
CM\1022157RO.doc PE529.912v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

28.2.2014

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1331/2012, adresată de Roberto Albanese, de cetățenie italiană, privind 
criza din sectorul energiei solare din Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la criza din sectorul energiei solare din Italia, în 
special din Lombardia.

În acest sens, el face referire la aproximativ 226 de locuri de muncă pierdute în provincia 
Monza în urma desființării Solarda/MX Group.

Închiderea acestei centrale pare să aibă legătură directă cu transferul operațiunilor sale în 
Serbia și cu practicile de dumping aplicate de China.

Petiționarul solicită ca UE să ia măsuri de răspuns la practicile de dumping ale Chinei în 
sectorul energiei solare și, în general, să adopte o strategie pentru protejarea locurilor de 
muncă din Europa, acestea fiind afectate în mod constant de transferul operațiunilor 
industriale în afara Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Într-adevăr, ultimii doi ani au fost dificili pentru industria europeană, nu doar italiană, activă 
în sectorul solar. Întrucât producerea de panouri solare a devenit mai ușoară în decursul 
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anilor, panourile solare pot fi produse în tot mai multe țări. Industria UE concurează cu China, 
Brazilia, India și alte economii emergente și în ceea ce privește produsele de înaltă valoare. 
Lanțurile valorice internaționale devin din ce în ce mai interconectate, iar concurența pentru 
resurse energetice și materii prime precare devine din ce în ce mai puternică.

Globalizarea și provocările care decurg din aceasta au fost analizate pe larg în mai multe 
studii și comunicări recent publicate de Comisie1. Comisia observă, de asemenea, că 
globalizarea are ca rezultat atât provocări, cât și oportunități pentru industria europeană, iar 
politica industrială ar putea ajuta industria să folosească aceste oportunități. 

În ceea ce privește aspectele legate de practicile anumitor societăți și țări de dumping și de 
subvenționare pentru panourile solare, instrumentele de apărare comercială sunt mijloace de 
protejare a industriei din UE împotriva practicilor neloiale. În cazul în care comerțul 
internațional cu mărfuri este distorsionat de o concurență neloială și, în măsura în care practici 
de subvenționare și/sau de dumping cauzează pagube industriei UE, se pot impune taxe 
antisubvenție și/sau antidumping după o anchetă efectuată de Comisie. 

În ceea ce privește practicile de dumping din sectorul fotovoltaic, Comisia, pe baza unei 
reclamații depuse de această industrie, a efectuat o anchetă amănunțită care a determinat 
Comisia să propună Consiliului impunerea de măsuri antidumping și antisubvenție pentru 
importurile de astfel de produse din China. La 5 decembrie 2013, Consiliul a adoptat aceste 
propuneri. Ca parte integrantă a acestor măsuri, Comisia a acceptat o ofertă pentru un 
angajament de preț făcută de exportatorii chinezi împreună cu Camera de Comerț a Chinei. 
Comisia consideră că acesta reprezintă un pachet solid, întrucât găsește un echilibru între 
asigurarea mult necesarului spațiu de manevră pentru industria europeană a panourilor solare, 
monitorizarea constatărilor privind practicile comerciale neloiale, în același timp asigurând 
afluxul de aprovizionare necesar. 

Evitarea transferului producției societăților din UE în afara UE depinde și de capacitatea 
întreprinderilor de a accesa piețe internaționale și de a exploata lanțurile valorice mondiale. 
Industria UE trebuie să beneficieze în continuare de oportunitățile de piață noi prin 
menținerea și promovarea avantajului său competitiv. Societățile din UE sunt tot mai mult 
sprijinite și însoțite de instituții europene în procesul lor de internaționalizare, iar Comisia este 
foarte axată pe creșterea proporției de IMM-uri active la nivel internațional. În special, 
„Misiunile pentru creștere” coordonate de Comisie (precum cele din 2012 din SUA, Mexic, 
Tunisia și Maroc) cu reprezentanți ai industriei și ai IMM-urilor din UE joacă un rol pozitiv în 
asigurarea unui cadru comun pentru cooperarea în materie de politică privind industria și 
IMM-urile și contribuie la promovarea relațiilor de afaceri. Alte astfel de misiuni sunt 
prevăzute pentru anul acesta în Rusia, China și Myanmar.

În plus, este esențial să se mențină un mediu deschis și nediscriminatoriu pentru a crește în 
continuare atractivitatea investițiilor în UE, în special a investițiilor directe în străinătate în 
                                               
1 „O politică industrială integrată pentru era globalizării. Atribuirea celui mai important rol competitivității și 
viabilității” (COM(2010)614 din 28 octombrie 2010), disponibil la: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:RO:PDF
„Comerț, creștere economică și afaceri mondiale – Politica comercială ca element central al Strategiei 
Europa 2020”, disponibil la: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
„Raportul privind competitivitatea europeană 2012 – Culegând beneficiile globalizării”, disponibil la: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm
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domeniul ecologiei care creează creștere economică și locuri de muncă. Comisia lucrează la 
reinstituirea atractivității Europei ca amplasament pentru producție și investiții, iar industria 
poate genera creșterea productivității de valoare înaltă necesară pentru relansarea creșterii 
economice durabile.

O bază industrială puternică este esențială pentru o Europă bogată și de succes din punct de 
vedere economic și este vitală pentru a stimula redresarea economică, a asigura locuri de 
muncă de înaltă calitate și a consolida competitivitatea noastră la nivel mondial. Europa este 
lider mondial în numeroase sectoare strategice, precum industria auto, aeronautică, spațială, 
chimică, farmaceutică și a ingineriei. Prin urmare, există motive de optimism în ceea ce 
privește capacitatea industriei UE de a răspunde acestor provocări și de a continua să fie 
motorul dezvoltării în economia UE. Comisia a făcut din contracararea declinului industriei o 
prioritate de maximă importanță și a publicat recent o comunicare1 prin care se actualizează 
comunicarea „O politică industrială integrată pentru era globalizării”2 adoptată în 2010 ca 
parte integrantă a Strategiei Europa 2020. Politica industrială a UE are ca scop consolidarea 
bazei industriale a tuturor statelor membre prin concentrarea inovării și a investițiilor pe noi 
tehnologii și, în special, pe producția ecologică și durabilă și pe surse regenerabile de energie. 
De asemenea, Comisia lucrează la îmbunătățirea condițiilor-cadru care consolidează 
competitivitatea și potențialul industriei UE de creștere economică.

Concluzie

Comisia ia act de îngrijorările petiționarului și poate confirma că, dacă este posibil și adecvat, 
se iau măsuri de promovare a garantării și a creării de locuri de muncă în UE, inclusiv în 
producția durabilă și în sectorul energiei curate. Comisia își folosește politica industrială și 
instrumentele de politică comercială. 

Politica industrială a Comisiei încearcă să consolideze baza industrială a UE. De asemenea, 
Comisia garantează, prin intermediul politicii sale comerciale, că este o prioritate esențială 
consolidarea practicilor comerciale loiale la nivel internațional și că pune în aplicare măsuri 
pentru a proteja în mod eficace industria UE împotriva unor practici neloiale, precum și 
pentru a ajuta întreprinderile din UE să folosească cu succes oportunitățile de pe piețele de la 
nivel mondial. 

                                               
1 „O industrie europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei” (COM(2012)582 din 
10 octombrie 2012), disponibil la: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:RO:PDF
2 COM(2010) 614 din 28 octombrie 2010, disponibil la: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:RO:PDF


