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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1331/2012 του Roberto Albanese, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κρίση στον τομέα ηλιακής ενέργειας στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για την κρίση στον τομέα ηλιακής ενέργειας στην Ιταλία, 
ιδίως στη Λομβαρδία.

Εν προκειμένω, παραπέμπει στην απώλεια 226 περίπου θέσεων εργασίας στην επαρχία της 
Monza μετά το κλείσιμο της εταιρείας Solarday της MX Group.

Το κλείσιμο της συγκεκριμένης μονάδας φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά των 
λειτουργιών της στη Σερβία και με τις πρακτικές ντάμπινγκ που εφαρμόζονται από την Κίνα.

Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί την ανάληψη δράσης από την ΕΕ ως απάντηση στις 
κινεζικές πρακτικές ντάμπινγκ στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και, γενικότερα, μια 
στρατηγική για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη που υπονομεύονται 
διαρκώς από τις μεταφορές βιομηχανικών μονάδων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Πράγματι, η τελευταία διετία απεδείχθη δυσχερής για την ευρωπαϊκή και όχι μόνο για την 
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ιταλική βιομηχανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Δεδομένου ότι 
η παραγωγή των ηλιακών συλλεκτών έχει καταστεί ευκολότερη με την πάροδο των ετών, τα 
κάτοπτρα αυτά είναι δυνατόν να παράγονται σε όλο και περισσότερες χώρες. Η βιομηχανία 
της ΕΕ ανταγωνίζεται με την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία και άλλες αναδυόμενες οικονομίες 
μεταξύ άλλων και σε σχέση με την παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας. Οι διεθνείς αλυσίδες 
αξίας καθίστανται όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένες, ενώ υπάρχει όλο και μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός για την ενέργεια και πρώτες ύλες που σπανίζουν.

Η παγκοσμιοποίηση και οι προκλήσεις απορρέουν από αυτήν έχουν αναλυθεί εκτενώς σε 
διάφορες μελέτες και ανακοινώσεις δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή1. Η
Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η παγκοσμιοποίηση οδηγεί τόσο σε προκλήσεις όσο και σε 
ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και η βιομηχανική πολιτική θα μπορούσε να
βοηθήσει τη βιομηχανία να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές.

Όσον αφορά την πρακτική ντάμπινγκ και τις πτυχές των επιδοτήσεων των ηλιακών 
συλλεκτών από ορισμένες εταιρείες και χώρες, τα μέσα εμπορικής άμυνας αποτελούν 
τρόπους προστασίας της βιομηχανίας της ΕΕ από αθέμιτες πρακτικές. Στις περιπτώσεις όπου 
το διεθνές εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων στρεβλώνεται από αθέμιτο ανταγωνισμό και στο 
βαθμό που οι επιχορηγήσεις και/ή οι πρακτικές ντάμπινγκ προκαλούν ζημία στη βιομηχανία 
της ΕΕ, είναι δυνατή η επιβολή δασμών κατά των επιδοτήσεων και/ή των πρακτικών 
ντάμπινγκ κατόπιν έρευνας εκ μέρους της Επιτροπής.

Όσον αφορά το ντάμπινγκ στον τομέα των φωτοβολταϊκών, η Επιτροπή, με βάση μια
καταγγελία που της υποβλήθηκε από τη βιομηχανία, προέβη σε διεξοδική έρευνα που την 
οδήγησε να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή οριστικών μέτρων αντιντάμπινγκ και κατά 
των επιδοτήσεων στις εισαγωγές των προϊόντων αυτών από Κίνα. Στις 5 Δεκεμβρίου 2013, το
Συμβούλιο ενέκρινε τις προτάσεις αυτές. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, η Επιτροπή
αποδέχθηκε την προσφορά για την ανάληψη υποχρέωσης τιμών από τους κινέζους εξαγωγείς, 
από κοινού με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι τούτο αποτελεί 
μια ισχυρή δέσμη μέτρων, δεδομένου ότι επιτυγχάνει μια εξισορρόπηση παρέχοντας την 
πολυπόθητη ανάσα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία φωτοβολταϊκών μετά τα ευρήματα για 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την εισροή των απαραίτητων
προμηθειών.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μετατόπιση της παραγωγής των εταιρειών της ΕΕ εκτός 
Ένωσης πρέπει επίσης οι επιχειρήσεις να έχουν ικανότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές
και να εκμεταλλεύονται τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Η βιομηχανία της ΕΕ πρέπει να
συνεχίσουν να επωφελείται των νέων ευκαιριών που παρέχει η αγορά με τη διατήρηση και 
ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Οι εταιρείες της ΕΕ υποστηρίζονται και 
συνοδεύονται όλο και περισσότερο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στη διαδικασία
διεθνοποίησής τους και η Επιτροπή επιδιώκει σθεναρά την αύξηση του μεριδίου των ΜΜΕ 

                                               
1 “Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η 
βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο” (COM(2010) 614 τελ. της 28ης Οκτωβρίου 2010), διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF
“Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις: η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020”, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
“Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2012 - Αξιοποιώντας τα οφέλη της Παγκοσμιοποίησης”, 
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-
analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm
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που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Ειδικότερα, οι καθοδηγούμενες από την Επιτροπή 
"Αποστολές για την ανάπτυξη" (όπως αυτές που έλαβαν χώρα το 2012 στις ΗΠΑ, το Μεξικό, 
την Τυνησία και το Μαρόκο) με εκπροσώπους της βιομηχανίας της ΕΕ και των ΜΜΕ 
διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην παροχή ενός κοινού πλαισίου για τη βιομηχανική πολιτική 
συνεργασίας και εκείνη για τις ΜΜΕ και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
σχέσεων. Άλλες τέτοιες αποστολές κατά το τρέχον έτος στη Ρωσία, την Κίνα και τη 
Μιανμάρ.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα ανοικτό και χωρίς διακρίσεις περιβάλλον 
προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η ελκυστικότητα των επενδύσεων στην ΕΕ, ιδίως για τις 
πράσινες άμεσες ξένες επενδύσεις που δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η 
Επιτροπή εργάζεται για την αποκατάσταση της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως τόπου 
παραγωγής και επενδύσεων και η βιομηχανία μπορεί να δημιουργήσει την υψηλή αύξηση της 
παραγωγικότητας που είναι αναγκαία για την επανεκκίνηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μια ισχυρή βιομηχανική βάση είναι απαραίτητη για μια πλούσια και οικονομικά επιτυχημένη
Ευρώπη, και είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης, την 
παροχή υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρώπη είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε πολλούς στρατηγικούς τομείς, 
όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, η μηχανική, το διάστημα καθώς και τα
χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, υπάρχουν λόγοι να είμαστε σίγουροι για
την ικανότητα της βιομηχανίας της ΕΕ να ξεπεράσει τις προκλήσεις και να συνεχίσει να 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει 
καταστήσει την αντιστροφή της βιομηχανικής παρακμής κορυφαία προτεραιότητα και 
εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση1 επικαιροποιώντας την “Ολοκληρωμένη βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης”2 που ενεκρίθη το 2010 ως τμήμα της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Η βιομηχανική πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην
ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης όλων των κρατών μελών, μέσω εστίασης στην καινοτομία
και στις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες ιδιαίτερα δε στην καθαρή και βιώσιμη παραγωγή
και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Επιτροπή εργάζεται επίσης για τη βελτίωση των 
συνθηκών πλαισίου που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της 
βιομηχανίας της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις ανησυχίες του αναφέροντος και μπορεί να επιβεβαιώσει
ότι, όπου τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο, θα λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της
διασφάλισης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ, μεταξύ άλλων στη βιώσιμη 
παραγωγής και στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τη βιομηχανική 
πολιτική και τα μέσα της εμπορικής πολιτικής της.

Η βιομηχανική πολιτική της Επιτροπής προσπαθεί να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της ΕΕ.
Η Επιτροπή εγγυάται επίσης μέσω της εμπορικής πολιτικής της, ότι η εφαρμογή δίκαιων 
εμπορικών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο αποτελεί βασική προτεραιότητα και εφαρμόζει 
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία της βιομηχανίας της ΕΕ από τις πρακτικές αυτές, 

                                               
1 “Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη” (COM(2012) 582 
τελ της 10ης Οκτωβρίου 2012), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:EN:PDF
2 COM(2010) 614 τελ. της 28ης Οκτωβρ·ιου 2010, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF
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καθώς και προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν με επιτυχία τις 
ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές.


