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Tárgy: Jelentés a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság küldöttségének 2020. 
február 24–26-án Olaszországban (Rómában) tett látogatásáról

Az IMCO bizottság úgy határozott, hogy küldöttséget indít Rómába, hogy megvizsgálja az 
árupiacot, és megvitassa a harmadik országbeli termelők tisztességtelen versenye miatt 
felmerülő politikai igényeket. Ezek az információk alapul szolgálhatnak a belső piacon 
forgalmazott termékekre vonatkozó jövőbeli javaslatokhoz.

A kiküldetést az IMCO koordinátorai 2019. szeptember 25-én hagyták jóvá. A Bizottsági 
Elnökök Értekezlete 2019. október 22-én, az Elnökök Értekezlete pedig 2019. november 28-án 
hagyta jóvá. Az EP Elnöksége 2019. december 16-án hagyta jóvá.

A küldöttség elnöke Petra de Sutter asszony, az IMCO elnöke volt. Az elnököt Maria LEITÃO 
MARQUES alelnök, Salvatore DE MEO (PPE), Brando BENIFEI (S&D), Alessandra BASSO 
(ID), Carlo FIDANZA (ECR) és Stelios KOULOGLOU (GUE/NGL) kísérte el.

A háromnapos program keretében találkozókra került sor az alábbi főbb érdekelt felekkel: az 
olasz fejlesztési minisztérium, az olasz parlament mindkét kamarája, az olasz gyáriparosok 
szövetsége (Confindustria), az olasz kereskedelmi kamara (Unioncamere) és különböző olasz 
fogyasztói szervezetek. A program keretében egy zöld bioműanyag-előállító üzembe tett 
helyszíni látogatásra is sor került.

Az IMCO bizottság olaszországi kiküldetése során megvitatott főbb kérdések a következők 
voltak: terméktanúsítás, harmonizáció, szabványok és műszaki előírások, hamisítás, címkézés 
és nyomonkövethetőség, megfelelés, felügyelet, a brexit hatásai az egységes piacra, 50%-os 
küszöbérték a nem uniós áruk közbeszerzési eljárásokban való kínálatára, „Made in” és 
körforgásos gazdaság.
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A találkozókról szóló összefoglaló jelentés

2020. február 24., hétfő

Találkozók a Confindustria ágazati szervezeteivel

A kiküldetés első napja az olasz gyáriparosok 
szövetségének (Confindustria) tagjaival és 
szövetségeivel tartott különböző találkozókra 
összpontosított. 

A Confindustria az olasz munkáltatói 
szövetség, amely Olaszországban gyártó és 
szolgáltató vállalkozásokat képvisel, és több 
mint 150 000 különféle méretű vállalkozás 
alkotja önkéntes tagságát, amelyek összesen 
5 438 513 főt foglalkoztatnak. A szövetség 
tevékenységének célja az olasz gazdasági, 
társadalmi és civil fejlődés motorjaiként 
működő vállalkozások központi 
jelentőségének garantálása azáltal, hogy a vállalkozásokat és értékeiket minden szinten 
képviseli az intézményekben.

Az IMCO küldöttsége találkozott a Confindustria különböző ágazati szervezeteivel:

 ANCE – építőanyag-gyártók szervezete;
 Federlegno-Arredo – az olasz fa-, parafa- és bútoripari, világítástechnikai és 

lakberendezési vállalkozások szövetsége;

 ANIE – Elektrotechnikai és Elektronikai Vállalkozások Nemzeti Szövetsége;

 Confindustria Ceramica;

 Federchimica – Nemzeti Vegyipari Szövetség;

 Federmeccanica – Olasz Fémipari Szakszervezeti Szövetség;

 SMI – Olasz Divatcsoport – Textilipari- és Divatszövetség;

 ANIMA – a különféle és egymáshoz kapcsolódó mechanikai iparágak nemzeti 
egyesületeinek szövetsége;

ANITEC-Assinform – IKT-vállalkozások (szoftverek és eszközök) szövetsége;
 FEDERBETON – cement-, beton-, alapanyag-, építőipari termék-, alkatrész- és 

szerkezetgyártók, valamint a termelési láncon belül hozzájuk kapcsolódó alkalmazások 
és technológiák gyártóinak szövetsége;
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A koronavírus-járvány olaszországi kitörése és a különböző olasz régiók közötti utazási 
korlátozások miatt a találkozót részben telekonferencia formájában tartották a milánói és az 
emilia-romagnai Confindustria irodákban.

A Confindustria Moda képviselői Milánóból adtak tájékoztatást az online platformoknak a 
mindennapi munkájukra gyakorolt hatásáról, és hangsúlyozták a hamisított áruk vásárlásának 
jelentőségét. Feltették a kérdést, hogy az uniós közbeszerzésekről szóló közelmúltbeli 
javaslatban miért továbbra is az ár a legfontosabb tényező, és miért nem a fenntarthatóság vagy 
a nyomon követhetőség. Hangsúlyozták, hogy határozottan ellenzik a közbeszerzésről szóló 
2014/25/EU irányelv 85. és 86. cikkének törlését. 

A Confindustria ismertette az ékszerek 
egységes piacával kapcsolatos problémákat is. 
Hangsúlyozták, hogy a szabad forgalmazás 
nem garantált, mivel egyes országok 
különleges ellenőrzéseket írnak elő, ami 
jelentős kereskedelmi akadályt jelent. Kérték 
az Európai Parlamentet, hogy járjon közbe 
ebben az ügyben. Kérték továbbá a szintetikus 
és természetes gyémántok piacát 
megkülönböztető külön jogszabály 
megalkotását, valamint a fogyasztók 
pontosabb tájékoztatását ezekről a 
kérdésekről. A nyomon követhetőség 
továbbra is stratégiai prioritás, de egyedi 
megközelítéssel kell egységessé tenni azt, mivel a drágakőágazatban nem alkalmazhatók 
egyenmegoldások. Felhívták a képviselők figyelmét az ENSZ-nek a drágakövek nyomon 
követhetőségével kapcsolatos projektjeire, és elmondták, hogy a Confindustria szerint ez jó 
megközelítés lenne, amelyet az EU-ban is alkalmazni kellene. Emellett javasolták a blokklánc-
technológia alkalmazását a drágakövek nyomonkövethetősége érdekében.

Dr. Fabiana Orlandi a Federlegnótól ismertette az olasz és az európai bőrpiac helyzetét. 
Hangsúlyozta, hogy a fogyasztók gyakran összekeverik a bőrt és az ökobőrt. Kiemelte, hogy a 
bőr kiváló minőségű, megújuló és természetes anyag. Véleménye szerint a körforgásos 
gazdaságról szóló csomagot nem kellene jelentős mértékben módosítani, mivel annak jelenlegi 
változata hasznosnak bizonyul.

Eleonora Rizzuto, a Bulgari Fenntartható Fejlődési Osztályának vezetője bemutatta vállalatát, 
amely 4000 munkavállalónak biztosít munkát, és hamarosan további 2000 munkavállalót fog 
foglalkoztatni a piemonti Valenzában található új Bulgari üzemben. A Bulgari volt a 
Responsible Jewellery Council első olasz tagja. A Bulgari által használt arany 100%-a etikai 
magatartási kódexet alkalmazó bányákból származik. Ez azonban nem alkalmazható a 
drágakövekre, mivel ebben az ágazatban nincsenek szabványok. A környezetvédelmi és 
szociális normák jelentős mértékben függnek attól az országtól, ahonnan a drágakövek 
származnak. Példákkal illusztrálta a zambiai és vietnámi bányák közötti különbségeket. Rizzuto 
asszony hangsúlyozza, hogy a gyémántok esetében a szállítmányok és a beszállítók 
szabványosítva vannak, és a helyzet rendezett.

Az olasz fa- és bútorgyártók felhívták az IMCO bizottság figyelmét a Németország által 
bevezetett, a deszkalapok alacsonyabb kibocsátási feltételeire és a formaldehid-kibocsátásra 
vonatkozó új szabályokkal kapcsolatos problémákra, amelyek tekintetében Németország kitart 
amellett, hogy új szinteket kell bevezetni, a felére csökkentve a kibocsátásokat. Kérték az EU-
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t, hogy a belső piacon az egyenlő versenyfeltételek fenntartása érdekében avatkozzon be ezen 
a területen.

A cementgyártók hangsúlyozták, hogy a cement újrafeldolgozható, és a víz után a második 
leggyakrabban használt anyag az EU-ban. Ez volt az első szabványosított termék az EU-ban. 
Ez azonban azt is jelenti, hogy a szabvány módosítására és frissítésére van szükség, ami jelentős 
problémákat okoz. Egy határokon átnyúló szén-dioxid-kiigazítási mechanizmus bevezetését 
kérték annak érdekében, hogy megelőzzék az uniós cementipar összeomlását és a termelés 
harmadik országokba való áthelyezését.

Az ANITEC-Assinform hangsúlyozta, hogy az elektronikai ipar számára az online 
platformokon értékesített hamisított termékek továbbra is jelentős problémát jelentenek. Kérték 
az EU-t, hogy a közeljövőben foglalkozzon ezzel a problémával.

Paolo Bastianello, a Confindustria „Made in” 
technikai csoportjának elnöke felszólalását 
annak hangsúlyozásával kezdte, hogy a 
hamisítás bűncselekmény. Becslések szerint a 
hamisítás évente 460 milliárd euró 
veszteséget okoz a világgazdaságnak, és 
évente 121 milliárd euró veszteséget csak az 
EU gazdaságának. Az e-kereskedelemben 
évente kétszámjegyű ütemben növekszik a 
hamisítás. A fiatal fogyasztók különösen 
problémás csoportot alkotnak, mivel nem 
tekintik negatív dolognak a hamisított 
termékek vásárlását. Ezt tájékoztatási 
kampány keretében kellene kezelni, akár 
uniós szinten is.

Az „olasz hangzású név” használata (termékek harmadik országok általi, olasz származást 
imitáló, hamis olasz elnevezésekkel, olasz zászló vagy olasz térkép feltüntetésével történő 
értékesítése) nem minősül bűncselekménynek, ugyanakkor évente 100 milliárd euró 
veszteséget okoz az olasz gazdaságnak. A fogyasztók azt gondolják, hogy bizonyos minőségű 
olasz termékeket vásárolnak, míg a valóságban a terméket egyáltalán nem Olaszországban 
gyártották. Confindustria Ceramica felhívta az IMCO bizottság tagjainak figyelmét a német 
piac problémájára, ahol a német jog különleges falemezeket ír elő a burkolólapok szállításához, 
ami szerintük sérti az uniós rendeleteket. Több más problémát is jeleztek a kelet-európai uniós 
országok, különösen Lengyelország vonatkozásában, amely újabb ISO-tanúsítást kért. 
Tisztában vannak azzal, hogy az Európai Bizottság jelenleg nyilvános konzultációt folytat erről 

a kérdésről. Hangsúlyozták, hogy a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer nagyon 
költséges az ágazat számára. A 
referenciaértékek felülvizsgálata nagyon 
fontos az ágazat számára. Kiemelték továbbá 
a Brenner-hágóval, az Olaszországot Észak-
Európával összekötő egyik fő közlekedési 
folyosóval, az olasz csempeiparral és az olasz 
gazdaság más ágazataival kapcsolatos 
problémákat is. Kérték az EU-t, hogy 
alaposabban vizsgálja meg azokat az osztrák 
gyakorlatokat, amelyek korlátozzák a hágón 
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keresztül történő szállítás lehetőségét. Tisztában vannak azzal, hogy a hágón keresztüli vasúti 
összeköttetést fognak kiépíteni, de jelzik, hogy ez a távoli jövőre jelent megoldást, nem pedig 
a jelenlegi problémákra.

Az előadások során a képviselők gyümölcsöző megbeszéléseket folytattak a Confindustria 
különböző tagjaival, és jelentős mennyiségű információt gyűjtöttek az olasz problémákról, 
kihívásokról és lehetőségekről, amelyeket felhasználnak majd a bizottság további jogalkotási 
munkája során.

2020. február 25., kedd

Találkozó a Gazdaságfejlesztési 
Minisztérium képviselőivel

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium olasz 
kormányzati intézmény, amely 
iparpolitikával, nemzetközi 
kereskedelemmel, kommunikációval és 
energetikával foglalkozik. 2006-ban 
hozták létre, a termelési tevékenységekért 
felelős minisztérium átszervezését 
követően (2001-ig Ipari, Kereskedelmi és 
Kézműipari Minisztérium), amelybe a 

Hírközlési Minisztérium és a Nemzetközi Kereskedelmi Minisztérium 2008-ban olvadt be. Ez 
a fő referenciahivatal az olasz gazdaság fő ágazatai számára, mind a nemzeti termelési rendszer 
versenyképességének előmozdítása és fejlesztése, mind pedig a belső piac harmonizációja és 
nyomon követése tekintetében.

A helyettes államtitkár ismertette az olaszországi gazdasági helyzetet. Hangsúlyozza, hogy az 
ország gazdasági fejlődése nem lenyűgöző, 
mivel az export lassul. A koronavírus újabb 
komplikációkat okoz, mivel további 
bizonytalansági tényezőt jelent. Olaszország 
jelenleg 7 milliárd eurós költségvetéssel 
újraindítja az ipar 4.0 programot. A 
programban 60 000 vállalkozás vesz részt. 
Célja, hogy segítse a gyártókat, különösen a 
kkv-kat abban, hogy belépjenek a digitalizáció 
korába, mivel ezek a vállalkozások lemaradni 
látszanak. A program környezetvédelemhez 
kapcsolódó beruházási ösztönzőket is 
tartalmaz. A műszaki képzés kérdése továbbra 
is problémát jelent, és Olaszországnak több 
képzett munkaerőre van szüksége. A külföldi befektetések bevonzása továbbra is kihívást 
jelent, mivel Olaszországban a külföldi befektetések szintje az elmúlt években változatlan 
maradt.

Közös találkozó a következőkkel:
 a Camera dei Deputati uniós ügyekkel foglalkozó bizottsága;
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 a Camera dei Deputati termelési tevékenységekkel, kereskedelemmel és 
idegenforgalommal foglalkozó bizottsága;

 az Olasz Szenátus uniós ügyekkel foglalkozó bizottsága;
 az Olasz Szenátus iparral, kereskedelemmel és idegenforgalommal 

foglalkozó bizottsága;

Az olasz parlament szerint Olaszország a hamisítás elleni küzdelem és a „made in Italy” 
védjegy védelmének erősítésén dolgozik. A „Made in Italy” védjegy oltalmáról szóló rendeletet 
2009-ben vezették be, amely büntetőjogi szankciót ír elő az ilyen címkék nem megfelelő 
használata esetén. 

Az elnök azzal kezdte az ülést, hogy ismertette 
az Európai Bizottság jelenlegi prioritásait, 
nevezetesen az európai zöld megállapodást, 
valamint a digitalizációt és a mesterséges 
intelligenciát. Hangsúlyozta, hogy Európának 
új normákat kell meghatároznia, és globális 
vezető szerepet kell vállalnia ezekben a 
kérdésekben. Az elnök kijelentette, hogy az 
EU egységes piacát magától értetődőnek 
tekintjük, miközben az jelenleg számos 
szempontból széttöredezett, és meg kell 
vizsgálnunk meglévő akadályokat. A 
termékbiztonság és a fogyasztóvédelem 
továbbra is megvitatandó és pontosítandó kérdés. Versenyképességre, de egyenlő 
versenyfeltételekre is szükségünk van.

Valeria Fedeli tájékoztatta az európai parlamenti képviselőket, hogy az olasz parlament a múlt 
héten szavazott a többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjáról. Nyomonkövethetőségre és 
átláthatóságra van szükség egy nyitott egységes piachoz, de a biztonsághoz is, különösen az 
egészségügyi biztonsághoz. A kereskedelemben a kölcsönösségnek kell irányadónak lennie. 
Felhívta a küldöttség figyelmét számos akadályra, különösen az építőiparban.

Gianni Pietro Girotto arról tájékoztatott, hogy az olasz jog szerint a blokklánc-megállapodások 
jogi kötőerővel bírnak. Kérte, hogy az EU egységes piacán használt árumegnevezéseket 
egészítsék ki a nyomonkövethetőség előírásával. További információra van szükség a címkéken 
a termékek előállításának szén-dioxid-kibocsátásáról, a termék teljes életciklusára kiterjedően. 
Európának versenyképesebbnek kell lennie ahhoz, hogy a XXI. században növekedni tudjon.

Sara Moretto megjegyezte, hogy a zöld 
megállapodás nagyszerű lehetőség az európaiak 
számára. Az olasz gazdaság kis- és 
középvállalkozásokból áll. Segíteni kell őket, 
hogy versenyképesek legyenek. Felhívja a 
figyelmet az „olasz hangzású név” problémájára 
és annak az olasz gazdaságra gyakorolt 
következményeire.

Carlo Fidanza feltette a kérdést, hogy hogyan 
lehet megvédeni a belső piacot a külső erőktől. 
Kiemelte a hamisítással és az olasz hangzású 
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nevekkel kapcsolatos problémákat. Szólt a koronavírus Olaszországra és az EU-ra gyakorolt 
gazdasági hatásairól. 

Brando Benifei jelezte, hogy a többéves pénzügyi keretről most folynak a tárgyalások. Az 
Európai Parlament több forrást kér többek között a Cosme és az Erasmus projektek számára. 
Emellett új módokat dolgoz ki a hamisítás elleni küzdelem erősítésére. Hangsúlyozta a digitális 
szolgáltatásokról szóló jogszabály fontosságát. Kijelentette, hogy támogatja a kérdéssel 
kapcsolatos olasz megközelítést, mivel úgy véli, hogy a francia hozzáállás túl merev. Úgy vélte, 
hogy az e-kereskedelem felülvizsgálata nagyon fontos, a szén-dioxid-vám pedig érdekes 
elgondolás. Olaszország szerint a szolgáltatási irányelv módosítására van szükség, és azt ebben 
a jogalkotási ciklusban fogják megvitatni.

Maria Leitao Marques felhívta a képviselők figyelmét a digitális stratégiára és a mesterséges 
intelligenciára. Kiemelte annak fontosságát, hogy 
a készségeket összhangba hozzák a modern 
gazdaság szükségleteivel.

Stelios Kouloglou a bevándorlókról beszélt, ami 
közös probléma Olaszország és Görögország 
számára. Megemlítette a koronavírussal 
kapcsolatos európai problémákat. Feltette a 
kérdést, hogy a brexit milyen hatást gyakorol az 
olasz gazdaságra, és hogy Olaszország nyújt-e 
különleges hiteleket a gazdasági válság által 
különösen sújtott kis- és középvállalkozásoknak.

Találkozó fogyasztóvédelmi szervezetekkel
Az IMCO küldöttsége találkozott a legfontosabb olaszországi fogyasztóvédelmi szervezetek 
képviselőivel, nevezetesen a következőkkel: Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, 
CODACONS, Federconsumatori, Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento 
consumatori és az Európai Fogyasztói Központok Hálózata.

A fogyasztói szervezetek konkrét példákkal illusztrálták az olasz fogyasztók problémáit, és 
hogy az olasz hatóságok hogyan kezelik azokat. Hálásak voltak az EU-nak számos olyan 
rendeletért és kezdeményezésért, amelyek hozzájárulnak az olasz fogyasztók védelméhez.

Tarantino úr (Altroconsumo) ismertette az EU-ban online platformokon értékesített hamisított 
termékekről nemrégiben közzétett tanulmányt. A képviselők különösen érdekesnek találták ezt 
a tanulmányt, és megköszönték a szervezetnek, hogy felhívta figyelmüket a problémára.

Találkozó az Olasz Kereskedelmi Kamarával

A küldöttség találkozott Marilina 
Labiával, Flávio Burlizzivel, Tiziana 
Pompei-vel, Mariangela Germanóval és 
Maria Valeria Pennisivel az Unioncamere 
részéről. Felhívták a képviselők figyelmét 
az Unioncamere tevékenységére, amely 
magában foglalja a termékbiztonság 
ellenőrzését és szükség esetén szankciók 



PE648.475v02-00 8/9 CM\1201437HU.docx

HU

kiszabását is. Az elmúlt évben 56 000 terméket ellenőriztek; 10%-uk nem felelt meg az EK-
előírásoknak, 20%-uk pedig egészségügyi szempontból kockázatos volt. Bár ez a szám 
aggasztónak tűnt a képviselők számára, az Unioncamere képviselői jelezték, hogy ez javulást 
jelent, mivel az előző években rosszabbak voltak a számok. A Kamara csak önkéntes alapon 
ellenőrzi a hamisítást, mivel a Kamara célja csupán a hatóságok megerősítése és támogatása. 
Bizonyára több oktatásra és nagyobb tudatosságra van szükség. 

2020. február 26., szerda (Patrica, 
Frosinone közelében)

Helyszíni látogatás a Novamont-
csoport Mater-Biopolymer üzemébe

A Novamont egy olasz vállalkozás, amely a 
bioműanyag-ágazatban és a biokémiai 
termékek fejlesztésében vezető szerepet tölt 
be. A csoport négy gyártóüzemmel, két 
kutatóközponttal, németországi, franciaországi 
és egyesült államokbeli értékesítési irodákkal, 
valamint egy brüsszeli (Belgium) képviseleti 
irodával rendelkezik. Több mint huszonöt országba szállít termékeket. 250 millió eurós 
forgalmat bonyolít és 600 alkalmazottat foglalkoztat.

A Mater-Biopolymer üzemelteti a 
Lazióban, Patricában (FR) található ipari 
telephelyet. A Novamont 2017-ben 
szerezte meg az üzem 100%-át. A Mater-
Biopolymer Origo-Bi biopolimereket 
állít elő egy, az évek során teljesen 
átalakított gyártósoron keresztül, egy 
védett Novamont-technológia 
felhasználásával. A vállalat új 
biopolimerek kifejlesztésében is részt 
vesz. Évente 30 000 tonna terméket állít 
elő.

A Mater-bi biológiailag lebomló és 
komposztálható bioműanyagok innovatív 

családja, amelyet 25 év kutatás és innováció során fejlesztettek ki azzal a céllal, hogy konkrét 
környezeti problémákra megoldásokat kínáljanak, miközben a termékminőséget és a 
teljesítményt az erőforrások hatékony felhasználásával ötvözik. A keményítőket, cellulózt, 
növényi olajokat és ezek kombinációit alkalmazó technológiákkal előállított Mater-bi-t három 
olasz gyártóüzem állítja elő. A Mater-bi valamennyi osztályát tanúsító szervek tanúsítják a fő 
európai és nemzetközi szabványoknak megfelelően. A Mater-bi olyan bioműanyag, amelynek 
tulajdonságai és jellemzői nagyon 
hasonlóak a hagyományos 
műanyagokéihoz, ugyanakkor 
biológiailag lebontható és komposztálható 
az UNI EN 13432 európai szabvány 
szerint, amely a műszaki anyagok gyártói, 
a hatóságok, a komposztálók, a tanúsítók 

https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-italy
https://www.novamont.it/eng/novamont-in-the-world
http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68
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és a fogyasztók számára a legfontosabb hivatkozás. Az anyag biológiai lebonthatósága és 
komposztálhatósága, valamint nagy megújulóanyag-tartalma lehetővé teszi az optimális 
szerveshulladék-gazdálkodást, csökkenti a környezeti hatást, és hozzájárul hatékony rendszerek 
kifejlesztéséhez, ami a teljes termelési-fogyasztási-ártalmatlanítási ciklusban jelentős 
előnyökkel jár.

A küldöttség találkozott Emilio Mazzával és Marco Versarival, akik részletesen bemutatták a 
vállalat filozófiáját és az üzem történetét. Nagyon jól tájékozottak voltak az Európai 
Bizottságnak a műanyagokkal kapcsolatos kezdeményezésekre vonatkozó jelenlegi 
javaslatairól, és előterjesztették az e területre vonatkozó uniós politikával kapcsolatos 
véleményüket, amely nagyon érdekesnek és tanulságosnak bizonyult a képviselők számára.

Az előadást üzemlátogatás követte, amelynek során bemutatták a gyártási folyamat részleteit.

Következtetés
A küldöttségi látogatás során a képviselők különböző szereplőktől értesültek az olasz piac 
sajátosságairól, valamint az olasz piac előtt álló kihívásokról és lehetőségekről az uniós 
egységes piacon. Több, az áruk hamisításával és a különböző ágazatokban fennálló 
kereskedelmi akadályokkal kapcsolatos kérdést is kiemeltek, amelyek közül többre is figyelmet 
kell majd fordítania a bizottságnak jövőbeli jogalkotási munkája során. A nem olasz képviselők 
megismerkedtek az „olasz hangzású név” problémájával, míg az olasz képviselőknek 
lehetőségük nyílt arra, hogy bemutassák a bizottság tevékenységeit potenciális szavazóiknak, 
ezáltal csökkentve a Brüsszel és a polgárok közötti szakadékot.


