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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra susirūpinęs dėl krizės saulės energijos sektoriuje Italijoje, ypač 
Lombardijoje.

Šiuo atžvilgiu jis nurodo, kad likvidavus įmonių grupės „MX Group“ patronuojamąją įmonę 
„Solarday“ Moncos provincijoje prarasta 226 darbo vietos.

Šios įmonės uždarymas, regis, yra tiesiogiai susijęs su jos veiklos perkėlimu į Serbiją ir 
Kinijos vykdoma dempingo praktika.

Todėl peticijos pateikėjas prašo, kad ES imtųsi atsakomųjų veiksmų Kinijos vykdomos 
dempingo praktikos saulės energijos sektoriuje atžvilgiu ir apskritai parengtų darbo vietų 
Europoje apsaugos strategiją, nes dėl pramonės įmonių perkėlimo už Europos Sąjungos 
teritorijos ribų nuolat prarandamos darbo vietos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

Iš tiesų, pastarieji keletas metų buvo sunkūs ne tik Italijos, bet ir visos Europos saulės 
energijos pramonės įmonėms. Kadangi bėgant metams saulės baterijų plokštės vis lengviau 
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pagaminamos, jos gali būti gaminamos vis daugiau šalių. ES pramonė konkuruoja su Kinija, 
Brazilija, Indija ir kitomis besiformuojančios ekonomikos šalimis, taip pat ir didelės vertės 
produktų rinkose. Tarptautinės vertės grandinės tampa vis labiau susijusios, o konkurencija 
dėl nepakankamų energijos ir žaliavų išteklių vis didėja.

Globalizacija ir dėl jos kylantys iššūkiai buvo išsamiai nagrinėjami keliose neseniai Komisijos 
išleistose studijose ir komunikatuose1. Komisija taip pat pažymi, kad dėl globalizacijos 
Europos pramonei kyla ir iššūkiai, ir galimybės, o pramonės politika galėtų padėti pramonei 
pasinaudoti galimybėmis. 

Kalbant apie tam tikrų bendrovių ir šalių vykdomą dempingą ir saulės baterijų plokščių 
subsidijavimą, nuo nesąžiningos praktikos ES pramonę galėtų apsaugoti prekybos apsaugos 
priemonės. Tais atvejais, kai tarptautinė prekyba pagamintomis prekėmis iškraipoma
nesąžiningos konkurencijos ir tiek, kiek subsidijavimas ir (arba) dempingo praktika padaro 
žalos ES pramonei, Komisijai atlikus tyrimą gali būti nustatyti antisubsidijų ir (arba) 
antidempingo muitai. 

Komisija, remdamasi šios pramonės atstovų pateiktu skundu, atliko išsamų tyrimą dėl 
dempingo fotovoltiniame sektoriuje ir po jo pateikė pasiūlymą Tarybai nustatyti galutines 
antidempingo ir antisubsidijų priemones šiems iš Kinijos importuojamiems produktams. 2013 
m. gruodžio 5 d. Taryba šiuos pasiūlymus patvirtino. Įgyvendinant šias priemones Komisija 
priėmė Kinijos eksportuotojų ir Kinijos prekybos rūmų pasiūlymą dėl kainų įsipareigojimo. 
Komisija mano, kad tai yra svarus sprendimas, nes pasiekiama pusiausvyra tarp reikalingos 
erdvės Europos saulės baterijų plokščių pramonei suteikimo padarius išvadas dėl nesąžiningos 
prekybos bei užtikrinamas reikalingų prekių pateikimas. 

Siekis išvengti, kad ES bendrovės savo gamybą perkeltų už ES ribų, priklauso ir nuo įmonių 
gebėjimo patekti į tarptautines rinkas bei panaudoti pasaulines vertės grandines. ES pramonė 
turi ir toliau naudotis naujomis rinkos teikiamomis galimybėmis išlaikant ir skatinant savo 
konkurencingumo pranašumą. ES bendroves vis dažniau remia Europos institucijos vykstant 
jų internacionalizavimo procesui, o Komisija tvirtai siekia tikslo padidinti tarptautiniu mastu 
veikiančių MVĮ skaičių. Visų pirma, Komisijos vadovaujamos ekonomikos augimo misijos 
(kaip antai 2012 m. misijos JAV, Meksikoje, Tunise ir Maroke) su ES pramonės ir MVĮ 
atstovais vaidina teigiamą vaidmenį kuriant bendrą pagrindą pramonės ir MVĮ politikos 
bendradarbiavimui ir padedant skatinti verslo ryšius. Kitos tokio pobūdžio misijos numatytos 
šiais metais į Rusiją, Kiniją ir Mianmarą.

Be to, svarbu išsaugoti atvirą ir nediskriminacinę aplinką, kad būtų toliau didinamas 
investicijų patrauklumas ES, visų pirma plyno lauko užsienio tiesioginėms investicijoms, 
kuriomis didinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos. Komisija stengiasi atkurti 
Europos kaip gamybos ir investicijų vietos patrauklumą, o pramonė gali sukurti didelio 

                                               
1 „Integruota globalizacijos eros pramonės politika. Didžiausias dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui“ 

(2010 m. spalio 28 d. COM(2010) 614), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:LT:PDF
„Prekyba, augimas ir tarptautinė arena. Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“, 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
„European Competitiveness Report 2012 – Reaping the Benefits of Globalization“,  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-
analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm
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produktyvumo augimą, kuris reikalingas siekiant iš naujo skatinti tvarų augimą.

Norint sukurti turtingą ir ekonomiškai sėkmingą Europą itin svarbi stipri pramonės bazė ir 
labai svarbu skatinti ekonomikos atsigavimą, suteikti aukštos kokybės darbo vietas ir stiprinti 
mūsų pasaulinį konkurencingumą. Europa – pasaulio lyderė daugelyje tokių strateginių 
sektorių kaip antai automobilių, aeronautikos, inžinerijos, kosmoso, chemijos ir vaistų 
pramonės sektoriuose. Todėl ES pramonės galimybėmis įveikti iššūkius ir toliau būti ES 
ekonomikos augimo varomąja jėga galima pagrįstai pasikliauti. Komisija nustatė, kad 
pramonės nuosmukio sustabdymas ir jos atgaivinimas yra didžiausias prioritetas ir neseniai 
paskelbė komunikatą1, kuriuo atnaujinama „Integruota globalizacijos eros pramonės 
politika“2, priimta 2010 m. kaip strategijos „Europa 2020“ dalis. ES pramonės politikos 
tikslas – stiprinti visų valstybių narių pramonės bazę ir didžiausią dėmesį skirti inovacijoms ir 
investicijoms į naujas technologijas ir ypač švariai ir tvariai gamybai bei atsinaujinantiems 
energijos šaltiniams. Komisija taip pat stengiasi pagerinti bendras sąlygas, kuriomis būtų 
stiprinamas ES pramonės konkurencingumo ir ekonomikos augimo galimybės.

Išvada

Komisija atsižvelgia į peticijos pateikėjo susirūpinimą ir gali patvirtinti, kad, kai įmanoma ir 
tinkama, imamasi priemonių siekiant skatinti darbo vietų išsaugojimą ir kūrimą ES, įskaitant 
tvarią gamybą ir švarios energijos sektorių. Komisija naudojasi savo pramonės politikos ir 
prekybos politikos priemonėmis. 

Įgyvendinant Komisijos pramonės politiką stengiamasi sustiprinti ES pramonės bazę. 
Komisija, įgyvendindama savo prekybos politiką, taip pat užtikrina, kad sąžiningos 
tarptautinės prekybos praktikos įgyvendinimas būtų pagrindiniu prioritetu, ir įgyvendina 
priemones siekdama veiksmingai apsaugoti ES pramonę nuo tokios praktikos bei padėti ES 
įmonėms sėkmingai pasinaudoti galimybėmis pasaulinėse rinkose. 

                                               
1 „Stipresnė Europos pramonė ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti“ (2012 m. spalio 10 d. 

COM(2012) 582 final), http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:LT:PDF
2 2010 m. spalio 28 d. COM(2010) 614 final, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:LT:PDF


