
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Az Európai Parlament szakbizottságai meghallgatták a kereskedelem és a belső 
piac portfólióra megnevezett biztosjelölteket.  
 
A Műanyagkörforgási Szövetség nyilatkozata – KKV-k, vállalkozói szervezetek is 
csatlakozhatnak önkéntes vállalásaikkal. 
 
Magasabb szintre léptek az EU-Ázsia összeköttetések, EU-Japán partnerségi 
megállapodást írtak alá. 
 
KKV-k és start-up cégek jelentkezhetnek az innovatív mobilitási és a digitális 
energia megoldásaik tesztelésére a Közös Kutatóközpont két telephelyén. 
 
Az Eurochambres a körforgásos gazdaságról szóló állásfoglalást készített, hogy 
felhívja a figyelmet a KKV-k szerepének fontosságára a körforgásos gazdaságban - a 
részletek a Fókuszban az Unió rovatban olvashatók.  
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További 
információk: 
 
https://www.europarl.
europa.eu/resources/
library/media/201909
27RES62441/20190
927RES62441.pdf 
 
és 

 
https://www.europarl.
europa.eu/resources/
library/media/201910
01RES63049/20191
001RES63049.pdf 
 

EU-Japán regionális együttműködési platform 
Az EU-Japán regionális együttműködési ügyfélszolgálat 
európai és japán régiók és klaszterek jelentkezését várja a 
regionális együttműködési platformba. A platform célja az 
együttműködések előmozdítása az ipar, a kereskedelem, az 
innováció, a turizmus, ill. a diák- és kutatói mobilitás 
területén. A partnerek közötti bilaterális együttműködésben 
nem vesz részt a szervezet, a platform a felek összehozását, 
új együttműködések kialakítását és a meglévők erősítését 
támogatja majd. Az érdeklődők Virginie Fermaud-ot 
kereshetik az ejrc@outlook.fr címen. 
 

További információk: 

 
https://www.eu-
japan.eu/sites/defa
ult/files/publications
/docs/october19.pdf 
 
 

Sylvie Goulard meghallgatása az EP-ben 
Az ITRE és az IMCO szakbizottságok október 2-án hallgatták 
meg a francia biztosjelöltet, a belső piaci portfólió 
várományosát. A jelölt jó szakmai felkészültségről tett 
tanúbizonyságot és négy nyelven adott válaszai kimagasló 
nyelvi képességeit is megmutatták. Azonban a meghallgatás 
nem erre fókuszált, az EP képviselők főként a vele szemben 
felmerült összeférhetetlenségi ügyekkel kapcsolatban tettek fel 
kérdéseket. Szakmai szempontból egyes EP képviselők a 
portfólió összetettségével kapcsolatban vetettek fel aggályokat. 
A meghallgatáson nem született sem jóváhagyó, sem elutasító 
döntés. Egy héttel az első meghallgatás után a két 
szakbizottság újra összeült és meghallgatta a biztosjelöltet, 
akinek nem sikerült eloszlatnia a felmerült kételyeket, így 
elutasító döntés született. 
 
 

További 
információk: 
http://www.europarl.e
uropa.eu/news/en/pr
ess-
room/20190926IPR6
2242/hearing-of-
commissioner-
designate-sylvie-
goulard 

 
https://www.europarl.
europa.eu/resources/
library/media/201909
27RES62436/20190
927RES62436.pdf 

 

Phil Hogan meghallgatása az EP-ben 
 Az Európai Parlament nemzetközi kereskedelemért felelős 
szakbizottsága, az INTA, szeptember 30-án hallgatta meg Phil 
Hogan biztosjelöltet, a kereskedelmi portfolió várományosát. A 
biztosjelölt bemutatkozó beszédében kiemelte a nemzetközi 
kereskedelem fontoságát az Unió gazdaságában és az európai 
értékek közvetítésében. Tevékenységét öt prioritás köré 
csoportosítva tervezi végezni, ezek: a stabil, kiszámítható, 
szabályokon alapuló kereskedelmi környezet – a WTO 
megerősítése; a kulcsfontosságú kereskedelmi kapcsolatok 
megerősítése; további piacok nyitása – a kereskedelmi 
egyezmények végrehajtása; tisztességes, nyitott kereskedelem; 
fenntartható kereskedelem, a környezet és a klíma védelme. 
Hogan beszédében arra is kitért, hogy többet kell tenni annak 
érdekében, hogy a KKV-k jobban részesüljenek a nemzetközi 
kereskedelem előnyeiből, s ehhez a kereskedelmi és beruházási 
akadályok további lebontása szükséges. 
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További információk:  

 

 
https://ec.europa.eu/gr
owth/industry/policy/cir
cular-plastics-
alliance_hu 
 

 

 

Kereskedelem - konzultáció 
Az Európai Bizottság várja az érdekeltek (köztük 
kereskedelmi kamarák és KKV-k) véleményét az EU és a hat 
mediterrán partnerország (Algéria, Egyiptom, Jordánia, 
Libanon, Marokkó és Tunézia) közötti társulási megállapodás 
kereskedelmi komponenséről. A konzultáció november 27-én 
éjfélkor zárul.  

További információk: 

 
https://ec.europa.e
u/info/law/better-
regulation/initiatives
/ares-2017-
5657003/public-
consultation_en 

 

Versenyképességi Tanács 
A Versenyképességi Tanács szeptember 26-27-i ülésének 
napirendjén szerepelt a belső piac és az ipar is. A miniszterek 
nyilvános irányadó vitát tartottak a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó hosszú távú uniós stratégiáról, valamint a 
versenyképességi állapotfelmérés keretében véleményt cseréltek 
az EU versenyképességének külpolitikai vetületéről. A KKV-
megbízotti hálózat felhívását is megvitatták. Az uniós KKV-politika 
megújítása szintén felmerült, több tagállam is támogatja. A cseh 
delegáció beszámolt az idén májusban Brno-ban tartott KKV-
konferenciáról, melynek témája az állami támogatások mellett a 
KKV definíció volt. Több tagállam is támogatja a definíció európai 
szintű felülvizsgálatát. 
 
 

További 
információk: 
 
https://data.con
silium.europa.e
u/doc/document
/ST-11965-
2019-REV-
1/hu/pdf 

és 
https://video.con
silium.europa.e
u/en/webcast/8b
d30f3c-ad3d-
4527-baae-
602340441111 

 

Műanyagkörforgási Szövetség 
A teljes műanyagipari értéklánc több mint 100 állami és 
magánszereplője írta alá szeptember 20-án a 
Műanyagkörforgási Szövetség nyilatkozatát, vállalva, hogy 
önkéntes lépésekkel zökkenőmentesebbé teszik az uniós 
műanyag-újrafeldolgozási piacot. A nyilatkozat, amelynek 
aláírói között kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, 
vállalkozói szövetségek, szabványügyi és kutatási 
szervezetek, valamint helyi és nemzeti hatóságok egyaránt 
szerepelnek, 10 millió tonnás célértéket rögzít, és a 
természet műanyaghulladék-mentessé tételére, továbbá a 
hulladéklerakás teljes kiküszöbölésére szólít fel. A szövetség 
nyilatkozata a későbbiekben is aláírható lesz a Bizottság 
honlapján. Az aláírók arra is ösztönzik a vállalkozói 
szövetségeket és a vállalatokat, hogy önkéntes vállalásokat 
fogalmazzanak meg az újrafeldolgozott műanyagok nagyobb 
arányú felhasználása céljából. Az érdeklődők a következő 
címre írhatnak további tájékoztatásért: GROW-ENV-
RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu 
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EU-Ázsia összeköttetések 
Az Európai Bizottság 2018 szeptemberében elfogadott 
közleménye bemutatta az EU jövőképét az Európa és 
Ázsia közötti összeköttetések javítására szolgáló új, átfogó 
stratégiáról. A stratégia a fenntartható és nemzetközi 
szabályokon alapuló összeköttetések alapelveire épül és a 
következő három területen hajt végre konkrét 
intézkedéseket: a közlekedési összeköttetések, az 
energetikai és a digitális hálózatok, valamint az emberi 
kapcsolatok megteremtésének területén; 
összekapcsolódási partnerségek felajánlásával az ázsiai 
országok és szervezetek számára; a fenntartható 
finanszírozás előmozdításával különböző pénzügyi 
eszközök révén. A 2019. szeptember 27-én Brüsszelben 
szervezett „Európai összekapcsolódási fórum” elnevezésű 
konferencia felmérte az eddigi lépéseket és magasabb 
szintre emelte az együttműködést. Abe Sinzó japán 
miniszterelnök és Juncker EB elnök az Európai Unió és 
Japán közötti, a fenntartható összeköttetéseket és a 
minőségi infrastruktúrát célzó partnerségi megállapodást 
írtak alá a konferencián. 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/eps
c/events/eu-asia-
connectivity_en 
 
és 
 
https://eeas.europa.eu/h
eadquarters/headquarte
rs-
homepage/57177/node/
57177_hu 

 Nők a nemzetközi kereskedelemben 
A nők nemzetközi kereskedelemben való 
részvételének erősítéséről szervezett konferenciát az 
Európai Bizottság. A téma a távozó biztos, Cecília 
Malmström támogatását élvezte az elmúlt öt évben 
és az új biztosjelölt is említette európai parlamenti 
meghallgatásán. A DG Trade elemzést készített a 
nők export tevékenységben való részvételéről, és 
most jelent meg az International Trade Centre 
tanulmánya is arról, milyen kihívásokkal kell 
szembenézniük az európai üzleti szférában 
tevékenykedő nőknek.   

 

További információk: 
https://trade.ec.europa.eu
/doclib/docs/2019/septem
ber/tradoc_158372.pdf 
 
és 
 
http://www.intracen.org/u
ploadedFiles/intracenorg/
Content/Publications/Fro
m%20Europe%20to%20
World%20Women%20E
U_final_web.pdf 
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AKCS - kereskedelmi és fejlesztési megállapodások  
Az Európai Bizottság közzétette az AKCS (afrikai, karibi és 
csendes-óceáni) országokkal fennálló gazdasági 
partnerségi megállapodások jövőbeni kiegészítésére 
vonatkozó tárgyalási irányelveit és egyúttal kéri az 
érdekelteket, hogy október 21-én éjfélig tegyék meg 
javaslataikat. Az irányelvek felülvizsgálata mindenképpen 
indokolt a munkajog és a környezetvédelem területén az 
elmúlt években bekövetkezett uniós szakpolitikai 
fejlemények miatt. Az új irányelveket 2019 negyedik 
negyedévében tervezik elfogadni. 
 

További információk: 
 

 
https://ec.europa.eu/info
/law/better-
regulation/initiatives/are
s-2019-5917986_en 
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További információk: 
 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/
our-events/events/european-
bioeconomy-regions-cities-and-civil-
society 

weben is követhető 

2019. október 16. 
Európai biogazdaság: régiók, városok 
és a civil szféra 
Szervező: Európai Bizottság, EGSZB, 
RéB 
Helyszín: rue Belliard 99-101, Brüsszel 

További információk: 
  
https://www.cencenelec.eu/news/events/
Pages/EV-2019-033.aspx 

2019. október 29. 
Anyagok, értékláncok a körforgásos 
gazdaságban: fém, fa, műanyag és 
beton  
Szervező: CEN, CENELEC 
Helyszín: Hotel NH Brussels Bloom, rue 
Royale 250, 1210 Brüsszel 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/o
ur-events/events/inclusiveness-
european-standardisation-system 

2019. november 5. 
Az európai szabványosítási rendszer 
kiterjesztése valamennyi érintettre 
Szervező: EGSZB 
Helyszín: EGSZB, VMA épület - rue 
Van Maerlant 2, Brüsszel 

 

További információk: 
 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/pl
enary-sessions 
 

2019. október 30-31. 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság plenáris ülése 
Szervező: EGSZB 
Helyszín: Charlemagne Building, rue de 
la Loi 170, Brüsszel 
 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-bioeconomy-regions-cities-and-civil-society
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-bioeconomy-regions-cities-and-civil-society
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-bioeconomy-regions-cities-and-civil-society
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-bioeconomy-regions-cities-and-civil-society
https://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2019-033.aspx
https://www.cencenelec.eu/news/events/Pages/EV-2019-033.aspx
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/inclusiveness-european-standardisation-system
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/inclusiveness-european-standardisation-system
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/inclusiveness-european-standardisation-system
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/plenary-sessions
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/plenary-sessions


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

További információk:  
 
https://ec.europa.eu/growth/smes/suppor
t/sme-week_en 
 

2019. november 25-29. 
Európai KKV Hét 
Szervező: Európai Bizottság és egyéb 
szervezetek 
Helyszín: Európa-szerte 

 

További információk: 

 
https://inherit.eu/a-future-for-all-to-inherit-
taking-action-now/ 

2019. december 10. 
INHERIT: a fenntartható jövőért – 
H2020 projekt zárókonferencia 
Szervező: INHERIT projekt partnersége 
Helyszín: KVS, Quai aux Pierres de 
Taille 7, B-1000, Brüsszel 

 

További információk:  
 
https://eu2019.fi/en/events/2019-11-
25/sme-assembly 
 

2019. november 25-27. 
Európai KKV Közgyűlés 
Szervező: finn EU elnökség 
Helyszín: Marina Congress Centre, 
Helsinki 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/E
uroPCom-2019.aspx 
 

2019. november 7-8. 
EuroPCom – uniós kommunikáció 
Szervező: Európai Bizottság, EP, 
EGSZB és RéB 
Helyszín: Európai Parlament és Régiók 
Bizottsága, Brüsszel  

 

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/sme-week_en
https://inherit.eu/a-future-for-all-to-inherit-taking-action-now/
https://inherit.eu/a-future-for-all-to-inherit-taking-action-now/
https://eu2019.fi/en/events/2019-11-25/sme-assembly
https://eu2019.fi/en/events/2019-11-25/sme-assembly
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2019.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2019.aspx


 

 
 

Kísérleti „élő laboratórium” – kutatóhely megnyitása 
 

A JRC (Joint Research Centre – Közös Kutatóközpont), az 
Európai Bizottság tudományos szolgálata, pályázatot hirdet 
két kutatóhelyén (Ispra - Olaszország és Petten - Hollandia) 
okos város megoldások élő környezetben való közös 

kifejlesztésére és tesztelésére. A két terület, melynek fejlesztéseihez valós városi 
környezetet, technikai segítséget, laboratóriumokat, tudományos támogatást és 
infrastruktúrát nyújtanak: 

❖ mobilitás 
❖ digitális energia megoldások 

A pályázat nyitott a köz- és az üzleti szféra szervezetei előtt, KKV-k és start-upok 
jelentkezését különösen bátorítják. A jelentkezés a lenti határidőig folyamatos, három 
havonta értékelik a jelentkezéseket. A költségek megoszlása a pályázó és a JRC 
között: a felmerülő költségeket az a fél fedezi, akinél a költség felmerül. 
  
 
 

 

 

 

 
 

Uniós támogatás innováció közbeszerzéséhez 
 

Az EAFIP (European Assistance for Innovation Procurement) az Európai 
Bizottság által finanszírozott kezdeményezés, innovatív IKT alapú 
technológiák és megoldások közbeszerzéséhez nyújt gyakorlati és jogi 

támogatást az uniós tagállamok országos, regionális vagy helyi szinten 
tevékenykedő szervezeteinek.  Kereskedelmi hasznosítást megelőző és innovatív 
megoldások beszerzése támogatható. Amennyiben a közbeszerzés egy olyan projekt 
része, amelyik uniós támogatásból (például H2020 vagy strukturális alapok) valósul 
meg az EAFIP keretében nem támogatható. H2020-as kiírásokra benyújtandó 
pályázat közbeszerzési részének elkészítéséhez sem nyújtanak támogatást. 
 
 
 
                                                                               
 

 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-
facility/living-labs-at-the-jrc/call-
expression-interest-future-mobility-and-
digital-energy-solutions 
 

Pályázati határidő:  
2020. december 31.  

 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 
 
http://eafip.eu/assistance/ 
 

Pályázati határidő: 2019. december 13.      
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/living-labs-at-the-jrc/call-expression-interest-future-mobility-and-digital-energy-solutions
http://eafip.eu/assistance/


 

Eurochambres állásfoglalás a körforgásos gazdaságról 
 
                                       Az Európai Bizottság 2019. március 4-én közzétett, a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 
végrehajtásáról szóló jelentése az eredmények és pozitív 
tendenciák mellett arra is rámutatott, hogy továbbra is sokat 
kell tenni a teljes körforgás megvalósításáért és az uniós 
vállalkozások számára jelentkező versenyelőny kiaknázásáért.  

 
A jelentés azonosítja is a teendőket: 

• az eddigieknél nagyobb erőfeszítések szükségesek a hulladékokról szóló 
felülvizsgált jogszabályok végrehajtása és a másodlagos nyersanyagok 
piacának fejlesztése terén;  

• fel kell gyorsítani a bizonyos témákkal (például a vegyi anyagokkal, a nem 
toxikus környezettel, az ökocímkézéssel és az ökoinnovációval, a kritikus 
fontosságú nyersanyagokkal és a műtrágyákkal) kapcsolatban uniós szinten 
már megkezdett munkát;  

• a cselekvési tervet az eddig nem érintett területekre is ki kellene terjeszteni, ez 
előnyös lehet sok más, nagy környezeti hatással járó és a körforgás 
szempontjából nagy lehetőségeket kínáló ágazatban, például az informatika, 
az elektronika, a mobilitás, az épített környezet, a bányászat, a bútorgyártás, 
az élelmiszerek és italok, valamint a textilipar területén. 

 
A finn EU elnökségi prioritások között szerepel, hogy politikai megállapodást érjenek 
el a Tanácsban a körforgásos gazdaság kiterjesztéséhez vezető út következő 
lépéseiről. A belső piacért felelős biztosjelölt megbízólevelében szintén szerepel az 
új körforgásos gazdasági cselekvési terv és az iparpolitika összehangolása. Ezekből 
látszik, hogy a körforgásos gazdaságnak központi szerep jut majd az Európa ipari 
erejéről és versenyképességéről szóló jövőbeni vitákban, így az Eurochambres 
különösen időszerűnek tartotta felhívni a figyelmet arra, miért kell a KKV-kat a viták, 
a döntési folyamatok megkerülhetetlen szereplőivé tenni. Az állásfoglalás főbb 
üzenetei: 

• a körforgásos gazdaság a piac-vezérelt (például az üzleti modell innováció 
vagy a digitalizáció) és a szakpolitika által vezérelt (például az 
éghajlatváltozás elleni fellépés vagy a hulladékgazdálkodás) folyamatok 
metszéspontjában áll és így több szempontból szükséges elemezni; 

• a körforgásos gazdaságot, mint koncepciót átfogó, koherens és valamennyi 
EU-tagállamban egyformán alkalmazott jogi szabályrendszer és nem jogi 
ösztönzők együttesére kell alapozni; 

• a KKV-kra háruló túlzott adminisztratív és pénzügyi terhek megelőzése 
érdekében a „Gondolkozz kicsiben!” elvet tiszteletben kell tartani. 

A szeptember 19-én megjelent Eurochambres állásfoglalás a javaslatokat hat terület 
köré csoportosítja:  
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I. Termékek, nyersanyagok és hulladék: 
 

• az akadályok (például a minőségi szabványok, a határokon átnyúló 
kereskedelem nehézségei, a tagállamok eltérő szabályai a felhasználás és a 
hulladékstátusz megszűnése tekintetében) lebontásával a másodlagos 
nyersanyagok felhasználását elősegítő környezet megteremtése;  

• a jogi következetlenségek felszámolása – az érintett területek szabályai közötti 
ellentmondásokat fel kell oldani, továbbá meg kell találni a megfelelő 
egyensúlyt az egészségügyi, biztonsági és fogyasztóvédelmi szabályok és a 
körforgásos gazdaság céljainak megvalósítását elősegítő intézkedések között; 

• a környezetbarát terméktervezés követelményei nem akadályozhatják az 
innovatív vállalkozásokat és nem növelhetik jelentősen a termelési 
költségeket. A tervezési szabványok bevezetése nem történhet egyik naptól a 
másikra, a cégek és főleg a KKV-k nem tudnak azonnal áttérni az új 
követelményekre; 

• a kiterjesztett gyártól felelősség rendszere sok termék gyártásánál pozitívan 
járulhat hozzá a körforgáshoz, de arra ügyelni kell, hogy ne jelentsen plusz 
adó terhet a vállalkozások részére, s ne akadályozza az innovációt. 

 
 

II. Finanszírozás:  
 

• vállalkozás- és innovációbarát finanszírozás megteremtése – a nagyon 
összetett finanszírozási rendszer súlyos adminisztratív terhet jelenthet a 
vállalkozásoknak és hátráltathatja a befektetéseket az energia- és alacsony 
szén-dioxid kibocsátású szektorban; 

• a következő programozási időszak programjait és alapjait össze kell hangolni 
és ajánlott innovatív pénzügyi eszközök használata is, például az uniós 
források és a magánszektor beruházásainak összekötése. 

 
III. Kereskedelem és nemzetközi kötelezettségek: 
 

• a körforgásos gazdaság támogatása a nemzetközi színtéren is fontos (az 
ENSZ, az OECD, a WTO), az Európai Bizottság ennek figyelembe vételével 
kell, hogy eljárjon; 

• a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelem létfontosságú az uniós 
vállalkozásoknak – a körforgásos törekvések nem válhatnak nem tarifális 
kereskedelmi korlátokká; 

• az Eurochambres arra kéri az Európai Bizottságot és az uniós tagállamokat, 
hogy népszerűsítsék és támogassák a hatékony hulladékgyűjtést, a szelektív 
hulladékgyűjtési és feldolgozási rendszereket az EU határain kívül, ezzel 
ugyanis az uniós innovatív körforgásos megoldások iránti kereslet is 
növekszik. 
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IV. Innováció és képzettség: 
 

• a munkaerőt megfelelő képzettséggel kell felruházni – mind az általános 
oktatási rendszer, mind a szakképzés modernizálásánál támaszkodni kell a 
vállalkozások és képviseleti szerveik, például kereskedelmi kamarák 
tapasztalatára; 

• az innováció meghatározásánál egy kiterjesztett, kellő rugalmasságot adó 
definíció használatát javasolja az Eurochambres. 

 
 

V. Digitalizáció: 
 

• a KKV-k számára különösen nagy terhet jelentő új jelentési kötelezettségek 
bevezetése helyett a meglévő adatbázisok jobb kihasználására (integrálására) 
kell törekedni; 

• a meglévő hálózatok (például EEN, DIH) megerősítése és összekapcsolása a 
regionális és területi kormányzási szinttel, valamint a kereskedelmi kamarák 
által ellátott feladatokkal szintén pozitív eredményekkel járhat. 

 
 

VI. Fogyasztók, piacok és szereplők: 
 

• jobban be kell mutatni, mit jelent a körkörösség – az Európai Bizottság, a 
nemzeti kormányok és az üzleti körök is jobban ki kell, hogy vegyék részüket 
az érintettek megfelelő tájékoztatásából;  

• a termékek ökológiai lábnyomáról szóló harmonizált, több kritériumra épülő 
önkéntes információs rendszer kiépítését folytatni kell, ugyanakkor a 
vállalkozások, köztük a KKV-k bevonása a tervezésbe és végrehajtásba 
elengedhetetlen, ha nem akarunk egy fentről jövő, drága és a gazdaság nagy 
része számára haszontalan és használhatatlan rendszert;  

• egyszerűsíteni kell a KKV-k részvételét a közbeszerzésekben, a kötelező 
fenntarthatósági kritérium szűkíti a piaci hozzáférést és csökkenti a KKV-k 
részvételét. 
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http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8290 
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