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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o CARS 2020: akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo 
v Evropi

2013/2062(INI)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 173 iz naslova XVII Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnji 
člen 157 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti) o industrijski politiki Unije, zlasti o 
konkurenčnosti evropske industrije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „CARS 2020: Akcijski načrt za 
konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi“ (COM(2012)0636),

– ob upoštevanju poročil skupine na visoki ravni CARS 21 o konkurenčnosti in trajnostni 
rasti avtomobilske industrije v Evropski uniji (2012) in „Konkurenčen ureditveni sistem 
za avtomobilsko industrijo v 21. stoletju“ (2006),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Močnejša evropska industrija za rast in
oživitev gospodarstva“ (COM (2012)0582),

– ob upoštevanju sklepov Sveta za konkurenčnost z 10. in 11. decembra 2012 o stanju 
evropske industrije in posebnem stanju avtomobilske industrije,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za notranji trg 
in varstvo potrošnikov ter Odbora za promet in turizem (A7-0000/2013),

A. ker je avtomobilska industrija močan člen industrijske proizvodne verige in hkrati bistven 
dejavnik konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja v Evropi;

B. ker se evropska avtomobilska industrija trenutno sooča s krizo, kakršne še ni bilo in ki 
zahteva nujno in usklajeno ukrepanje znotraj Evropske unije;

C. ker ta kriza ni zgolj trenutno stanje in nas sili, da ponovno razmislimo o celotni mobilnosti 
v 21. stoletju, saj je rast določenega ozemlja odvisna tudi od stopnje mobilnosti njegovih 
državljanov;

D. ker avtomobilska industrija na svetovni ravni doživlja trojno revolucijo: selitev 
povpraševanja v države v razvoju, premestitev proizvodnje v te države in rahle, a občutne 
spremembe na področju rabe virov energije; 

E. ker mora evropski avtomobilski sektor obnoviti svojo konkurenčnost in produktivnost;

Politično vodenje
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1. podpira novo strategijo Komisije, katere namen je, da industrijska dejavnost, še zlasti pa 
avtomobilska industrija, znova postane gonilo rasti; 

2. poziva Evropsko komisijo, naj učinkoviteje usklajuje svoje pristojnosti, da se pričnejo 
izvajati priporočila akcijskega načrta „CARS 2020“ in se ne ponovi neuspeh prve faze 
procesa „CARS 21“ (december 2005), kjer zaključnim ugotovitvam niso sledili 
pričakovani ukrepi; poziva Komisijo, naj v ta namen pripravi jasen in pospešen časovni 
načrt za uskladitev in dopolnitev ukrepov držav članic in podjetij;

3. meni, da je delovanje Komisije v tem sektorju okrnjeno zaradi premajhnih pristojnosti in 
premajhnega manevrskega prostora; slednjo poziva, naj pripravi študijo, v kateri naj 
predstavi nezdružljivost svojih ambicij s sredstvi, s katerimi razpolaga, da se sproži 
razprava v Svetu in Parlamentu;

4. pozdravlja sklepe Evropskega sveta za konkurenčnost iz decembra 2012 o industrijski 
politiki; poziva države članice, naj si še naprej prizadevajo za temeljit pregled politike o 
avtomobilski industriji in postavijo temelje novemu sodelovanju znotraj avtomobilskega 
sektorja na evropski ravni;

5. poziva države članice, naj začnejo s strukturnimi reformami v korist konkurenčnosti 
(znižanje davka na delo in stroškov dela, prožnost dela, zmanjšanje birokratskega bremena 
in skrajšanje plačilnih rokov), ki pa morajo biti usklajene; 

6. meni, da mora Evropska unija za povrnitev zaupanja v ukrepanje na evropski ravni nujno 
izboljšati obveščanje državljanov, vlagateljev in podjetij o svojem akcijskem načrtu; 

Gospodarstvo in avtomobilska proizvodnja v Evropi

7. meni, da je na evropskem ozemlju treba nujno ohraniti in okrepiti skladno in dinamično 
raziskovalno, proizvodno in vrednostno verigo;

8. se zaveda splošnega upada trga in avtomobilske industrije v Evropi, a kljub temu izraža 
obžalovanje, ker Komisija pozablja na temeljne razloge za ta upad, kot so različna 
obravnava razmer (proizvajalcev, segmentov in vrst trgov, izdelkov in panog) in številne 
strukturne spremembe povpraševanja (demografske, sociološke, vedenjske, gospodarske 
in tehnične); zato meni, da je vzporedno s splošnim evropskim ukrepanjem treba 
zagotoviti različne odgovore na nacionalni, pa tudi evropski ravni;

9. izraža obžalovanje, ker Evropska komisija ne namenja pozornosti presežni proizvodni 
zmogljivosti, ki je vendarle osrednja težava celotne panoge z neizogibnimi kratkoročnimi 
in srednjeročnimi posledicami (veriga, delovna mesta, regionalno gospodarstvo); zato 
slednjo poziva, naj čim prej pripravi:

a. študijo o obsegu presežne zmogljivosti v Evropi in dobrih praksah za odzivanje 
nanjo, zlasti zunaj Evrope (v Združenih državah);

b. akcijski načrt, v katerem naj predstavi vse razpoložljive politične vzvode;

10. na področju prestrukturiranja:
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a. na ravni Komisije podpira ponovno oblikovanje delovne skupine za spremljanje 
glavnih primerov in pozdravlja objavo zelene knjige o uspešnih praksah na področju 
prestrukturiranja (COM(2012)0007),

b. poziva podjetja in države članice, naj okrepijo sodelovanje in predvidevanje 
sprememb v smislu prestrukturiranja in prilagajanja industrije, da se preprečijo 
negativni učinki na skladnost industrijske verige (delovna mesta, proizvodnja); 

11. opominja države članice in podjetja, da so zbliževanja med podjetji (nabavna združenja, 
sodelovanje, konzorciji, združitve) dejavniki večje konkurenčnosti ob vse hujši 
mednarodni konkurenci;

12. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo posebna orodja za mala in srednja 
podjetja ter srednje velike kapitalske družbe, ki so kljub temu, da imajo to prednost, da so 
dovolj majhni in odzivni, da se lahko odzivajo na spremembe, prve žrtve krize, zlasti na 
področju podizvajanja, distribucije in poprodaje; 

Človeški viri

13. meni, da so strokovno znanje in izkušnje delavcev v avtomobilskem sektorju pomembna 
prednost za Evropo; pozdravlja vzpostavitev evropskega sveta za znanja in spretnosti 
delavcev v avtomobilski industriji v letu 2013; slednjega poziva, naj čim prej pripravi 
učinkovite politike na tem področju;

14. ocenjuje, da trg dela trenutno ne zadovoljuje potreb sektorja (veliko povpraševanje po 
inženirjih in visoko usposobljenih strokovnjakih); meni, da je za ohranitev in pritegnitev 
visoko usposobljenih delavcev treba obvezno karseda izboljšati javne strategije 
usposabljanja (poti do odličnosti, povezave z najboljšimi univerzami na svetu) in 
strategije zaposlovanja v podjetjih (sveženj, ki ureja plačila);

15. poziva države članice, naj svojo zakonodajo prilagodijo tako, da zagotovijo bolj odprt in 
konstruktiven socialni dialog (prožnost dela in tehnologij, panožni dogovori, udeležba 
delavcev v podjetjih);

16. priporoča državam članicam in podjetjem, naj izboljšajo stalno usposabljanje delavcev, da 
se pripravijo na prihodnje potrebe in da so kvalifikacije delavcev v primeru, ko slednji 
izgubijo zaposlitev, v korist drugim rastočim sektorjem; 

Inovacije in tehnologija

17. meni, da so tehnološke inovacije pomemben dejavnik diferenciacije za konkurenčnost te 
industrije; ponovno poudarja željo po tem, da se uresničijo cilji „Evropa 2020“ ter 
ustvarijo varčna in trajna prevozna sredstva in novi načini proizvodnje;

18. pozdravlja predloge Komisije na področju tehnološkega napredka, vendar opozarja na 
pogojni značaj napovedi ustvarjanja dodane vrednosti ter uspešnosti na trgu in na 
področju zaposlovanja;
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19. ugotavlja, da je treba obvezno spodbujati raziskave in razvoj na področju tehnologij, ki 
uporabljajo manj onesnažujoče in povečini evropske energetske vire, ter vzpostavitev 
distribucijskih omrežij, vendar meni, da mora biti njihovo dajanje na trg postopno in 
primerno, da bo čim bolj ustrezalo pričakovanjem notranjega in svetovnega trga ter 
družbenemu sprejemanju s strani voznikov avtomobilov;

20. meni, da mora Evropa svoja prizadevanja osredotočiti na določene prednostne naloge, da 
bo njen tehnološki napredek temeljil zlasti na:

a. tehnološkem zbliževanju, zlasti na področju standardov za zgodnje faze proizvodnje 
in distribucije,

b. razvoju ekoloških inovacij (lahka vozila, sistemi za pomoč pri vožnji, udobje), ki so 
vir diferenciacije evropskih izdelkov,

c. sodelovanju na evropski in svetovni ravni na področjih, ki so bila doslej malo 
izkoriščena, zlasti kar zadeva pogon,

d. prizadevanju za utrditev njenega vodilnega položaja na področju mednarodnih 
standardov, ki zagotavljajo prevlado naših tehničnih dosežkov na svetovnem trgu;

21. poziva države članice in Komisijo, naj spodbudijo nastanek grozdov in centrov za 
spodbujanje konkurenčnosti na področju prihodnje mobilnosti, ki je stalen vir inovacij 
(prototipi);

22. opozarja, da so raziskave in razvoj velik finančni zalogaj (znanstveno tveganje, dolg 
naložbeni cikel); vseeno izraža obžalovanje, da Evropa še ni dosegla cilja vlaganja 3 % 
BDP v raziskave in razvoj; meni, da bi predvidena zmanjšanja proračuna za programa 
„COSME“ in „Obzorje 2020“ s strani držav članic, zlasti v proračunskih postavkah za 
promet, lahko imela škodljiv učinek;

23. odločno poudarja, da je treba ohraniti izdatno financiranje za jasni prednostni nalogi: 
pobudo za okolju prijazne avtomobile in razvoj malih in srednjih podjetij;

Predpisi

24. odločno poziva k hitremu izvajanju načela „pametne pravne ureditve“; opozarja, da gre že 
za zahtevo prve skupine „CARS 21“ (2005), ki je ostala zgolj črka na papirju; 

25. pozdravlja moratorij, ki ga je predlagala Komisija, za vsakršno novo zakonodajo, ki bi 
lahko oslabila gospodarsko ravnovesje v tem sektorju; 

26. zahteva, da se po potrebi ponovno preučijo nekatere sicer že sprejete usmeritve in 
odločitve, ki pa lahko ovirajo okrevanje avtomobilskega sektorja;

27. meni, da je treba nujno uskladiti tehnične predpise po celotni Evropi, da se prepreči 
vsakršno umetno izkrivljanje konkurence;

28. poziva Komisijo in države članice, naj za preprečitev ponarejanja in industrijskega 
vohunjenja bolje zaščitijo pravice intelektualne lastnine na svetovni ravni in pripravijo 
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strategijo za varovanje poslovnih skrivnosti na evropski ravni; opozarja, da je tehnološki 
razvoj občutljiv in ranljiv sektor;

Finančna sredstva

29. poziva Evropo in države članice, naj uskladijo, optimizirajo in povečajo uporabo drugih 
razpoložljivih finančnih sredstev razen javnih subvencij za spodbujanje naložb, in sicer 
davčnih spodbud (davčni dobropis za raziskave, ekološki sistem nagrad in kazni, premije 
za razrez) ter zasebnih (skladi tveganega kapitala, „poslovni angeli“) in javnih (Evropska 
investicijska banka) finančnih instrumentov; 

30. meni, da je treba nujno ohraniti dopolnjujoči se značaj razpoložljivih sredstev za 
prestrukturiranje na eni strani ter za raziskave in razvoj na drugi strani; zato poziva k
ohranitvi in celo povečanju razpoložljivih sredstev za Evropski socialni sklad in Sklad za 
prilagoditev globalizaciji;

31. odločno poziva, da mora politika konkurence (predpisi o državni pomoči) služiti 
namenom politike konkurenčnosti, rasti in zaposlovanja, tako kot pri naših tujih tekmecih; 

32. poziva, da je treba dodati pogojno klavzulo, ki od avtomobilskega podjetja zahteva, da za 
čas amortizacijske dobe podprtih naložb ohrani dejavnost v podprtih obratih oziroma da v 
primeru preselitve povrne zneske, ki jih je zagotovila Evropa; 

Notranji trg

33. opozarja, da je trden notranji trg nujno potreben pogoj za ponovno rast avtomobilske 
proizvodnje;

34. zahteva, da Evropa okrepi svoje povezovanje na področjih, ki dejansko povzročajo 
neuravnoteženo konkurenco:

a. glede na tuje tekmece: visoke cene energije in surovin, visok menjalni tečaj eura,

b. in na notranjem trgu: socialni standardi, davčne ugodnosti za podjetja in spodbude k 
nakupu (nagrade za okolju prijazne izdelke, premije za razrez);

35. izraža obžalovanje zaradi sedanje pravne razdrobljenosti na področju poprodajnega trga, 
ki škoduje voznikom avtomobilov, pa tudi zdravi in pošteni konkurenci v industrijski 
verigi in med državami članicami; se zavzema za popolno uskladitev zakonodaje in zlasti 
poziva države članice, naj: 

a. povsem odprejo trg vidnih rezervnih delov (sprejetje „klavzule o popravilih“),

b. voznike avtomobilov bolje seznanijo z njihovimi pravicami glede popravil;

36. znova poudarja gospodarski pomen ponovnega ustanavljanja industrijskih velikanov, na 
primer v letalski in vesoljski industriji, da se doseže potrebna mejna velikost za spopad s 
konkurenco na svetovni ravni;

37. opozarja:
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a. države na alternativne rešitve za obuditev povpraševanja (oznake, namenska 
sprostitev varčevalnih shem za zaposlene, odprava obdavčitve voznih parkov 
podjetij, reciklaža materialov),

b. podjetja na strategije trženja (zavarovanje za primer brezposelnosti, podaljšana 
garancija, skupna raba vozil, spletna prodaja); 

Zunanji trgi in trgovinski odnosi

38. meni, da je izvoz na novo nastajajoče trge nedvomno način, da si zagotovimo čim večji 
dolgoročen uspeh, ter da so zavezništva s tujimi skladi in podjetji, kot na primer 
namestitev obratov zunaj meja Unije za njihovo rast (zlasti za proizvodnjo in prodajo na 
kraju samem) in uvoz vozil za zadostitev povpraševanja, neobhodno potrebna za 
prihodnost naših podjetij;

39. ugotavlja, da konkurenčnost večine naših avtomobilskih podjetij slabi zaradi povečane, in 
včasih nepoštene, konkurence podjetij iz tretjih držav; odločno poziva Komisijo, naj 
preoblikuje svojo trgovinsko politiko:

a. tako da uskladi orodja držav članic za spodbujanje evropskih podjetij ter zaščito 
izdelkov in patentov v tujini,

b. tako da centralizira vsa evropska orodja, ki so namenjena izvozu, zlasti tista, ki so 
osredotočena na mala in srednja podjetja („Mala podjetja, velik svet“),

c. tako da postopoma uvede načelo vzajemnosti, kateremu je Evropska komisija v 
akcijskem načrtu „CARS 2020“ namenila premalo pozornosti, kot glavno sestavino 
naših trgovinskih odnosov, 

d. tako da se bojuje proti vsem ukrepom, ki spominjajo na netarifne ovire,

e. tako da skrajša odzivni čas za sprožitev preiskav in uporabo protiukrepov,

f. da čim bolj natančno oceni možen učinek sporazumov o prosti trgovini na evropsko 
avtomobilsko proizvodnjo:

- z uvedbo pojma konkurenčnosti sektorja v študije učinka v okviru vseh pogajanj o 
sporazumih o prosti trgovini,

- z vključitvijo analize učinka ob koncu pogajanj o sporazumih o prosti trgovini,

- z izvedbo analize skupnih učinkov vseh sporazumov o prosti trgovini, ki so 
predmet pogajanj v istem obdobju, na avtomobilsko industrijo;

40. poziva Parlament, naj si zagotovi sredstva, da bo lahko sam izmeril učinek posameznih 
sporazumov o prosti trgovini;

41. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Kaj predstavlja avtomobilska industrija v Evropi?

Evropska avtomobilska industrija je nedvomno strateška prednost za gospodarstvo in 
zaposlovanje Evropske unije.

Evropska komisija predstavlja pomen tega sektorja v svojem akcijskem načrtu „CARS 2020“: 

- 12 milijonov delovnih mest, ki so neposredno in posredno povezana s to industrijo, 

- 4 % BDP na evropski ravni,

- 90 milijard EUR trgovinskega presežka,

- četrtina svetovne proizvodnje.

Tem ocenam je treba dodati tudi koristi, ki nastanejo v zgodnjih in kasnejših fazah proizvodne 
verige in so povezane:

- z raziskavami in razvojem: 80 % zasebnih naložb v raziskave in razvoj,

- z inovacijami: prenos tehnologije, novi materiali, akumulatorji za električna vozila, 
gorivne celice, 

- s strokovnim znanjem in izkušnjami: vodenje in upravljanje proizvodnega procesa

- in s pozitivnimi učinki za gospodarstvo: zavarovanja, proračunski prihodki.

Avtomobilska industrija je steber našega industrijskega gospodarstva, tako v pravem kot 
simboličnem pomenu. Gre za sektor, ki zelo jasno prikazuje posebnosti evropske industrije in 
si zato zasluži prednostno in čimprejšnje politično ukrepanje.

Zakaj se Evropski parlament ukvarja s takšnim vprašanjem?

Avtomobilski sektor v Evropi se sooča z najhujšo krizo doslej. V letu 2012 je bilo v Evropi 
registriranih samo približno 12 milijonov prodanih vozil v primerjavi s 17 milijoni leta 2007, 
tik pred krizo, kar je najmanjše število vozil po letu 1995. Številke z začetka leta 2013 so 
nakazovale upad registracij na število z začetka 90. let prejšnjega stoletja. Razlog za to 
nazadovanje je treba iskati v nenadni in trajni izgubi kupne moči evropskih gospodinjstev. 
Nakup in vzdrževanje vozila namreč za gospodinjstva predstavljata drugi največji strošek, za 
tistimi, povezanimi s stanovanjem. 

Evropski narodi so zaskrbljeni glede prihodnosti te proizvodnje, ki simbolizira splošno stanje 
gospodarstva in je trenutno deležno izjemne pozornosti medijev in javnosti. Naloga 
Evropskega parlamenta, edine neposredne predstavniške institucije, je, da se odzove na 
njihovo zaskrbljenost. Čeprav to poročilo ne bo zavezujoče in je manevrski prostor Evropske 
unije za neposredno ukrepanje v zvezi s krizo majhen, je poročevalec mnenja, da smo dolžni 
to temo temeljito obravnavati in evropskim institucijam, državam članicam in podjetjem 
predložiti svoje predloge. 
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Namen tega poročila je doseči prehod besed na področju javnega ukrepanja k dejanjem. 
Prinesti mora veliko dodano vrednost akcijskemu načrtu Evropske komisije. Poročevalec je 
želel, da ima to poročilo, glede na veliko število obravnavanih tem, dobro vidno osrednjo 
rdečo nit, in sicer: industrijsko proizvodnjo.

Ali je akcijski načrt zadovoljiv?

Vaš poročevalec pozdravlja delo, ki ga je opravila Evropska komisija s svojim akcijskim 
načrtom „CARS 2020“, in vse stike, ki jih je na institucionalni ravni vzpostavila med 
različnimi deležniki sektorja (ustanovitev in ponovno oblikovanje skupine na visoki ravni 
„CARS 21“). Razvila je dinamiko, katere namen je vrniti industrijsko proizvodnjo 
avtomobilov v središče gospodarskega razvoja. Medtem ko se je Evropa še pred nekaj leti 
odločila, da bo vse stavila na storitve, voditelji danes priznavajo gospodarski in družbeni 
pomen ponovne vzpostavitve trdne in trajne proizvodne baze. To je pogumna politična 
odločitev, ki jo moramo podpreti. S ponovno vzpostavitvijo proizvodne baze na naši celini 
bomo postali tudi manj odvisni od naših tekmecev.

Akcijski načrt „CARS 2020“ je prvi sektorski pristop, ki ga je razvila Komisija od začetka 
veljavnosti Lizbonske pogodbe. To je dober znak, ki kaže, da pripisuje Komisija avtomobilski 
industriji prednostni pomen. Prednost akcijskega načrta je, da v enem dokumentu združuje 
vsa področja pristojnosti, ki se nanašajo na to industrijo. Poročevalec na splošno pozdravlja 
namen Komisije, da se izboljša pomen industrije v BDP, tako da se njen delež do leta 2020 s 
sedanjih 16 % poveča na 20 %. Vendar pa ji moramo v ta namen zagotoviti potrebna sredstva.

Poročevalec meni, da ima obseg akcijskega načrta pomanjkljivosti in vrzeli, ki se zlasti in v 
veliki meri nanašajo na zaključne ugotovitve skupine na visoki ravni „CARS 21“ (junij 2012). 
Zaključno poročilo je zato le delno, predlagane rešitve pa manj zavezujoče, kot bi si želeli.

Komisija se na splošno omeji na opis splošnih in vsestranskih razmer v avtomobilski 
industriji. Poročevalec meni, da lahko s podrobnejšo analizo opazimo različne trenutne 
razmere in zagotovimo različne rešitve, saj gospodarska kriza ne vpliva enako na: 

- proizvajalce (notranja organizacija, prodajne strategije, trgi),

- tržne segmente (kakovost, proizvajalci vozil vseh razredov, vozila z osnovno 
opremljenostjo), izdelke (avtomobili, težka tovorna vozila, dvokolesna motorna 
vozila),

- sektorje panoge (proizvajalci opreme, proizvajalci, distribucija in poprodaja).

Poročevalec izraža obžalovanje, ker Komisija ne namenja dovolj pozornosti številnim 
strukturnim spremembam povpraševanja, ki so temeljni vzrok upada evropskega trga: 

- demografskim: urbanizacija, staranje prebivalstva,

- sociološkim in vedenjskim: kolektivna mobilnost, omejen dostop vozil do mestnih 
središč, različna uporaba glede na območje bivanja, podoba znamk, 
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- gospodarskim: zmanjšanje povprečnega proračuna za vozilo, povišanje cen goriva, 
nenaden porast trga rabljenih vozil,

- tehničnim: občutno podaljšanje življenjske dobe vozil in povečanje njihove 
kakovosti.

Poleg tega Komisija presežno proizvodno zmogljivost (ocenjeno v povprečju na 20 %) in 
prestrukturiranje zgolj omeni in ne ponudi rešitev, kakršna je zlasti možnost, da drugi sektorji 
izkoristijo industrijske sposobnosti delavcev v avtomobilski industriji, ki izgubijo delo.

Načela vzajemnosti v trgovinskih odnosih pa niti ne omeni.

Poročevalec meni, da ima pomanjkljiva opredelitev nekaterih pojmov, ki so nujni pogoji za 
uokvirjenje našega delovanja, škodljiv učinek:

- evropsko podjetje: ali gre za podjetje, ki ima sedež v Evropi, proizvodne enote pa 
drugod po svetu, podjetje, ki ima eno ali več enot v Evropi, sedež pa zunaj nje, ali 
podjetje, ki ima tako sedež kot tovarne v Evropi? Končni cilj tega akcijskega načrta 
je namreč oživiti rast in zaposlovanje v Evropi. To bomo dosegli z uporabo vseh 
vzvodov za pomoč vsem tem evropskim podjetjem, zlasti pa s podpiranjem 
ustanavljanja podjetij v Evropi. V ta namen potrebujemo jasno vizijo cilja našega 
ukrepanja po celotni Evropi, ki pa še ni izdelana;

- vrednostna in proizvodna veriga, ki sta različna pojma, vendar je ohranitev in razvoj 
obeh velikega pomena za Evropo. Vrednostna veriga, ki je v Evropi trdno zasidrana, 
nam bo omogočila, da vzpostavimo ali povrnemo konkurenčnost izdelkov, ki jih 
najbolje obvladamo (napredne tehnologije). Z ohranitvijo skladne proizvodne verige, 
tj. od zgodnjih do kasnejših faz zasnove in proizvodnje, bomo preprečili, da bi bila 
Evropa prisotna samo v določenem delu verige oziroma da bi obvladovala samo 
slednjega. Poiskati pa bo treba najboljše ravnotežje, saj bo Evropa pri nekaterih 
stroških postajala vse manj konkurenčna (zlasti pri stroških energije in dela).

Kakšen je lahko odgovor Evropskega parlamenta?

Teme, obravnavane v akcijskem načrtu CARS 2020

Razprava, ki jo je sprožil akcijski načrt, nas mora prisiliti, da ponovno temeljito preučimo 
mobilnost v 21. stoletju. Najslabša rešitev je, da stvari pustimo takšne, kakršne so. Mobilnost 
moramo preučiti pragmatično, tako da se izognemo podajanju rešitev, ki ne ustrezajo 
pričakovanjem in dejanskim razmeram, in da torej ne prehitevamo preveč z odzivi na 
povpraševanje, ki sploh še ne obstaja. 

Reševanje vprašanja prilagajanja na podnebne spremembe mora ostati v središču našega 
ukrepanja. Evropa si je v ta namen zagotovila toliko sredstev, da smo postali zgled za ves 
preostali planet. Vendar pa moramo v teh kriznih časih imeti drug prednostni cilj, ki je prav 
tako pomemben in umesten: odpraviti veliko bolj vsakdanje skrbi naših sodržavljanov, 
povezane z izgubo konkurenčnosti evropskega gospodarstva, kupne moči in delovnih mest ter 
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vse hujšo konkurenco, ki prihaja iz tujine. V tem poročilu moramo v prvi vrsti poiskati 
odgovore na to krizo zaupanja. 

Zato je poročevalec najprej povzel in dopolnil smernice iz akcijskega načrta „CARS 2020“, 
da se:

- izpostavi pomen tehnološkega razvoja (edine primerjalne prednosti, ki jo ima Unija, 
da konkurira državam BRICS, in ki jo moramo zaščititi in spodbujati) in raziskav na 
področju nadomestnih energijskih virov, pri čemer je treba dobro izmeriti njihove 
možnosti uspeha na trgu,

- zakonodaja prilagodi zastavljenim ciljem, 

- poiščejo sredstva za predvidevanje kvalifikacij prihodnosti, da se človeški viri 
prilagodijo spremembam povpraševanja in proizvodnih sredstev,

- zagotovijo bolj uravnoteženi odnosi v proizvodni verigi in s tem spodbudita 
konkurenca in zaščita najbolj izpostavljenih podjetij,

- optimizirajo finančna sredstva, ki jih imamo na razpolago, in da se po potrebi 
zagotovijo nova,

- obnovi delovanje notranjega trga, saj evropska podjetja večinoma oskrbujejo 
evropski trg, 

- zagotovijo pravičnejši trgovinski odnosi za najboljšo možno uveljavitev naših 
podjetij na novo nastajajočih trgih.

Politično vodenje

Evropa mora pripraviti nujen časovni načrt reform in političnih mehanizmov, ki izhaja iz 
odločne volje za utrditev naše politike za avtomobilsko industrijo na evropski ravni. Tega na 
žalost ni v predlogih akcijskega načrta „CARS 2020“.

Evropa mora postati bolj odzivna. Delo, ki ga opravlja Komisija na ravni svoje uprave in v 
skupinah na visoki ravni, mora na politični ravni postati bolj raznoliko. To se lahko kaže kot 
vzpostavitev ambicioznega sodelovanja med državami in Komisijo. Evropa razpolaga s 
številnimi sredstvi (notranji trg, mednarodna trgovina, okolje, raziskave in razvoj). 
Poročevalec izraža željo, da se to poročilo izkoristi za prikaz najboljšega načina njihove 
uporabe in usklajevanja ter za vzporedni začetek temeljitih reform, da se ta sredstva povežejo 
z našimi cilji.

Poročevalec meni, da mora biti to poročilo priložnost za odprto razpravo o preizkušenih 
metodah, kot so tiste v Združenih državah, in za jasno postavitev vprašanja o sredstvih, s 
katerimi razpolaga Evropska unija, velikosti naših podjetij in ostri konkurenci med našimi 
lastnimi evropskimi podjetji, medtem ko se že tako soočamo z vse hujšo konkurenco tujih 
tekmecev pri nas in na zunanjih trgih. Prilagoditi se moramo tem novim svetovnim razmeram.

Na številnih področjih je ukrepanje Evropske unije odločilno. Vendar pa ima njena 
„marketinška“ strategija hude pomanjkljivosti. Natančneje povedano, gre za hudo 
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pomanjkanje ozaveščanja javnosti. Po drugi strani ima Evropa težave pri prodaji (trgovina in 
standardi) svojega tehnološkega znanja in izkušenj na mednarodnem prizorišču. To postaja 
zelo ovirajoče, saj bomo, če ničesar ne storimo, postali vse bolj odvisni od standardov, ki jih 
ne bomo razvili. Poročevalec meni, da je čas, da izboljšamo to stanje in povrnemo zaupanje 
državljanov, podjetij in vlagateljev.

Poglavje o „političnem vodenju“, ki ga v akcijskem načrtu „CARS 2020“ ni bilo, je v to 
poročilo dodal ravno za to, da bi izpostavil te izzive.


