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Zhrnutie
Delegácia Výboru pre medzinárodný obchod vyslaná do Talianska navštívila dva
najproduktívnejšie regióny v krajine, ktoré sú tiež domovom niekoľkých najznámejších
značiek v textilnom, oceliarskom a automobilovom odvetví. V Piemonte aj Lombardsku sídlia
skutočne početné výrobné podniky, ktoré zaznamenali úspech aj mimo Talianska a mimo EÚ,
ale zachovávajú si v podstate štruktúru malých a stredných podnikov (MSP). Delegácia mala
možnosť hovoriť priamo s riaditeľmi a zamestnancami rôznych spoločností a diskutovať
s nimi o problémoch a výzvach, ktorým tieto priemyselné odvetvia čelia. Činnosť delegácie
priamo súvisí aj s niektorými dôležitejšími dokumentmi, ktorými sa v súčasnosti zaoberá
výbor INTA, ako napríklad dohoda o voľnom obchode s Kórejskou republikou a dokumenty
týkajúce sa označovania pôvodu. Počas návštevy sa delegácia stretla s ocenením záujmu,
ktorý Európsky parlament prejavil v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa príslušného
priemyselného odvetvia.
Podrobné zhrnutie

Spoločnosť FIAT
Delegácia najprv uskutočnila krátke stretnutie na inštitucionálnej úrovni v Turíne, po ktorom
nasledovala návšteva výskumného strediska spoločnosti FIAT v meste Orbassano. Stretla sa
s vysokými predstaviteľmi spoločnosti FIAT, ktorí okrem iného objasnili stanovisko
spoločnosti k dohode o voľnom obchode s Kórejskou republikou. Spoločnosť FIAT sa
vyjadrila, že kým Kórea predáva na trhu v EÚ desiatky tisíc automobilov, pre výrobcov
automobilov z EÚ je veľmi ťažké preniknúť na kórejský trh. Zástupcovia spoločnosti ukázali
poslancom aj niekoľko prezentácií obsahujúcich dôležité údaje podporujúce ich tvrdenia.
Členov delegácie previedli tiež po výskumnom stredisku a umožnilo sa im vyskúšať
prototypy nových automobilov.
Textilný priemysel
Delegácia bola pozvaná na stretnutie zorganizované pri tejto príležitosti v meste Biella, na
ktorom sa zúčastnili rôzni zástupcovia textilného a módneho priemyslu, odvetvia, vďaka
ktorému je Taliansko známe. Delegácii sa venovali mnohí predstavitelia priemyslu,
odborových zväzov a spotrebiteľov. Všetci sa zhodli, že prijatie nariadenia o označovaní
pôvodu je pre nich nielen logickým, ale aj nevyhnutným krokom, pokiaľ ide o zdravie
a bezpečnosť spotrebiteľov, právo duševného vlastníctva, ako aj rovnaké podmienky v oblasti
medzinárodného obchodu.
IMF a spoločnosť Tenaris – Dalmine
Delegácia navštívila aj dve výrobné továrne, ktoré pôsobia v oblasti oceliarskeho priemyslu:
skupinu spoločností IMF v Luine: rozsiahly MSP špecializujúci sa na zhotovovanie
automatizovaných priemyselných strojov, a spoločnosť Tenaris v Dalmine: nadnárodnú
spoločnosť špecializujúcu sa na výrobu oceľových rúr. Oba subjekty upozornili, že Čína sa
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podieľa na nekorektnej hospodárskej súťaži kopírovaním výrobkov z EÚ, konkurovaním na
rovnakom trhu (i v rámci EÚ) výrobkami nižšej kvality, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť
koncového používateľa, a vykonávaním sociálne neprijateľných praktík (ako napríklad detská
práca), ktoré poskytujú čínskym spoločnostiam nekorektnú výhodu. V Dalmine si delegácia
vypočula aj správu o tom, ako určité ochranné opatrenia tretej strany zamerané na dovážaný
tovar a na suroviny v poslednom čase nepriaznivo ovplyvňujú oceliarsky priemysel. Členov
delegácie tiež previedli po obidvoch továrňach a poslanci mali možnosť klásť otázky
o výrobných metódach, dodávateľských reťazcoch, prístupe na trh v tretích krajinách a iných
podstatných záležitostiach.

Fratelli Rossetti
Delegácia navštívila i továreň na výrobu obuvi spoločnosti Fratelli Rossetti v meste
Parabiago. Členovia delegácie absolvovali exkurziu v továrni a mali možnosť vidieť podiel
ručnej práce na výrobe každého kusu obuvi. Pán Rossetti vysvetlil, ako trh EÚ zaplavuje
masovo vyrábaná čínska obuv, ktorá v dôsledku chýbajúceho príslušného nariadenia nemá
označenie pôvodu, preto sa v EÚ predáva spotrebiteľom, ktorí nadobudnú mylné
presvedčenie, že si kupujú taliansky výrobok. Pán Rossetti poznamenal, že práve táto
skutočnosť narúša obchodnú štruktúru a tradičnú kvalitu výrobkov EÚ.

Stretnutie na inštitucionálnej úrovni, Miláno
V Miláne sa uskutočnilo stretnutie delegácie s Guidom Podestáom, bývalým poslancom EP
a súčasným prezidentom provincie Miláno. Po stretnutí nasledovala večera. Delegácia pod
vedením Cristiany Muscardiniovej a za účasti Jörga Leichtfrieda a Francesci Balzaniovej sa
spolu s pánom Podestáom zúčastnila aj na tlačovej konferencii zorganizovanej pri tejto
príležitosti. K delegácii sa na tomto podujatí pripojila aj podpredsedníčka výboru ITRE
Patrizia Toia.

UPIVEB: združenie výrobcov oceľových upevňovacích zariadení
V posledný deň návštevy uskutočnila delegácia zaujímavé stretnutie so zástupcami združenia
UPIVEB, organizácie zastupujúcej hlavných výrobcov oceľových upevňovacích zariadení
v Taliansku. Hlavnými bodmi diskusie boli aj počas tohto stretnutia otázky chýbajúceho
nariadenia o označovaní pôvodu a hospodárska súťaž Číny na trhu. Zástupcovia združenia
UPIVEB poukázali tiež na niektoré vážne nehody, napríklad na leteckú haváriu zapríčinenú
nízkokvalitnými upevňovacími zariadeniami, ktoré sa dostali na trh v EÚ bez akýchkoľvek
kontrol kvality. Predložila sa aj otázka zavedenia rovnakých kontrol na každom mieste vstupu
na hranici EÚ. Nedostatočná štandardizácia pri tomto spôsobuje, že sa v tomto obchodnom
odvetví viac využívajú miesta vstupu, ktoré majú pravdepodobne menej prísne kontroly.
Spoločnosť ENI
Delegácia sa nakoniec stretla s Paolom Scaronim, výkonným riaditeľom spoločnosti ENI.
Počas tohto stretnutia sa diskutovalo o otázkach týkajúcich sa energií a obchodu, priamych
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zahraničných investícií a energií, ako aj obchodu a životného prostredia. Na tomto stretnutí sa
zúčastnila i podpredsedníčka výboru ITRE Patrizia Toiaová.

Záver
Delegácia bola úspešná. Každé stretnutie vyvolalo veľký záujem a delegácia bola vrelo
prijatá. Osoby, s ktorými sa stretla, sa snažili vysvetliť poslancom svoje ťažkosti a často tiež
ponúkali pomoc pri nachádzaní riešení. Všetky zainteresované strany dávali najavo, že sú si
vedomé nových právomocí, ktoré Európsky parlament získal po nadobudnutí účinnosti
Lisabonskej zmluvy, a vyjadrili nádej, že tieto nové právomoci povedú k účinnejšej
a efektívnejšej legislatíve.
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PROGRAM
DELEGÁCIA VÝBORU INTA V TALIANSKU
(25. – 27. MÁJA 2010)

UTOROK 25. MÁJA 2010

9.30 h

Schôdza na inštitucionálnej úrovni s Massimom Giordanom, členom
rady pre výskum hospodárskeho rozvoja a inovácie, Turín, región
Piemont

11.00 h

Návšteva výskumného strediska spoločnosti FIAT a stretnutie so
zástupcami spoločnosti FIAT:
Ing. Rinaldo Rinolfi: výkonný viceprezident spoločnosti,

riaditeľ oddelenia motorov výskumného strediska spoločnosti
Fiat

17.00 h

Ing. Daniele Chiari: vedúci inštitucionálnych vzťahov spoločnosti
FIAT Group Automobiles a vedúci programovania motorov vo
FIAT Group.
Technické a inštitucionálne stretnutie v meste Biella zamerané na
problémy, ktorým čelí textilný a odevný priemysel

Luigi Squillario – predseda CittàStudi
Luciano Donatelli – predseda priemyselnej únie oblasti Biella
Paolo Zegna – podpredseda federácie Confindustria pre
medzinárodné záležitosti
Michele Tronconi – predseda Sistema Moda Italia, združenia
textilného a módneho priemyslu
Valeria Fedeli – generálna riaditeľka Filtea CGIL
Mauro Rossetti – riaditeľ Združenia pre textil a verejné
zdravie (Textile and Health Association)
Diskusia a pripomienky členov výboru INTA.
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STREDA 26. MÁJA 2010
11.00 h

Návšteva továrne na výrobu oceľových strojov IMF v meste Luino
a stretnutie s vedením spoločnosti vrátane videokonferencie
s Gabrielem Galantem, generálnym riaditeľom skupiny IMF.

12.30 h

Stretnutie a obed s Andreom Pellicim, starostom mesta Luino, spolu
s ďalšími vysokými predstaviteľmi provincie Varese.

16.00 h

Návšteva továrne na výrobu obuvi Fratelli Rossetti v meste
Parabiago spolu so zástupcami združenia ANCI (Národného
združenia talianskych výrobcov obuvi).
Renato Rossetti: predseda skupiny Frattelli Rossetti
Mateo Scarporio: vedúci ekonomického oddelenia – ANCI

(Národné združenie talianskych výrobcov obuvi)
19.30 h

Stretnutie na inštitucionálnej úrovni v Miláne s Guidom Podestáom:
prezidentom provincie Miláno, a tlačová porada.

ŠTVRTOK 27. MÁJA 2010

10.00 h

Stretnutie so zástupcami organizácie UPIVEB, talianskeho
združenia výrobcov upevňovacích zariadení, mesto Orio al Serio

12.30 h

Návšteva výrobnej továrne spoločnosti Tenaris v meste Dalmine.

Vincenzo Crapanzano: riaditeľ pre európsku oblasť, skupina
Tenaris
Caterina Epis – riaditeľka pre medzinárodné vzťahy
16.30 h
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Stretnutie s predsedom a výkonným riaditeľom spoločnosti ENI
Paolom Scaronim, Miláno (San Donato Milanese)
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DELEGÁCIA VÝBORU INTA V TALIANSKU
(Turín, Biella, Miláno)
25. – 27. MÁJA 2010

ZOZNAM ČLENOV
(v poradí podľa protokolu)
Meno
Politická skupina

#
1.

PPE

2.

Cristiana Muscardini
(predsedníčka)
Jörg Leichtfried

3.

Catherine Bearder

ALDE

4

Pablo Zalba Bidegain

PPE

5.

Gianluca Susta

S&D

6.

Francesca Balzani

S&D

S&D

Podpredsedníčka výboru ITRE Patrizia Toiaová sa k delegácii pripojila len počas
stretnutí s Guidom Podestàom a Paolom Scaronim v meste Biella.
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