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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt zich zorgen over de crisis in de zonne-energiesector in Italië, met name in 
Lombardije.

In dit verband vermeldt hij dat in de provincie Monza ongeveer 226 banen verloren zijn 
gegaan na de ontbinding van de groep Solarday/MX.

De sluiting van deze fabriek lijkt rechtstreeks verband te houden met de verplaatsing van de 
bedrijfsactiviteiten naar Servië en met Chinese dumpingpraktijken.

Bijgevolg vraagt indiener de EU maatregelen te nemen als reactie op Chinese 
dumpingpraktijken in de zonne-energiesector en om, meer in het algemeen, een strategie op te 
zetten voor de bescherming van Europese banen die voortdurend risico lopen door de 
verplaatsing van industriële activiteiten naar landen buiten de Europese Unie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2014

De afgelopen jaren zijn inderdaad moeilijk geweest voor de Europese – niet alleen de 
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Italiaanse – bedrijven van de zonne-energiesector. Doordat het de afgelopen jaren 
eenvoudiger is geworden om zonnepanelen te produceren, kunnen deze in steeds meer landen 
worden geproduceerd. De Europese industrie concurreert met China, Brazilië, India en andere 
opkomende economieën ook op hoogwaardige producten. Internationale waardeketens zijn 
hoe langer hoe meer onderling verbonden en de concurrentie om schaarse energie en 
grondstoffen wordt steeds feller.

De globalisering en de uitdagingen die hieruit voortvloeien zijn uitgebreid geanalyseerd in 
een aantal studies en mededelingen die de Commissie kort geleden heeft uitgebracht1. De 
Commissie merkt eveneens op dat de globalisering tot zowel uitdagingen als kansen voor 
Europese bedrijven leidt en dat industrieel beleid bedrijven erbij kan helpen om deze kansen 
te grijpen.

Wat betreft dumping en subsidiëring van zonnepanelen door bepaalde bedrijven en landen, 
bieden handelsbeschermingsinstrumenten de mogelijkheid om EU-bedrijven te beschermen 
tegen oneerlijke praktijken. In gevallen waarin de internationale handel in industriegoederen 
wordt verstoord door oneerlijke mededinging en wanneer subsidies en/of dumpingpraktijken 
de Europese industrie schade berokkenen, mogen antisubsidie- en antidumpingrechten na 
onderzoek door de Commissie worden ingevoerd.

Wat betreft dumping in de fotovoltaïsche sector, heeft de Commissie, op basis van een klacht 
van deze sector, een diepgaand onderzoek ingesteld, na afsluiting waarvan zij de Raad heeft 
verzocht om definitieve antidumping- en antisubsidiemaatregelen te nemen tegen de import 
van deze producten uit China. Op 5 december 2013 heeft de Raad deze voorstellen 
aangenomen. Als onderdeel van deze maatregelen heeft de Commissie een aanbod voor een 
prijsverbintenis van Chinese exporteurs en de Chinese kamer van koophandel aanvaard. De 
Commissie meent dat het om een solide en evenwichtig pakket maatregelen gaat, waarin 
enerzijds de Europese bedrijven in zonnepanelen de voor hun hardnodige ademruimte wordt 
gegeven, nadat oneerlijke handelspraktijken aan het licht waren gebracht, en anderzijds de 
noodzakelijke import wordt gewaarborgd.

Productieverplaatsing door EU-bedrijven naar derde landen kan ook worden voorkomen 
indien deze toegang hebben tot internationale markten en deelnemen aan mondiale 
waardeketens. De Europese industrie moet profijt kunnen blijven trekken van nieuwe kansen 
op de markt door haar concurrentievoordeel te behouden en te bevorderen. EU-bedrijven 
worden in hun internationaliseringsproces steeds sterker ondersteund en begeleid door de 
Europese instellingen en de Commissie heeft als belangrijke prioriteit om het aandeel van 
internationaal actieve kmo's te vergroten. In het bijzonder de door de Commissie geleide 
"groeimissies" (zoals in 2012 in de VS, Mexico, Tunesië en Marokko) met 
vertegenwoordigers van de Europese industrie en kmo's leveren een positieve bijdrage aan de 
totstandkoming van een gemeenschappelijk kader voor samenwerking op het gebied van 

                                               
1 "Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering, Concurrentievermogen en duurzaamheid 
centraal stellen" (COM(2010) 614 definitief van 28 oktober 2010), te vinden op http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:NL:PDF
"Handel, groei en wereldvraagstukken – Handelsbeleid als kernelement van de Europa 2020-strategie", te vinden 
op http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
"Verslag over het Europese concurrentievermogen – De vruchten van de globalisering plukken", te vinden op
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm
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industrie- en kmo-beleid en bevorderen de handelsbetrekkingen. Verdere missies van deze 
aard zijn dit jaar voorzien in Rusland, China en Myanmar.

Bovendien is het essentieel om een open en niet-discriminerend klimaat te behouden om 
investeringen in de EU nog aantrekkelijker te maken, in het bijzonder voor directe 
buitenlandse "greenfield"-investeringen die groei en banen opleveren. De Commissie wil de 
aantrekkingskracht van Europa herstellen als locatie voor productie en investeringen en de 
industrie kan de sterke productiviteitsgroei op gang brengen die noodzakelijk is om duurzame 
groei een nieuwe impuls te geven.

Een sterke industriële basis is essentieel voor een welvarend en economisch succesvol Europa 
en het is van wezenlijk belang het economisch herstel te bevorderen, te voorzien in 
hoogwaardige banen en ons mondiaal concurrentievermogen te versterken. Europa is 
wereldleider in vele strategische sectoren zoals de automobiel- en luchtvaartsector en de 
sectoren techniek, ruimtevaart, chemie en farmaceutica. Er zijn dan ook redenen om 
vertrouwen te hebben in het vermogen van de EU-industrie om uitdagingen te boven te 
komen en een groeimotor in de Europese economie te blijven. De Commissie heeft het 
omkeren van het industrieel verval tot topprioriteit gemaakt en kort geleden een mededeling1

uitgebracht ter actualisering van haar mededeling "Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd 
van mondialisering"2 aangenomen in 2010 als onderdeel van de Europa 2020-strategie. Het 
industrieel beleid van de EU beoogt de industriële basis van alle lidstaten te versterken door 
de nadruk te leggen op innovatie en investeringen in nieuwe technologieën en in het bijzonder 
in schone en duurzame productie en hernieuwbare energiebronnen. De Commissie werkt ook 
aan een verbetering van de randvoorwaarden die het concurrentievermogen en het 
groeipotentieel van de EU-industrie versterken.

Conclusie

De Commissie heeft kennisgenomen van de zorgen van indiener en kan bevestigen dat waar 
mogelijk en passend, maatregelen worden getroffen om het behoud en de schepping van 
banen in de EU te bevorderen, ook in duurzame productieactiviteiten en in de schone-
energiesector. De Commissie maakt daarbij gebruik van haar industrieel beleid en haar 
handelsbeleidsinstrumenten.

Het industrieel beleid van de Commissie beoogt de industriële basis in de EU te versterken. 
De Commissie waarborgt eveneens door middel van haar handelsbeleid dat de versterking van 
eerlijke internationale handelspraktijken een sleutelprioriteit is en heeft maatregelen getroffen 
om de EU-industrie daadwerkelijk tegen dergelijke praktijken te beschermen en om EU-
bedrijven erbij te helpen om hun kansen op mondiale marken met succes te grijpen.

                                               
1 "Een sterkere Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel" (COM(2012) 582 final van 
10 oktober 2012), te vinden op http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:NL:PDF
2 COM(2010) 614 definitief van 28 oktober 2010, te vinden op http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:NL:PDF


