
CM\1022157BG.doc PE529.912v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1331/2012, от Роберто Албанезе, с италианско гражданство, 
относно кризата в сектора на слънчевата енергия в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост относно кризата в сектора на 
слънчевата енергия в Италия, по-конкретно в Ломбардия.

В тази връзка той посочва, че около 226 души са загубили работните си места в 
провинция Монца в резултат на прекратяването на дейността на групата Solarday/MX.

Изглежда, че закриването на този завод е пряко свързано с преместването на дейността 
му в Сърбия и с практиките на дъмпинг от страна на Китай.

Поради тази причина вносителят на петицията призовава ЕС да предприеме действия в 
отговор на практиките на дъмпинг от страна на Китай в сектора на слънчевата енергия, 
и по-общо да създаде стратегия за запазване на работните места в Европа, които 
непрекъснато биват подкопавани от делокализиране на промишлеността извън 
границите на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Истина е, че последните няколко години бяха трудни не само за италианската, но и за 
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европейската индустрия, оперираща в соларния сектор. Поради улесненото 
производство на соларни панели през годините соларни панели могат да се 
произвеждат във все повече и повече страни. Промишлеността на ЕС се конкурира с 
тази на Китай, Бразилия, Индия и на други държави с бързо развиваща се икономика и 
по отношение на продуктите с висока добавена стойност. Международните вериги на 
стойността стават във все по-голяма степен взаимосвързани и е налице все по-
засилваща се конкуренция за недостатъчните енергийни ресурси и суровини.

Глобализацията и предизвикателствата, произтичащи от нея, бяха обстойно 
анализирани в няколко изследвания и съобщения, издадени напоследък от Комисията1. 
Комисията отбелязва също така, че в резултат на глобализацията има 
предизвикателства, но и възможности за европейската индустрия и индустриалната 
политика би могла да помогне на индустрията да използва тези възможности. 

Що се отнася до аспектите на дъмпинг и субсидиране на соларните панели от някои 
дружества и държави, инструментите за защита на търговията са средство за защита на 
индустрията на ЕС от нелоялни практики. В случаите, когато международната търговия 
с промишлени стоки е изкривена от нелоялна конкуренция и доколкото субсидиране 
и/или дъмпингови практики предизвикват щети на промишлеността на ЕС, могат да 
бъдат наложени антисубсидийни и/или антидъмпингови мита след разследване от 
страна на Комисията. 

Що се отнася до дъмпинга във фотоволтаичния сектор, Комисията, основавайки се на 
жалба подадена от тази индустрия, проведе обстойно разследване, което доведе до това 
Комисията да предложи на Съвета налагането на окончателни антидъмпингови и 
антисубсидийни мерки на вноса на тези продукти от Китай. На 5 декември 2013 г. 
Съветът прие тези предложения. Като част от тези мерки Комисията прие 
предложението за ценова гаранция, направено от китайски износители заедно с 
Китайската търговска камара. Комисията счита, че това представлява солиден пакет, 
тъй като той постига баланс между осигуряването на така необходимата глътка въздух 
за европейската индустрия на соларни панели, след констатации на нелоялни търговски 
практики, като същевременно се гарантира притока на необходимите доставки. 

Избягване на това компаниите от ЕС да изместват своето производство извън ЕС 
зависи също от способностите на предприемачите да спечелят достъп до международни 
пазари и да използват глобалните стойностни вериги. Промишлеността на ЕС трябва да 
продължи да се възползва от новите пазарни възможности чрез поддържане и 
насърчаване на нейното конкурентно предимство. Дружествата от ЕС все повече се 
поддържат и придружават от европейските институции в процеса на 
интернационализация и Комисията силно се стреми към увеличаване на дела на 
международно активните МСП. По-специално, ръководените от Комисията „мисии за 

                                               
1 „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията. Извеждане на преден план на 

конкурентоспособността и устойчивото развитие“ (COM(2010)0614 окончателен от 28 октомври 
2010 г.), достъпен на http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF

„Търговия, растеж и световни дела – търговската политика като ключов елемент на стратегията на 
ЕС 2020“, достъпен на: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf

„Доклад за европейската конкурентоспособност за 2012 г. – Реализиране на ползите от глобализацията”, 
достъпен на: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-
analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm
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растеж“ (като тези, проведени през 2012 г. в САЩ, Мексико, Тунис и Мароко) с 
представители на промишлеността на ЕС и МСП играят положителна роля в 
осигуряването на обща рамка на сътрудничество в промишлената политика и 
политиката относно МСП и спомагат за насърчаване на бизнес отношенията. Други 
такива мисии са предвидени за тази година в Русия, Китай и Мианмар.

Освен това е от съществено значение да се поддържа открита и недискриминационна 
среда с цел допълнително повишаване на привлекателността на инвестирането в ЕС, 
по-специално за преки чуждестранни инвестиции в областта на екологията, които 
създават растеж и работни места. Комисията работи за възстановяване на 
привлекателността на Европа като място за производство и инвестиции и индустрията 
може да генерира висок растеж на производителността, необходим, за да се рестартира 
устойчив растеж.

Стабилната промишлена база е от съществено значение за по-богата и икономически 
успяла Европа, и е от жизненоважно значение да се стимулира икономическото 
възстановяване, да се предоставят високо-качествени работни места и да се засили 
нашата конкурентоспособност в световен мащаб. Европа е световен лидер в много 
стратегически сектори като автомобилостроенето, аеронавтиката, технологиите, 
космоса, химикали и фармацевтични продукти. Следователно има основания да бъдем 
уверени за способността на промишлеността на ЕС да преодолее предизвикателствата и 
да продължи да бъде двигател за растеж в икономиката на ЕС. Комисията направи 
основен приоритет обръщането на спада на промишлеността и наскоро публикува 
съобщение1 за актуализиране на „Интегрирана индустриална политика за ерата на 
глобализацията“2 приета през 2010 г. като част от стратегията Европа 2020. 
Индустриалната политика на ЕС е насочена към укрепване на промишлената база на 
всички държави членки чрез съсредоточаване на иновациите и инвестициите в нови 
технологии, и по-специално за чисти и устойчиви производствени и възобновяеми 
енергийни източници. Комисията също така работи за подобряване на рамковите 
условия, които да засилят конкурентоспособността и потенциала за растеж на 
промишлеността на ЕС.

Заключение

Комисията взема под внимание опасенията на вносителя на петицията и може да 
потвърди, че където е възможно и подходящо са предприети действия за насърчаване 
на опазването и създаването на работни места в ЕС, включително в областта на 
устойчивото производство и в сектора на чистата енергия. Комисията използва своята 
индустриална политика и своите инструменти на търговската политика. 

Индустриалната политика на Комисията се опитва да укрепи промишлената база на ЕС. 
Комисията също така гарантира чрез своята търговска политика, че прилагането на 
справедливи международни търговски практики е основен приоритет, и взема мерки за 
ефективно опазване на промишлеността на ЕС от такива практики, както и да помага на 

                                               
1 По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582 

окончателен от 10 октомври 2012 г.), достъпен на адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF

2 COM(2010)0614 окончателен от 28 октомври 2010 г., достъпен на адрес: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF
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предприятията в ЕС успешно да се възползват от възможностите на световните пазари. 


