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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir nobažījies par krīzi Itālijas saules enerģijas nozarē, jo īpaši 
Lombardijā.

Šajā saistībā viņš norāda uz aptuveni 226 zaudētām darbavietām Moncas provincē pēc 
uzņēmuma „Solarday/MX Group” darbības pārtraukšanas.

Šīs ražotnes slēgšana, šķiet, ir tieši saistīta ar tās darbības pārvietošanu uz Serbiju un ar Ķīnas 
veiktajiem dempinga pasākumiem.

Tādējādi lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt ES rīcību, reaģējot uz Ķīnas dempinga 
darbībām saules enerģijas nozarē, un, vispārīgākā nozīmē, stratēģiju, lai Eiropā aizsargātu 
darbavietas, kas tiek pastāvīgi apdraudētas sakarā ar rūpniecības pārvietošanu ārpus Eiropas 
Savienības robežām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 26. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Iepriekšējie pāris gadi ne vien Itālijas, bet arī Eiropas saules enerģijas rūpniecībā patiešām ir 
bijuši grūti. Tā kā saules paneļu ražošana laika gaitā ir kļuvusi vienkāršāka, tos var ražot 
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aizvien vairākās valstīs. ES rūpniecības nozares konkurentes ir Ķīna, Brazīlija, Indija un citas 
jaunietekmes valstis — arī augstvērtīgu izstrādājumu jomā. Starptautiskās vērtību ķēdes kļūst 
aizvien vairāk savstarpēji saistītas, un pieaug sīva konkurence par nepietiekamajiem enerģijas 
un izejvielu resursiem.

Globalizācija un no tās izrietošās problēmas ir plaši analizētas dažos nesen izdotajos 
Komisijas pētījumos un paziņojumos1. Komisija arī norāda, ka globalizācija Eiropas 
rūpniecībai gan rada problēmas, gan sniedz iespējas, un rūpniecības politika varētu palīdzēt 
nozarei šīs iespējas izmantot. 

Attiecībā uz dažu uzņēmumu un valstu veikto dempingu un subsidēšanu saules paneļu jomā 
ES rūpniecību pret negodīgu praksi aizsargā tirdzniecības aizsardzības instrumenti. 
Gadījumos, kad negodīga konkurence izraisa traucējumus rūpniecības preču starptautiskajā 
tirdzniecībā un ciktāl subsidēšana un/vai dempings rada zaudējumus ES rūpniecībai, pēc 
Komisijas veiktas izmeklēšanas var noteikt antisubsidēšanas un/vai antidempinga nodevas. 

Attiecībā uz dempingu saules fotoelementu nozarē Komisija, pamatojoties uz šīs nozares 
iesniegto sūdzību, veica pamatīgu izmeklēšanu, pēc kuras Komisija Padomei ierosināja 
piemērot noteiktus antidempinga un antisubsidēšanas pasākumus šo produktu importam no 
Ķīnas. 2013. gada 5. decembrī Padome pieņēma šos priekšlikumus. Minēto pasākumu 
ietvaros Komisija pieņēma cenu saistību piedāvājumu, ko iesniedza Ķīnas eksportētāji kopā ar 
Ķīnas Tirdzniecības kameru. Pēc Komisijas domām, tā ir ievērojama pasākumu pakete, jo ir 
panākts līdzsvars, sniedzot Eiropas saules paneļu rūpniecībai tik vajadzīgo darbības telpu, 
ņemot vērā konstatētos faktus par negodīgu tirdzniecības praksi, un vienlaikus nodrošinot 
nepieciešamās apgādes pieplūdumu. 

Iespēja izvairīties no situācijas, kurā ES uzņēmumi pārvieto ražošanu ārpus ES, ir atkarīga arī 
no uzņēmumu spējas piekļūt starptautiskajiem tirgiem un izmantot pasaules vērtību ķēdes. ES 
rūpniecībai jāturpina gūt labumu no jaunajām tirgus iespējām, saglabājot un veicinot tās 
konkurētspējas priekšrocības. Eiropas iestādes aizvien vairāk atbalsta un ir līdzās ES 
uzņēmumiem to internacionalizācijas procesā, un Komisija stingri apņemas palielināt 
starptautiski aktīvo MVU īpatsvaru. Jo īpaši Komisijas vadītajām „Izaugsmes misijām” 
(piemēram, 2012. gada misijām ASV, Meksikā, Tunisijā un Marokā), kurās piedalās ES 
rūpniecības un MVU pārstāvji, ir pozitīva nozīme, nodrošinot vienotu satvaru sadarbībai 
rūpniecības un MVU politikas jomā un palīdzot sekmēt darījumu attiecības. Vēl šādas misijas 
šogad paredzētas Krievijā, Ķīnā un Mjanmā.

Turklāt ir īpaši būtiski saglabāt atvērtu un nediskriminējošu vidi, lai vēl vairāk palielinātu 
ieguldījumu ES pievilcību, jo īpaši attiecībā uz ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem jaundibinātos 
uzņēmumos, kas rada izaugsmi un darbavietas. Komisija strādā nolūkā atjaunot Eiropas kā 
ražošanas un ieguldījumu vietas pievilcīgumu, un rūpniecība var radīt lielu produktivitātes 
pieaugumu, kas vajadzīgs, lai atjaunotu ilgtspējīgu izaugsmi.
                                               
1 „Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam — prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai” 
(COM(2010)0614, galīgā redakcija, 2010. gada 28. oktobris), pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:LV:PDF. 
„Tirdzniecība, izaugsme un pasaules norises — tirdzniecības politika kā stratēģijas „Eiropa 2020” galvenā 
sastāvdaļa”, pieejams: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146977.pdf.
„Eiropas konkurētspējas ziņojums 2012. Globalizācijas sniegto priekšrocību izmantošana”, pieejams: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm.
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Stipra rūpniecības bāze ir pārtikušas un ekonomiski veiksmīgas Eiropas pamats, un liela 
nozīme ir ekonomikas atveseļošanai, kvalitatīvu darbavietu nodrošināšanai un globālās 
konkurētspējas nostiprināšanai. Eiropa ir vadošajās pozīcijās pasaulē daudzās stratēģiski 
svarīgās nozarēs, tādās kā autobūve, aviācija, mašīnbūve, kosmosa, ķīmijas un farmācijas 
rūpniecība. Tāpēc ir pamats pārliecībai, ka ES rūpniecība spēs atrisināt problēmas un arī 
turpmāk būs ES ekonomikas izaugsmes dzinējspēks. Rūpniecības norieta pavēršanu pretējā 
virzienā Komisija ir izvirzījusi par galveno prioritāti un nesen ir izdevusi paziņojumu1, ar 
kuru atjaunina paziņojumu „Integrēta rūpniecības politika globalizācijas laikmetam”2, kas 
pieņemts 2010. gadā kā daļa no stratēģijas „Eiropa 2020”. ES rūpniecības politikas mērķis ir 
nostiprināt visu dalībvalstu rūpniecības bāzi, koncentrējot inovācijas un ieguldījumus uz 
jaunām tehnoloģijām, īpaši uz „tīru” un ilgtspējīgu ražošanu un atjaunojamiem enerģijas 
avotiem. Komisija arī strādā, lai uzlabotu pamatnosacījumus, kas nostiprina ES rūpniecības 
konkurētspēju un izaugsmes potenciālu.

Secinājums

Komisija ņem vērā lūgumraksta iesniedzēja bažas un var apstiprināt, ka saskaņā ar iespējām 
un atbilstību tiek veikti pasākumi nolūkā veicināt darbavietu saglabāšanu un izveidošanu ES, 
tostarp ilgtspējīgas ražošanas un tīras enerģijas nozarē. Komisija izmanto rūpniecības 
politikas un tirdzniecības politikas instrumentus. 

Komisija ar savu rūpniecības politiku cenšas nostiprināt ES rūpniecības bāzi. Izmantojot 
tirdzniecības politiku, Komisija arī nodrošina to, lai godīgas starptautiskās tirdzniecības 
prakses ieviešana būtu tās prioritāte, un īsteno pasākumus nolūkā efektīvi aizsargāt ES 
rūpniecību pret negodīgu praksi, kā arī palīdzēt ES uzņēmumiem veiksmīgi izmantot iespējas 
pasaules tirgū. 

                                               
1 „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai” (COM(2012)0582 final, 2012. gada 

10. oktobris), pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:LV:PDF
2 (COM(2010)0614, galīgā redakcija, 2010. gada 28. oktobris), pieejams: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:LV:PDF.


