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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1331/2012, ktorú predkladá Roberto Albanese, taliansky štátny 
občan, o kríze v odvetví slnečnej energie v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľa petície znepokojuje kríza v odvetví slnečnej energie v Taliansku, najmä 
v Lombardsku.

V tejto súvislosti odkazuje na zánik okolo 226 pracovných miest v provincii Monza, ku 
ktorému došlo po zrušení spoločnosti Solarday/MX Group.

Zatvorenie tohto závodu podľa všetkého priamo súvisí s premiestnením jeho prevádzok do 
Srbska a s dumpingovými praktikami Číny.

Predkladateľ petície preto žiada EÚ, aby prijala opatrenia v reakcii na čínske dumpingové 
praktiky v odvetví slnečnej energie a všeobecnejšie aby vytvorila stratégiu na ochranu 
pracovných miest v Európe, ktoré neustále ohrozuje premiestňovanie priemyselných 
podnikov za hranice Európskej únie.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 26. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. februára 2014

Posledné roky boli nielen pre taliansky, ale celkovo pre európsky priemysel aktívny v odvetví 
slnečnej energie skutočne zložité. Keďže výroba solárnych panelov sa v priebehu rokov 
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zjednodušila, možno ich vyrábať v čoraz väčšom počte krajín. Priemysel EÚ vedie 
hospodársku súťaž s Čínou, Brazíliou, Indiou a inými rozvíjajúcimi sa hospodárstvami aj 
v oblasti produktov s vysokou hodnotou. Medzinárodné hodnotové reťazce sú čoraz 
prepojenejšie a vedie sa čoraz väčšia hospodárska súťaž o nedostatkovú energiu a suroviny.

Komisia nedávno uverejnila viacero štúdií a oznámení1, v ktorých sa do značnej miery 
analyzovala globalizácia a problémy, ktoré prináša. Komisia tiež poznamenáva, že 
globalizácia priniesla európskemu priemyslu problémy aj príležitosti a že vďaka priemyselnej 
politike by sa priemysel mohol chopiť týchto príležitostí. 

Pokiaľ ide o aspekty dumpingu a subvencovania solárnych panelov zo strany niektorých 
spoločností a krajín, na ochranu priemyslu EÚ pred nekalými praktikami slúžia nástroje na 
ochranu obchodu. V prípadoch, keď medzinárodný obchod s výrobkami narúša nekalá súťaž 
a subvenčné a/alebo dumpingové praktiky spôsobujú priemyslu EÚ ujmu, Komisia môže po 
vyšetrení prípadu zaviesť antisubvenčné a/alebo antidumpingové clá. 

Pokiaľ ide o dumping vo fotovoltickom sektore, Komisia na základe sťažnosti, ktorú podalo 
toto odvetvie, vykonala dôkladné vyšetrovanie, ktoré ju viedlo k tomu, aby navrhla Rade 
zavedenie konečných antidumpingových a antisubvenčných opatrení na dovoz týchto 
výrobkov z Číny. Dňa 5. decembra 2013 Rada tieto návrhy prijala. Komisia v rámci týchto 
opatrení prijala ponuku na cenový záväzok, ktorý prijali čínski vývozcovia s čínskou 
obchodnou komorou. Komisia sa domnieva, že ide o solídny balík, keďže sa ním po 
zisteniach o nekalých obchodných praktikách vytvorí rovnováha medzi poskytnutím veľmi 
potrebného životného priestoru pre európske odvetvie solárnych panelov a zaistením prísunu 
potrebných dodávok. 

Zabránenie tomu, aby spoločnosti EÚ presúvali svoju výrobu mimo EÚ, závisí aj od 
schopnosti podnikov vstúpiť na medzinárodné trhy a využívať globálne hodnotové reťazce. 
Priemysel EÚ musí aj naďalej využívať nové trhové príležitosti prostredníctvom 
zachovávania a posilňovania svojej konkurenčnej výhody. Európske inštitúcie čoraz viac 
podporujú spoločnosti EÚ a pomáhajú im v ich procese internacionalizácie, pričom Komisia 
sa dôrazne zameriava na zvyšovanie podielu medzinárodne aktívnych malých a stredných 
podnikov (MSP). Najmä „misie pre rast“ (napríklad tie, ktoré sa viedli v roku 2012 v USA, 
Mexiku, Tunisku a Maroku), ktoré Komisia vedie so zástupcami priemyslu EÚ a MSP, 
zohrávajú pozitívnu úlohu pri zabezpečovaní spoločného rámca pre spoluprácu medzi 
priemyselnou politikou a politikou pre MSP a prispievajú tak k podpore obchodných vzťahov. 
Ďalšie takéto misie sa tento rok plánujú v Rusku, Číne a Mjanmarsku.

Okrem toho je nutné zachovať otvorené a nediskriminačné prostredie, aby sa ďalej zvyšovala 
príťažlivosť investícií v EÚ, najmä pre priame zahraničné investície „na zelenej lúke“, ktoré 
vytvárajú rast a pracovné miesta. Komisia pracuje na obnovení príťažlivosti Európy ako 
miesta na výrobu a investície a priemysel môže vytvárať vysoký rast produktivity potrebný na 
                                               
1 Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie. Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí 
záujmu (KOM(2010) 614 v konečnom znení z 28. októbra 2010), dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:SK:PDF
Obchod, rast a svetové záležitosti – Obchodná politika ako hlavná súčasť stratégie Európa 2020, dostupné na: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/november/tradoc_146955.pdf
Správa o európskej konkurencieschopnosti za rok 2012 – Využívanie výhod globalizácie, dostupná na: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-
competitiveness-report/index_en.htm



CM\1022157SK.doc 3/3 PE529.912v01-00

SK

opätovné naštartovanie udržateľného rastu.

Pre dosiahnutie prosperujúcej a ekonomicky úspešnej Európy je rozhodujúca silná 
priemyselná základňa, ktorá je tiež dôležitá na podnietenie oživenia hospodárstva, poskytnutie 
kvalitných pracovných miest a posilnenie našej konkurencieschopnosti v celosvetovom 
meradle. Európa je svetovou jednotkou v mnohých strategických odvetviach, ako je 
automobilový, letecký, strojárenský, vesmírny, chemický a farmaceutický priemysel. Preto sa 
treba presvedčiť o schopnosti priemyslu EÚ prekonávať problémy a byť naďalej hybnou silou 
rastu v rámci hospodárstva EÚ. Pre Komisiu je zvrátenie úpadku priemyslu najvyššou 
prioritou, pričom nedávno uverejnila oznámenie1, ktorým aktualizovala „integrovanú 
priemyselnú politiku vo veku globalizácie“2 prijatú v roku 2010 v rámci stratégie Európa 
2020. Cieľom priemyselnej politiky EÚ je posilniť priemyselnú základňu všetkých členských 
štátov prostredníctvom zamerania inovácií a investícií na nové technológie a najmä na 
ekologicky čistú a udržateľnú výrobu a obnoviteľné zdroje energie. Komisia zároveň pracuje 
na zlepšení rámcových podmienok, ktoré posilnia konkurencieschopnosť a rastový potenciál 
priemyslu EÚ.

Záver

Komisia berie na vedomie obavy predkladateľa petície a môže potvrdiť, že tam, kde je to 
možné a primerané, sa prijímajú opatrenia na podporu ochrany a vytvárania pracovných miest 
v EÚ, a to aj v rámci udržateľnej výroby a sektora čistej energie. Komisia využíva svoju 
priemyselnú politiku a nástroje svojej obchodnej politiky. 

Snahou priemyselnej politiky Komisie je posilniť priemyselnú základňu EÚ. Komisia tiež 
prostredníctvom svojej obchodnej politiky zaručuje, že presadzovanie čestných 
medzinárodných obchodných praktík je kľúčovou prioritou, a prijíma opatrenia na účinnú 
ochranu priemyslu EÚ pred takýmito praktikami, pričom zároveň pomáha podnikom EÚ 
úspešne využívať príležitosti na globálnych trhoch. 

                                               
1 Silnejší európsky priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva (COM(2012) 582 final z 10. októbra 
2012), dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0582:FIN:SK:PDF
2 KOM(2010) 614 v konečnom znení z 28. októbra 2010, dostupné na: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:SK:PDF


