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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját aggasztja a napenergia-szektorban Olaszországban – különösen 
Lombardiában – tapasztalható válság.

Ezzel kapcsolatban utal arra, hogy Monzában mintegy 226 munkahely szűnt meg a 
Solarday/MX Group felszámolása miatt.

Úgy tűnik, hogy az üzem bezárása közvetlen összefüggésben áll a vállalat tevékenységének 
Szerbiába történő áthelyezésével és a Kína által folytatott dömpinggyakorlattal.

A petíció benyújtója ennek megfelelően azt várja, hogy az Európai Unió lépjen fel a 
napenergia-szektorban folytatott kínai dömpinggel szemben, általánosabban pedig azt, hogy 
védje meg az európai munkahelyeket, amelyeket folyamatosan veszélyeztet az Európai Unió 
határain kívülre irányuló ipari áttelepülés.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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Az elmúlt néhány év valóban nehéz volt nem csupán az olasz, hanem az egész európai 
napenergia-szektorban tevékenykedők számára is. Mivel az évek folyamán egyszerűbbé vált a 
napelemgyártás, így azok előállítása mind több országban válik lehetővé. Az Unió ipara a 
nagy értékű termékek esetében is versenyt folytat Kínával, Brazíliával, Indiával és más 
feltörekvő gazdaságokkal. A nemzetközi értékláncok egyre szorosabban összekapcsolódnak, 
és egyre élesebb a verseny a szűkösen rendelkezésre álló energiáért és nyersanyagokért.

A globalizációt, valamint az abból fakadó kihívásokat a Bizottság néhány nemrégiben kiadott 
tanulmányában, illetve közleményében alaposan elemezte1. A Bizottság megjegyzi továbbá, 
hogy a globalizáció kihívásokat és lehetőségeket egyaránt eredményez az európai ipar 
számára, és hogy az iparpolitika hozzájárulhat ahhoz, hogy az ipar sikerrel meg tudja ragadni 
a lehetőségeket.

Ami a napelemek tekintetében bizonyos vállalatok és országok által alkalmazott dömpinget és 
támogatást illeti, a kereskedelmi védelmi eszközök arra szolgálnak, hogy megvédjék az Unió 
iparát a tisztességtelen gyakorlatoktól. Azokban az esetekben, amikor a tisztességtelen 
verseny a feldolgozóipari termékek nemzetközi kereskedelmének torzulásához vezet, és 
amennyiben a támogatási és/vagy dömpinggyakorlatok kárt okoznak valamely uniós 
iparágnak, a Bizottság vizsgálatát követően támogatásellenes és/vagy dömpingellenes vámok 
kivetésére van lehetőség.

A fotovillamos ágazatot érintő dömping tekintetében a Bizottság – az iparág szereplői által 
benyújtott panasz alapján – alapos vizsgálatot folytatott, amelynek eredményeként javasolta a 
Tanácsnak végleges dömpingellenes és támogatásellenes intézkedések kivetését e termékek 
Kínából származó behozatalára. 2013. december 5-én a Tanács elfogadta e javaslatokat. Ezen
intézkedések részeként a Bizottság elfogadta a kínai exportőröknek az árra vonatkozó 
kötelezettségvállalással kapcsolatos – a Kínai Kereskedelmi Kamarával közösen tett –
ajánlatát. A Bizottság véleménye szerint ezzel megalapozott csomag jött létre, tekintve, hogy 
az megfelelő egyensúlyt teremt az európai napelemipar számára oly szükséges mozgástér 
biztosítása (miután tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok nyertek megállapítást), valamint 
a szükséges áruk beáramlásának biztosítása között.

Az, hogy sikerül-e elkerülni, hogy az uniós vállalatok az Európai Unión kívülre telepítsék át a 
termelésüket, attól is függ, hogy milyen mértékben képesek hozzáférni a nemzetközi 
piacokhoz, illetve kiaknázni a globális értékláncokat. Az Unió iparának továbbra is ki kell 
aknáznia az új piaci lehetőségeket azáltal, hogy megőrzi és tovább növeli versenyelőnyét. Az 
uniós vállalatokat nemzetközivé válásuk folyamatában az uniós intézmények mind jobban 
támogatják és segítik, a Bizottság pedig határozottan arra törekszik, hogy növelje a 
nemzetközileg aktív kkv-k arányát. Konkrétan a Bizottság vezetésével az uniós ipar és a kkv-
k képviselőivel tett, „Missziók a növekedésért” elnevezésű látogatások (mint például a 2012-
ben az USA-ban, Mexikóban, Tunéziában, illetve Marokkóban tett látogatás) pozitív szerepet 

                                               
1 „Integrált iparpolitika a globalizáció korában – A versenyképesség és a fenntarthatóság középpontba állítása” 
(COM(2010)0614, 2010. október 28.), elérhető itt: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:HU:PDF
„Kereskedelem, növekedés és globális ügyek – A kereskedelempolitika mint az Európa 2020 stratégia 
kulcseleme”, elérhető itt: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0612:FIN:HU:PDF
„2012. évi európai versenyképességi jelentés – A globalizáció előnyeinek kiaknázása”, elérhető itt: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm
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játszanak abban, hogy közös keretet biztosítsanak az ipar- és kkv-politikai együttműködéshez, 
valamint erősítik az üzleti kapcsolatokat. Erre az évre további ilyen jellegű látogatások 
vannak tervben Oroszországba, Kínába és Mianmarba.

Ezenkívül fontos egy nyitott és megkülönböztetésmentes környezetet fenntartani az EU-ban 
való beruházás vonzerejének további növelése érdekében, különösen a zöldmezős 
beruházásként megvalósított közvetlen külföldi befektetések számára, amelyek növekedést és 
munkahelyeket teremtenek. A Bizottság azon munkálkodik, hogy Európa mint termelési és 
beruházási helyszín ismét vonzóvá váljon, az ipar pedig meg tudja teremteni a fenntartható 
növekedés újraindításához szükséges nagymértékű termelékenységnövekedést.

Európa gazdagságához és gazdasági sikeréhez alapvető fontosságú az erős ipari háttér, 
továbbá létfontosságú a gazdasági fellendülés élénkítése, a minőségi munkahelyek 
megteremtése és általános versenyképességünk megerősítése. Európa számos stratégiai 
ágazatban – mint például az autóipar, a repüléstechnika, a mérnöki tudományok, az űripar, a 
vegyipar és a gyógyszeripar terén – világszinten vezető szerepet tölt be. Ezért van okunk bízni 
abban, hogy az Unió ipara képes felülemelkedni a kihívásokon, és hogy továbbra is a 
növekedés motorjának szerepét tölti majd be az EU gazdaságában. A Bizottság az ipar 
hanyatlásának megállítását kiemelt fontosságú feladatként határozta meg, valamint 
nemrégiben – az Európa 2020 stratégia részeként – közleményt adott ki1, amellyel frissítette a 
2010-ben elfogadott, „Integrált iparpolitika a globalizáció korában”2 című közleményét. Az 
Unió iparpolitikájának célja valamennyi tagállam ipari hátterének megerősítése azáltal, hogy 
az innovációt és a beruházásokat az új technológiákra – és különösen a tiszta és fenntartható 
termelésre, valamint a megújuló energiaforrásokra – összpontosítja. A Bizottság az uniós ipar 
versenyképességét és növekedési potenciálját megerősítő keretfeltételek javításán is dolgozik.

Következtetés

A Bizottság tudomásul veszi a petíció benyújtója által felvetett aggályokat, és megerősíti, 
hogy – amennyiben az lehetséges és megfelelő – az uniós munkahelyek megőrzését és 
létrehozását elősegítő intézkedéseket hoz többek között a fenntartható termelés terén és a 
tisztaenergia-szektorban. A Bizottság él a rendelkezésére álló ipar- és kereskedelempolitikai 
eszközökkel.

A Bizottság iparpolitikája igyekszik megerősíteni az Unió ipari hátterét. Ezenkívül 
kereskedelempolitikája révén a Bizottság garantálja, hogy a tisztességes nemzetközi 
kereskedelemi gyakorlatok alkalmazását kiemelt prioritásként kezelik, továbbá intézkedéseket 
hajt végre az uniós iparnak az ilyen gyakorlatokkal szembeni hatékony védelme, valamint 
annak érdekében, hogy az uniós vállalkozások sikerrel ragadják meg a globális piacok kínálta 
lehetőségeket.

                                               
1 „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” (COM(2012)0582, 2012. október 
10.), elérhető itt: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:HU:PDF
2 COM(2010)0614, 2010. október 28., elérhető itt: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:HU:PDF


