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Záchrana pracovních míst při snižování emisí 

industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA a ETRMA požadují 

ambiciózní plán obnovy automobilového sektoru  
 

Po mnoho desetiletí byl evropský automobilový sektor jedním z klíčových pilířů ekonomického a 

sociálního bohatství Evropy. Nepřímo sektor poskytuje zaměstnání 13,8 milionům pracovníků. 

Evropské montážní závody stále vyrábějí 1 ze 4 automobilů po celém světě. Toto odvětví je vysoce 

inovativní a představuje 20% financování průmyslového výzkumu v Evropě. Evropský automobilový 

sektor se stal globálním lídrem se silnou exportní orientací. Je pevností evropského průmyslu a hybnou 

silou pracovních míst a hospodářského růstu v celé Evropě. Výsledkem významných ekonomických 

propojení s dalšími sektory napříč hodnotovému řetězci, je jeho důležitost pro zaměstnanost a růst 

celého hospodářství jasná. 

COVID-19 vyvolal v tomto odvětví bezprecedentní krizi s účinným zastavením výroby a distribuce 

automobilů v Evropě po dobu několika týdnů. Prodej se zastavil, investice klesají, výzkumné projekty 

jsou pozastaveny a uvedení nových čistých modelů na trh bylo odloženo. Zároveň organizace práce po 

koroně zvyšuje výrobní náklady. 

Hospodářský a sociální dopad krize COVID-19 na automobilový průmysl je obzvláště závažný. 

Zaměstnanci, i když jsou podporováni úpravami zkrácené práce, vidí, že se jejich příjmy snižují, 

společnosti čelí odlivům hotovosti, protože jejich příjmy se rozptýlily. Prozatím je viditelnost blízké 

budoucnosti omezená. Pokud tato situace bude přetrvávat, hrozí, že se tento sektor rozpadne v 

důsledku masivních bankrotů a restrukturalizací. 

Během finanční krize (2008–2013) ztratil automobilový průmysl 440 000 pracovních míst (výroba 

automobilů a následný trh). Nebudou-li přijata žádná opatření, může být toto číslo do značné míry 

překonáno současnou recesí, která může být mnohem hlubší. 

Proto industriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA a ETRMA, evropské obchodní organizace a 

odbory působící v tomto sektoru, vyžadují od Evropské komise odvážný plán průmyslové obnovy. 

Takový plán by měl vycházet ze dvou cílů. Zaprvé, navrácení výrobního odvětví do normálu stimulací 

prodeje a oživením výroby, a za druhé, podpora tohoto odvětví na jeho cestě k uhlíkově neutrální 

budoucnosti na základě cílů Zelené dohody a evropských cílů v oblasti klimatu. 



 

 

Do dnešního dne toto odvětví významně investovalo do svého přechodu k novému paradigmatu 

uhlíkově neutrální a digitalizované ekonomiky: včetně alternativních pohonných jednotek, baterií, 

propojených aut, mobilních služeb a automatizovaného řízení. Odvětví může skutečně přispět k Zelené 

dohodě a zmírnit klimatickou nouzi. Vzhledem k programu COVID-19 je však nezbytná silná podpora 

národních vlád a Komise, aby se tomuto odvětví pomohlo provést nezbytné investice do přechodu k 

dekarbonizaci a zároveň podpořit evropská pracovní místa a udržet si svůj příspěvek k vývozu EU a 

sociálnímu blahobytu evropských občanů. 

Aby se odvětví vrátilo k normálu a umožnilo se mu dostat se z recese, bude třeba přijmout opatření 

týkající se: 

- Koordinovaných opatření na podporu opětovného spuštění tohoto průmyslu vč. následného 

trhu, s harmonizovanými pokyny k preventivním zdravotním a bezpečnostním opatřením na 

pracovišti; koordinace je rovněž nezbytná, aby se zabránilo dalším narušením v 

sofistikovaných dodavatelských řetězcích pro automobily 

- Udržení životaschopných společností na vodě. Aby se předešlo podpoře likvidity uvízlých 

aktiv, je třeba zachovat tak dlouho, jak to bude nutné: státní podporu, investiční záruky, 

daňové úlevy, zvýhodněné půjčky 

- Podpora společností při udržování / rozvoji jejich lidského kapitálu při zachování příjmu a 

jistoty zaměstnání pracovníků, např. prostřednictvím pokračování opatření zkrácené práce, 

souvisejících se zvyšováním kvalifikace 

- Zavedení / posílení dočasných opatření na podporu poptávky prostřednictvím systémů 

obnovy vozidel, která jsou koordinována a finančně podporována na evropské úrovni. Tato 

opatření by měla být upravena podle dopadu na snižování emisí CO2. K opětovnému spuštění 

montážních linek a uchování pracovních míst je zapotřebí stimulace poptávky. Měla by se také 

obnovit schopnost společností vytvářet peněžní toky (cash flow), které potřebují k investování 

do udržitelné budoucnosti. 

- zohlednění mimořádných okolností při posuzování dopadů regulačních reforem na toto 

odvětví 

Na podporu tohoto odvětví při provádění digitálního a nízkouhlíkového přechodu by měla být přijata 

tato opatření: 

- Rozvoj a udržování technologického vedení prostřednictvím ambiciózních technologických 

programů ve dvojím přechodu – digitálním a nízkouhlíkovém  

- Poskytování investiční podpory (granty, půjčky, kapitál) pro uvedení nových udržitelných 

technologií na trh 

- Urychlit zavádění infrastruktury nabíjení a doplňování paliva pro osobní automobily, 

dodávky a užitková vozidla na veřejných i soukromých místech a dodat nejméně 2 miliony 

dobíjecích stanic a čerpacích stanic po celé EU pro všechny typy vozidel, jak již bylo uvedeno 

dříve. 

- Zavádění / posilování tržních pobídek na podporu zavádění alternativních pohonných 

jednotek 

- Podpora průmyslové spolupráce a průmyslových spojenectví za účelem sdílení nákladů na 

vývoj a zavádění nových nízkouhlíkových technologií na trh 

- Usnadnit investice do digitální infrastruktury příští generace jako klíčového faktoru pro 

spolehlivější propojení mezi vozidly 

- Využívat inovativní veřejné zakázky na podporu poptávky a uvádění nových inovací na trh 

- Zvýšit investice do výzkumu a vývoje a do výroby baterií, vodíkových a nízkouhlíkových 

kapalných paliv v Evropské unii 



 

 

- Rozvíjet oběhové hospodářství, spojené s dodavatelským řetězcem v automobilovém 

průmyslu (recyklace, přepracování, opětovné použití) 

- Podpora mnoha malých a středních podniků v automobilovém průmyslu při předefinování 

jejich postavení v hodnotovém řetězci v rychle se měnícím automobilovém prostředí 

Vzhledem k tomu, že krize Covid-19 může mít vážný dopad na pracovní místa, industriAll Europe, 

Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA a ETRMA požadují spravedlivý přechod pro každého pracovníka 

postiženého restrukturalizací. Řešení musí být nalezena včasným předvídáním změn, účinným 

sociálním dialogem na všech úrovních, aktivními politikami trhu práce, zvyšováním kvalifikací a 

rekvalifikací, podporou plánů obnovy v automobilových regionech. 

IndustriAll Europe, Ceemet, ACEA, CLEPA, CECRA a ETRMA doufají, že nadcházející evropský plán 

obnovy věnuje náležitou pozornost odvětví, které již do svého přechodu výrazně investovalo, a které 

má ambice pokračovat v těchto investicích, jakmile překoná korona virovou krizi. Abychom zachránili 

pracovní místa a společnosti, je důležité jednat rozhodně, aby byla zajištěna kontinuita hospodářské 

činnosti, zabráněno bankrotům a zabráněno hromadnému propouštění. EU si musí zachovat ambici 

udržet celý automobilový hodnotový řetězec uvnitř EU. To by EU umožnilo rozvíjet světové vedoucí 

postavení v oblasti čistých vozidel, plnit své cíle v oblasti klimatu a udržovat / vytvářet vysoce kvalitní 

pracovní místa. A konečně, oživení automobilového průmyslu bude mít pozitivní dopady na celkovou 

ekonomiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta o automobilovém sektoru EU 

Poznámka editorů: Fakta o automobilovém průmyslu EU 

• 13,8 milionů Evropanů pracuje v automobilovém průmyslu, což představuje 6,1 % všech 
pracovních míst EU. 

• 11,4 % výrobních pracovních míst EU – zhruba 3,5 milionů – je v automobilovém sektoru. 

• Zdanění motorových vozidel přináší 440,4 mld. EUR vládám na hlavních evropských trzích. 

• Automobilový průmysl generuje obchodní přebytek 84,4 mld. EUR pro EU. 

• Obrat generovaný automobilovým průmyslem představuje přes 7 % HDP EU. 

• Investice do výzkumu a vývoje dosahují ročně 57,4 mld. EUR, automobilový sektor je největším 
privátním přispěvatelem k inovacím, představuje 28 % celkových výdajů EU. 

• Flotila motorových vozidel EU rok od roku stárne. Osobní automobily jsou nyní v průměru 11,1 
let staré, dodávky 11 let staré a těžká užitková vozidla 12 let staré. 


