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Przedmiot: Petycja 1331/2012, którą złożył Roberto Albanese (Włochy), w sprawie 
kryzysu w sektorze energii słonecznej we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z kryzysem w sektorze energii 
słonecznej we Włoszech, zwłaszcza w Lombardii.

W tym kontekście wspomina on o likwidacji około 226 miejsc pracy w prowincji Monza po 
zamknięciu firmy Solarday/MX Group.

Wydaje się, że zamknięcie fabryki ma bezpośredni związek z przeniesieniem jej działalności 
do Serbii oraz ze stosowanymi przez Chiny praktykami dumpingowymi.

W związku z tym składający petycję oczekuje od UE podjęcia działań w odpowiedzi na 
praktyki dumpingowe Chin w sektorze energii słonecznej, a ogólniej rzecz ujmując –
przyjęcia strategii na rzecz ochrony miejsc pracy w Europie, których liczba stale maleje 
z powodu przenoszenia produkcji przemysłowej do krajów spoza Unii Europejskiej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Rzeczywiście kilka ostatnich lat było trudne dla przedstawicieli przemysłu działających w 
sektorze energii słonecznej nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. Ponieważ 
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produkowanie paneli słonecznych stało się z czasem łatwiejsze, mogą być one produkowane 
w coraz większej liczbie państw. Przemysł unijny konkuruje z Chinami, Brazylią, Indiami 
oraz innymi gospodarkami wschodzącymi także w dziedzinie produktów wysokiej klasy. 
Międzynarodowe łańcuchy wartości stają się coraz bardziej powiązane między sobą, zaostrza 
się też konkurencja o niewystarczające zasoby energetyczne i surowce.

Globalizacja oraz wynikające z niej wyzwania zostały poddane szeroko zakrojonej analizie w 
ramach kilku ekspertyz i komunikatów opublikowanych ostatnio przez Komisję1. Komisja 
zauważa również, że globalizacja niesie za sobą zarówno wyzwania, jak i możliwości dla 
europejskiego przemysłu, a polityka przemysłowa mogłaby pomóc w wykorzystaniu tych 
możliwości. 

Jeżeli chodzi o kwestię dumpingu i dotacji w odniesieniu do paneli słonecznych, 
obserwowaną w przypadku niektórych przedsiębiorstw i państw, sposobem ochrony 
przemysłu unijnego przed nieuczciwymi praktykami są instrumenty ochrony handlu. W 
sytuacjach, gdy międzynarodowy handel wyrobami gotowymi jest zakłócany nieuczciwą 
konkurencją, oraz w zakresie, w jakim dotacje lub praktyki dumpingowe działają na szkodę 
przemysłu unijnego, istnieje możliwość nałożenia cła antysubsydyjnego lub 
antydumpingowego po przeprowadzeniu dochodzenia przez Komisję. 

Jeżeli chodzi o praktyki dumpingowe w sektorze paneli fotowoltaicznych, Komisja w 
następstwie skargi wniesionej przez sektor przeprowadziła szczegółowe dochodzenie, które 
doprowadziło do przedstawienia Radzie wniosku w sprawie przedsięwzięcia definitywnych 
środków antydumpingowych i antysubsydyjnych w odniesieniu do importu tych produktów z 
Chin. Dnia 5 grudnia 2013 r. Rada przyjęła te wnioski. W ramach przedmiotowych środków 
Komisja zaakceptowała ofertę zobowiązania cenowego złożoną wspólnie przez chińskich 
eksporterów oraz Chińską Izbę Gospodarczą. Komisja uważa, że jest to solidny pakiet, 
ponieważ pozwala na utrzymanie równowagi między zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni 
działania europejskiemu sektorowi paneli słonecznych w kontekście wykrytych nieuczciwych 
praktyk handlowych a zapewnieniem niezbędnych dostaw. 

Unikanie sytuacji, w której przedsiębiorstwa UE przenoszą produkcję poza terytorium UE, 
zależy również od dostępu przedsiębiorstw do rynków międzynarodowych oraz 
wykorzystywania ogólnoświatowych łańcuchów wartości. Przemysł unijny musi dalej czerpać 
korzyści z nowych możliwości rynkowych poprzez utrzymywanie i zwiększanie przewagi 
konkurencyjnej. Instytucje europejskie w coraz większym stopniu wspierają unijne 
przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji i monitorują je, a Komisja zdecydowanie dąży 
do zwiększenia odsetka MŚP działających na skalę międzynarodową. Realizowane przez 
Komisję „Misje na rzecz wzrostu” (prowadzone np. w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku, Tunezji i Maroku), w których uczestniczą przedstawiciele unijnego przemysłu oraz 
MŚP, odgrywają pozytywną rolę w budowaniu wspólnych ram współpracy w polityce 

                                               
1 „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na 
pierwszym planie” (COM(2010) 614 final z dnia 28 października 2010 r.), komunikat dostępny na stronie: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:PL:PDF.
„Handel, wzrost i polityka światowa – polityka handlowa jako kluczowy element strategii »Europa 2020«”, 
komunikat dostępny na stronie: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146964.pdf.
„Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności 2012 – czerpanie korzyści z globalizacji” („European 
Competitiveness Report 2012 – Reaping the Benefits of Globalization”), dostępne na stronie: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm.
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przemysłowej i polityce MŚP oraz pomagają w zacieśnianiu relacji biznesowych. Kolejne 
takie misje zaplanowano na ten rok w Rosji, Chinach i Mjanmie.

Ponadto należy utrzymać otwarte i niedyskryminacyjne środowisko, które pozwoli dalej 
zwiększać atrakcyjność inwestowania w UE, szczególnie w odniesieniu do zagranicznych 
bezpośrednich inwestycji od podstaw, dzięki którym generowany jest wzrost i powstają 
miejsca pracy. Komisja pracuje nad przywróceniem atrakcyjności Europy jako miejsca 
produkcji i inwestycji, a przemysł może generować wysoki wzrost produktywności niezbędny 
do ponownego zapewnienia zrównoważonego wzrostu.

Silna baza przemysłowa jest konieczna, by Europa była zamożna i odnosiła sukcesy 
gospodarcze, a także kluczowa dla stymulowania ożywienia gospodarczego, zapewnienia 
wysokiej jakości miejsc pracy oraz wzmocnienia naszej globalnej konkurencyjności. Europa 
to światowy lider w wielu sektorach strategicznych, takich jak przemysł motoryzacyjny, 
lotniczy, inżynieryjny, kosmiczny, chemiczny i farmaceutyczny. Można zatem ufać, że 
przemysł unijny będzie w stanie stawić czoła wyzwaniom i nadal pozostanie czynnikiem 
napędzającym wzrost unijnej gospodarki. Komisja priorytetowo traktuje kwestię odwrócenia 
spadkowej tendencji obserwowanej w przemyśle i opublikowała ostatnio komunikat1

stanowiący aktualizację dokumentu „Zintegrowana polityka przemysłowa w erze 
globalizacji”2, przyjętego w 2010 r. jako część strategii „Europa 2020”. Polityka przemysłowa 
UE ma na celu wzmocnienie bazy przemysłowej wszystkich państw członkowskich poprzez 
skoncentrowanie się na innowacji oraz inwestycjach w nowe technologie, w szczególności na 
czystej i zrównoważonej produkcji i odnawialnych źródłach energii. Komisja pracuje również 
nad udoskonaleniem warunków ramowych, które umacniają konkurencję i potencjał 
wzrostowy przemysłu UE.

Wniosek

Komisja odnotowuje obawy składającego petycję i może potwierdzić, że tam, gdzie jest to 
możliwe i właściwe, również w produkcji zrównoważonej oraz sektorze czystej energii, 
podejmowane są działania w celu wspierania zabezpieczeń oraz tworzenia miejsc pracy w 
UE. Komisja wykorzystuje swoją politykę przemysłową oraz instrumenty polityki handlowej. 

W ramach polityki przemysłowej Komisji dąży się do wzmocnienia bazy przemysłowej UE. 
Poprzez swoją politykę handlową Komisja gwarantuje również, że egzekwowanie uczciwych 
międzynarodowych praktyk handlowych stanowi kluczowy priorytet, i wdraża środki mające 
na celu skuteczną ochronę przemysłu unijnego przed nieuczciwymi praktykami oraz 
wspieranie przedsiębiorstw UE w pomyślnym korzystaniu z możliwości na rynkach 
ogólnoświatowych. 

                                               
1 „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012) 582 final z dnia 10 
października 2012 r.), komunikat dostępny na stronie: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:PL:PDF.
2 COM(2010) 614 final z dnia 28 października 2010 r., komunikat dostępny na stronie: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:PL:PDF.


