
AD\1007311PL.doc PE514.598v04-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Transportu i Turystyki

2013/2062(INI)

18.10.2013

OPINIA
Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie CARS 2020: w kierunku silnego, konkurencyjnego 
i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie

(2013/2062(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Oldřich Vlasák



PE514.598v04-00 2/7 AD\1007311PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\1007311PL.doc 3/7 PE514.598v04-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje plan działania CARS 2020 na rzecz konkurencyjnego i 
zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego i popiera jego cztery filary;

2. podkreśla znaczenie utrzymania i rozwoju bazy produkcyjnej w Europie zarówno w celu 
zapewnienia europejskim obywatelom godnego poziomu życia, jak i wzmocnienia 
europejskiego przemysłu z myślą o wzroście i poprawie sytuacji gospodarczej;

3. zapoznawszy się z ostatnimi danymi dotyczącymi wielkości sprzedaży, wzywa Komisję 
do przyjęcia spójniejszego podejścia do ustawodawstwa mającego wpływ na przemysł 
motoryzacyjny, począwszy od badań i innowacji, poprzez ożywienie rynku i wzrost 
zatrudnienia, aż po normy bezpieczeństwa i normy środowiskowe;

4. zapoznawszy się z przedstawionymi przez Komisję ostatnimi danymi dotyczącymi 
wielkości sprzedaży, zgodnie z którymi na rynku odnotowano trzykrotny spadek, a 
sprzedaż lekkich pojazdów w UE spadła z poziomu prawie 17 mln do poniżej 12 mln w 
okresie od grudnia 2006 r. do grudnia 2012 r., wzywa Komisję do przeglądu jej szeroko 
zakrojonych, a częściowo sprzecznych celów po to, aby skoncentrować się głównie na 
ożywieniu rynku i wzroście zatrudnienia; 

5. uważa, że reguły konkurencji i pomocy państwa nie mogą prowadzić do deficytu 
konkurencyjności w europejskim sektorze motoryzacyjnym; wzywa Komisję do oceny 
planów restrukturyzacji, pomocy i bliższych relacji między producentami samochodów w 
porównaniu z podobnymi planami wdrożonymi przez państwa trzecie, aby wspomóc 
wzrost i tworzenie miejsc pracy w Europie w tym sektorze;

6. popiera rozwój i modernizację zrównoważonej i wydajnej infrastruktury transportowej, 
ponieważ może to pobudzić rynek oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a także do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia;

7. podkreśla znaczenie ambitnych ram badań i innowacji ukierunkowanych na 
konkurencyjność UE na szczeblu światowym i zachęcających na przykład do wdrażania 
usług sieciowych lub rozwiązań telematycznych w samochodach;

8. jest przekonany o konieczności znaczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach w UE; 
docenia w tym kontekście priorytetowe traktowanie stosowanych w samochodach 
technologii, które wspierają prawidłowe zachowania kierowców i przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego, takich jak urządzenia do inteligentnego zarządzania
prędkością;

9. z zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji mającą na celu wdrożenie infrastruktury do 
ładowania pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi i tankowania ekologicznie 
czystych pojazdów;
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10. podkreśla, że celem jest poprawa konkurencyjności i wydajności europejskich 
producentów samochodów, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na 
innowacyjne rozwiązania w sektorze motoryzacyjnym; podkreśla ponadto, że w 
kontekście światowej konkurencyjności inwestycje w badania i innowacje przyczynią się 
do wzrostu i tworzenia miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników w 
europejskim sektorze motoryzacyjnym;

11. stwierdza, że przemysł motoryzacyjny musi stanowić ważną siłę napędową 
konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie oraz że jest on jednym z 
podstawowych atutów UE z przemysłowego punktu widzenia, jako że odgrywa 
pierwszoplanową rolę na wielu rynkach światowych;

12. przypomina o znaczeniu poszanowania zasady neutralności technologicznej przy wyborze 
norm, aby chronić inwestycje podmiotów, które jako pierwsze wprowadzają na rynek 
daną technologię, i zachęcać do innowacji w tym sektorze;

13. przypomina, że badania i innowacje w sektorze motoryzacyjnym muszą umożliwiać 
daleko idący postęp technologiczny, który będzie sprzyjał konkurencyjności gospodarczej 
Unii Europejskiej, pozwoli jej zachować dominującą pozycję na rynku światowym i 
przyczyni się w decydujący sposób do osiągnięcia celu, jakim jest inteligentny i trwały 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu, zgodnie ze strategią „Europa 
2020”;

14. przypomina, że pracownicy sektora motoryzacyjnego są pierwszymi ofiarami kryzysu; 
podkreśla, że należy poprawić poziom doskonalenia zawodowego tych pracowników, aby 
antycypować zmiany w sektorze, a w razie potrzeby wykorzystywać umiejętności i 
wiedzę fachową tych pracowników w innych sektorach;

15. zwraca uwagę, że do 2017 r. nie należy wyznaczać wiążących celów w zakresie emisji, 
ponieważ nie przeprowadzono jeszcze pełnej analizy oceny skutków; wzywa Komisję do 
rezygnacji z ustanawiania przepisów dotyczących sposobów osiągania celów w zakresie 
emisji oraz innych celów częściowych, aby nie ograniczać różnorodności produktów ani 
prywatnej działalności badawczej; dlatego wzywa do skoordynowania przeglądu 
dyrektywy 96/53/WE dotyczącej maksymalnych dopuszczalnych wymiarów i 
maksymalnych dopuszczalnych obciążeń pojazdów drogowych z zainteresowanymi 
stronami, w tym z przedstawicielami producentów samochodów;

16. podkreśla, że konieczne są podstawowe badania związane z opracowywaniem technologii 
przenośnego magazynowania energii, a także nowych możliwości wytwarzania biopaliw;

17. podkreśla, że istnieją szerokie możliwości dalszego zwiększania eko-efektywności za 
pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych;

18. proponuje przede wszystkim rozszerzenie zakresu stosowania narzędzi Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI) o wspieranie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
oraz restrukturyzacji sektora produkcji; proponuje również skoncentrować się na 
inwestowaniu w alternatywne technologie napędowe i w całościową infrastrukturę 
umożliwiającą ładowanie i tankowanie pojazdów z napędem elektrycznym i gazowym; 
uważa, że w dalszej kolejności należy opracować jednolite normy techniczne na rynku 
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pojazdów elektrycznych oraz dążyć do ogólnoświatowego ujednolicenia norm 
technicznych w dziedzinie infrastruktury umożliwiającej ładowanie pojazdów 
elektrycznych;

19. proponuje rozszerzyć zakres stosowania narzędzi EBI o wspieranie rozwoju bardziej 
zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu samochodowego i 
tworzenia infrastruktury paliw alternatywnych;

20. podkreśla konieczność rozszerzania roli i zadań EBI w finansowaniu nowych projektów 
przemysłowych, w szczególności dotyczących dużych obiektów infrastruktury 
transportowej i infrastruktury związanej z paliwami alternatywnymi;

21. przypomina, że według badania „Eco-efficient transport” przeprowadzonego przez Zespół 
ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA) na przeszkodzie realizacji 
eko-efektywnego systemu transportu stoi szereg barier nietechnicznych dotyczących 
finansów, planowania i wdrażania, a także wysokich kosztów alternatywnych technologii 
napędowych;

22. wzywa Komisję do zapewnienia, aby postępy we wdrażaniu planu działania były 
monitorowane przez grupę wysokiego szczebla, w szczególności do zapewniania 
efektywnego wykorzystania wszystkich narzędzi budżetowych dostępnych na szczeblu 
UE, a mających służyć ożywieniu sektora motoryzacyjnego;

23. wzywa Komisję, aby bezzwłocznie opracowała jasny, konkretny i ograniczony czasowo 
harmonogram wdrażania planu działania, przy czym w takim harmonogramie powinny się 
znaleźć następujące elementy:

– natychmiastowe rozpoczęcie oceny skutków ex-ante proponowanych przepisów oraz 
oceny ex-post ustanowionych przepisów, a także oceny niewdrożenia lub 
nieprawidłowego wdrożenia ustanowionych przepisów, w tym przepisów dotyczących 
emisji CO2 i hałasu, w celu zapewnienia przeprowadzenia sprawiedliwego testu 
konkurencyjności;

– badanie łącznego wpływu właściwego prawodawstwa UE na sektor motoryzacyjny 
oraz na cenę przeciętnego samochodu, ponieważ zaproponowane środki mogą 
skutkować wzrostem cen płaconych przez konsumentów o kilka tysięcy euro; w 
badaniu tym należy także wziąć pod uwagę ograniczenie emisji CO2 oraz hałasu, a 
także obniżenie kosztów ponoszonych przez przeciętnego kierowcę dzięki większej 
efektywności paliwowej;

– niezwłoczne utworzenie grupy wysokiego szczebla CARS 2020 jako organu 
doradczego mającego czynny udział we wdrażaniu planu działania;

24. zwraca uwagę na środki wsparcia zastosowane przez kilka państw członkowskich, takie 
jak przyśpieszenie odliczeń od podatku dochodowego lub VAT dla firm oraz środki 
wspierające korzystanie z ekologicznych samochodów;

25. wzywa Komisję, by uwzględniła europejskie ramy przeprowadzania restrukturyzacji w 
sposób społecznie odpowiedzialny, do czego wezwał Parlament Europejski w rezolucji 
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Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w 
sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania 
restrukturyzacji i zarządzania nimi1, dzięki czemu zmiany będą przygotowywane z 
większym wyprzedzeniem, dialog społeczny będzie pogłębiony, a w trakcie całego 
procesu przestrzegana będzie zasada informowania pracowników i prowadzenia z nimi 
konsultacji;

26. stwierdza, że wsparcie szkół przyzakładowych – zwłaszcza w przypadku przyuczania do 
zawodu – może przyczynić się do zapewnienia niezbędnego wykwalifikowanego kapitału 
ludzkiego;

27. przypomina Komisji o konieczności przeznaczenia odpowiednich środków na ten plan 
działania na rzecz sektora motoryzacyjnego, tak aby wspierać badania i innowacje w tym 
sektorze oraz tworzenie nowych wartościowych miejsc pracy.

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005.
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