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Temats: Ziņojums par Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas delegācijas 
darba braucienu uz Itāliju (Romu) 2020. gada 24.–26. februārī

IMCO komiteja nolēma nosūtīt delegāciju darba braucienā uz Romu, lai pārbaudītu preču tirgu 
un apspriestu politikas risinājumus, kas būtu vajadzīgi saistībā ar trešo valstu ražotāju radītu 
negodīgu konkurenci. Iegūto informāciju varēs izmantot tam, lai izstrādātu turpmākus 
priekšlikumus par rūpniecības precēm iekšējā tirgū.

IMCO komitejas koordinatori darba braucienu apstiprināja 2019. gada 25. septembrī. Komiteju 
priekšsēdētāju konference to atbalstīja 2019. gada 22. oktobrī, un Priekšsēdētāju konference – 
2019. gada 28. novembrī. EP Prezidijs to pieņēma 2019. gada 16. decembrī.

Darba braucienu vadīja IMCO komitejas priekšsēdētāja Petra de Sutter. Viņu pavadīja 
priekšsēdētāja vietniece M. LEITÃO MARQUES, kā arī S. DE MEO (PPE), B. BENIFEI 
(S&D), A. BASSO (ID), C. FIDANZA (ECR) un S. KOULOGLOU (GUE/NGL).

Trīs dienu programmā bija paredzētas sanāksmes ar galvenajām ieinteresētajām personām: 
Itālijas Attīstības ministriju, abām Itālijas parlamenta palātām, Itālijas ražotāju asociāciju 
(Confindustria), Itālijas Tirdzniecības kameru (Unioncamere) un dažādām Itālijas patērētāju 
organizācijām. Programmā bija iekļauts brauciens uz zaļās bioplastmasas ražotni.

Galvenie jautājumi, kas tika apspriesti IMCO komitejas darba braucienā uz Itāliju, bija šādi: 
produktu sertifikācija, saskaņošana, standarti un tehniskie noteikumi, viltošana, marķēšana un 
izsekojamība, atbilstība, uzraudzība, Brexit ietekme uz vienoto tirgu, 50 % slieksnis trešo valstu 
preču iepirkumiem konkursos, marķējums “Made in” un aprites ekonomika.



PE648.475v02-00 2/9 CM\1201437LV.docx

LV

Kopsavilkuma ziņojums par notikušajām sanāksmēm

Pirmdien, 2020. gada 24. februārī

Tikšanās ar Confindustria nozaru organizācijām

Darba brauciena pirmajā dienā notika vairākas 
sanāksmes ar Confindustria (Itālijas Vispārējā 
rūpniecības konfederācija) locekļiem un 
asociācijām. 

Confindustria ir Itālijas darba devēju 
federācija un pārstāv ražošanas un 
pakalpojumu uzņēmumus Itālijā; tās 
brīvprātīgi dalībnieki ir vairāk nekā 150 000 
dažāda lieluma uzņēmumi, kas nodarbina 
kopumā 5 438 513 cilvēku. Apvienības 
darbību mērķis ir garantēt uzņēmumu, kas ir 
Itālijas ekonomiskās, sociālās un pilsoniskās 
attīstības virzītājspēki, galveno nozīmi, 
pārstāvot šos uzņēmumus un to vērtības visu līmeņu institūcijās.

IMCO delegācija tikās ar dažādām Confindustria iekļautajām nozaru organizācijām:

 ANCE — Būvmateriālu ražotāju organizācija;
 Federlegno-Arredo – Itālijas Kokmateriālu, korķa, mēbeļu, apgaismojuma un mēbeļu 

rūpniecības federācija;

 ANIE – Nacionālā elektrotehnikas un elektronikas uzņēmumu federācija;

 Confindustria Ceramica;

 FEDERCHIMICA – Nacionālā ķīmijas rūpniecības federācija;

 FEDERMECCANICA – Itālijas metālapstrādes nozares arodbiedrību federācija;

 SMI (Itālijas modes sistēma) – Tekstilpreču un modes federācija;

 ANIMA – Dažādu un saistītu mehānikas nozaru nacionālo apvienību federācija;

 Anitec-Assinform, IKT (programmatūra un ierīces) asociācija;
 FEDERBETON – Būvniecības cementa, betona, pamatmateriālu, gatavo izstrādājumu, 

sastāvdaļu un konstrukciju un minētajā ķēdē ar būvniecību saistīto programmu un 
tehnoloģiju federācija;

Sakarā ar koronavīrusa uzliesmojumu Itālijā un ceļošanas ierobežojumiem starp dažādiem 
Itālijas reģioniem sanāksme daļēji notika kā telekonference ar Confindustria nodaļām Milānā 
un Emīlijas-Romanjas reģionā.

Confindustria Moda pārstāvji no Milānas informēja par tiešsaistes platformu ietekmi uz viņu 
ikdienas darbu un uzsvēra viltotu preču iegādes nozīmi. Viņi jautāja, kāpēc nesenajā 
priekšlikumā par ES iepirkuma noteikumiem galvenais faktors joprojām ir cena, nevis ilgtspēja 
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vai izsekojamība. Viņi uzsvēra, ka stingri iebilst pret Direktīvas 2014/25/ES par iepirkumu 85. 
un 86. panta svītrošanu. 

Confindustria iepazīstināja arī ar problēmām, 
kas saistītas ar juvelierizstrādājumu vienoto 
tirgu. Viņi uzsvēra, ka brīva aprite nav 
garantēta, jo dažas valstis pieprasa īpašas 
pārbaudes, kas rada ievērojamus šķēršļus 
tirdzniecībai. Viņi prasīja Eiropas 
Parlamentam iejaukties šajā jautājumā. Viņi 
arī prasīja pieņemt īpašus tiesību aktus, ar 
kuriem nodalītu sintētisko un dabisko dimantu 
tirgu, kā arī sniegt precīzāku informāciju 
patērētājiem par šiem jautājumiem. 
Izsekojamība joprojām ir stratēģiska 
prioritāte, bet ar īpašu pieeju tā ir 
jāstandartizē, jo dārgakmeņu nozarei 
universālu pieeju piemērot nevar. Viņi vērsa komitejas dalībnieku uzmanību uz Apvienoto 
Nāciju Organizācijas projektiem par dārgakmeņu izsekojamību un informēja, ka saskaņā ar 
Confindustria sniegto informāciju tā būtu laba pieeja, ko varētu piemērot arī Eiropas Savienībā. 
Turklāt viņi ierosināja izmantot blokķēdes tehnoloģiju dārgakmeņu izsekojamībai.

Dr. Fabiana Orlandi no Federlegno iepazīstināja ar situāciju Itālijas un Eiropas ādas tirgū. Viņa 
uzsvēra, ka patērētāji bieži vien jauc ādu ar ekoādu. Viņa uzsvēra, ka āda ir atjaunojams un 
dabīgs augstas kvalitātes materiāls. Viņasprāt, aprites ekonomikas paketi nevajadzētu būtiski 
grozīt, jo tās pašreizējā versija ir lietderīga.

Uzņēmuma Bulgari Ilgtspējīgas attīstības departamenta vadītāja Eleonora Rizzuto iepazīstināja 
ar savu uzņēmumu, kas nodrošina darbu 4000 darbiniekiem un drīz vien nodarbinās vēl 2000 
darbinieku jaunajā Bulgari rūpnīcā Valencā, Pjemontas reģionā. Uzņēmums Bulgari bija 
pirmais Atbildīgas juvelierizstrādes padomes loceklis no Itālijas. 100 % uzņēmuma Bulgari 
zelta tiek iegūti raktuvēs, kas ievēro ētikas kodeksu. Tomēr šādu pieeju nevar piemērot 
dārgakmeņiem, jo šajā nozarē nav standartu. Vides un sociālie standarti ir lielā mērā atkarīgi 
no valsts, kurā dārgakmeņi tiek iegūti. Viņa minēja piemērus, kas parāda Zambijas un 
Vjetnamas raktuvju atšķirības. Eleonora Rizzuto uzsvēra, ka attiecībā uz dimantiem piegādes 
un piegādātāji ir standartizēti un situācija ir laba.

Itālijas koksnes un mēbeļu ražotāji vērsa IMCO komitejas uzmanību uz problēmām, kas 
saistītas ar Vācijas ieviestajiem jaunajiem noteikumiem par zemākiem emisiju līmeņiem 
plātnēm un formaldehīda emisijām, kurām Vācija prasa jaunu līmeņu ieviešanu, kas emisijas 
samazinās uz pusi. Viņi prasīja ES iejaukties šajā jomā, lai vienotajā tirgū saglabātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Cementa ražotāji uzsvēra, ka cements ir reciklējams materiāls, turklāt otrs ES visvairāk 
izmantotais materiāls pēc ūdens. Tā bija pirmā standartizētā prece Savienībā. Tomēr standarts 
ir jāmaina un jāatjaunina, un tas rada būtiskas problēmas. Viņi prasīja izveidot oglekļa 
ievedkorekcijas mehānismu, lai novērstu ES cementa rūpniecības sabrukumu un ražošanas 
pārvietošanu uz trešām valstīm.

Asociācija Anitec-Assinform uzsvēra, ka elektroniskās rūpniecības nozarei lielas problēmas 
joprojām sagādā viltotas preces, kas tiek pārdotas tiešsaistes platformās. Viņi prasīja ES 
drīzumā risināt šo problēmu.
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Confindustria tehniskās grupas “Made in” 
priekšsēdētājs Paolo Bastianello savas 
uzstāšanās sākumā uzsvēra, ka viltošana ir 
noziedzīgs nodarījums. Tiek lēsts, ka 
viltošana pasaules ekonomikai gadā rada 460 
miljardus euro lielus zaudējumus un ES 
ekonomikai — 121 miljardu euro. Viltošana 
e-komercijā ik gadu pieaug ar divciparu 
skaitli izsakāmā ātrumā. Jaunieši ir īpaši 
problemātiska patērētāju grupa, jo viņi viltotu 
preču iegādi neuzskata par negatīvu rīcību. 
Šis jautājums būtu jārisina, rīkojot 
informācijas kampaņu, iespējams, pat ES 
mērogā.

Problēma, ko rada preces “ar Itālijas pieskaņu” (“Italian Sounding” — tādu trešo valstu preču 
pārdošana, kuru izcelsme Itālijā tiek imitēta, dodot tām neīstus itāliskus nosaukumus vai, 
piemēram, to dizainā iekļaujot Itālijas karogu vai Itālijas karti), nav uzskatāma par noziedzīgu 
darbību, un tomēr tā Itālijas ekonomikai rada zaudējumus 100 miljardu euro apmērā gadā. 
Patērētāji iegādājas produktus, ko uzskata par noteiktas kvalitātes Itālijas produktiem, lai gan 
patiesībā tie nav ražoti Itālijā. Confindustria Ceramica vērsa IMCO komitejas locekļu 
uzmanību uz problēmu Vācijas tirgū, kur saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem flīžu transportēšanai 
ir vajadzīgi īpaši koka paneļi, kas, viņuprāt, ir ES noteikumu pārkāpums. Viņi norādīja uz 
vairākām citām problēmām ES Austrumeiropas valstīs, jo īpaši Polijā, kas pieprasa papildu ISO 
sertifikāciju. Viņi ir informēti par sabiedrisko apspriešanu, ko šajā jautājumā pašlaik veic 

Eiropas Komisija. Viņi uzsvēra, ka ETS 
sistēma nozarei izmaksā ļoti dārgi. Kritēriju 
pārskatīšana šajā nozarē ir ļoti svarīga. Viņi 
arī uzsvēra problēmas, kas saistītas ar 
Brennera kalnu pāreju — vienu no 
galvenajiem transporta koridoriem, kuri 
savieno Itāliju ar Ziemeļeiropu, — un kas skar 
Itālijas flīžu nozari, kā arī citas Itālijas 
ekonomikas nozares. Viņi prasīja ES rūpīgāk 
iepazīties ar Austrijas pasākumiem, kas 
ierobežo transportēšanas iespējas minētajā 
kalnu pārejā. Viņi ir informēti par dzelzceļa 
savienojuma izbūvi zem šīs kalnu pārejas, bet 
norāda, ka tas būs risinājums tālākā nākotnē, 

nevis pašreizējām problēmām.

Prezentāciju laikā deputāti iesaistījās auglīgās diskusijās ar dažādiem Confindustria 
dalībniekiem un apkopoja ievērojamu daudzumu informācijas par Itālijas problēmu, uzdevumu 
un iespēju loku; to viņi izmantos komitejas turpmākajā likumdošanas darbā.

Otrdien, 2020. gada 25. februārī

Sanāksme Ekonomikas attīstības 
ministrijā
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Ekonomikas attīstības ministrija (MISE) ir Itālijas valdības daļa, kas nodarbojas ar rūpniecības 
politiku, starptautisko tirdzniecību, sakariem un enerģētiku. To izveidoja 2006. gadā pēc 
Ražošanas darbību ministrijas reorganizācijas (līdz 2001. gadam Rūpniecības, tirdzniecības un 
amatniecības ministrija), un tajā 2008. gadā tika apvienotas Sakaru ministrija un Starptautiskās 
tirdzniecības ministrija. Tā ir par Itālijas ekonomikas galvenajām nozarēm atbildīgā pārvaldes 
iestāde gan attiecībā uz valsts ražošanas sistēmas konkurētspējas veicināšanu un attīstību, gan 
attiecībā uz iekšējā tirgus saskaņošanu un uzraudzību.

Valsts sekretāra vietnieks iepazīstināja ar ekonomisko situāciju Itālijā. Viņš uzsvēra, ka 
ekonomikas attīstība valstī nav iespaidīga, jo eksporta apjoms samazinās. Koronavīruss rada 
papildu sarežģījumus, kā arī papildu nenoteiktību. Itālija pašlaik atjauno programmu 
“Rūpniecība 4.0”, kuras budžets ir 7 miljardi EUR. Programmā ir iekļauti 60 000 uzņēmumi. 
Tās mērķis ir palīdzēt ražotājiem, jo īpaši MVU, iekļūt digitalizācijas laikmetā, jo šķiet, ka šie 
uzņēmumi atpaliek šajā jomā. Programmā ir iekļauti arī ieguldījumu stimuli, kas saistīti ar vidi. 
Tehniskā apmācība joprojām ir problēma, un Itālijai ir vajadzīgs vairāk kvalificēta darbaspēka. 
Arī ārvalstu investīciju piesaiste joprojām ir 
problēma, jo ārvalstu investīciju līmenis Itālijā 
pēdējos gados ir nemainīgs.

Kopīga sanāksme ar:
 Camera dei Deputati ES lietu 

komiteju;
 Camera dei Deputati 

Ražošanas darbību, 
tirdzniecības un tūrisma 
komiteju;

 Itālijas parlamenta Senāta 
ES lietu komiteju;

 Itālijas parlamenta Senāta 
Rūpniecības, tirdzniecības un tūrisma komiteju;

Saskaņā ar Itālijas parlamenta sniegto informāciju Itālija strādā pie tā, lai uzlabotu cīņu pret 
viltošanu un aizsargātu preču zīmi “Made in Italy”. 2009. gadā tika ieviesti noteikumi par preču 
zīmes “Made in Italy” aizsardzību, paredzot sodu par šāda marķējuma nepareizu izmantošanu. 

Priekšsēdētāja sanāksmes sākumā iepazīstināja 
ar Eiropas Komisijas pašreizējām prioritātēm, 
proti, Eiropas Zaļo kursu, kā arī prioritātēm 
digitalizācijas un mākslīgā intelekta jomā. 
Viņa uzsvēra, ka Eiropai ir jānosaka jauni 
standarti un jāuzņemas vadošā loma šajos 
jautājumos pasaules mērogā. Priekšsēdētāja 
norādīja, ka ES vienotais tirgus tiek uzskatīts 
par pašsaprotamu, taču pašlaik tas daudzējādā 
ziņā ir sadrumstalots, un mums ir jāpēta esošie 
šķēršļi. Produktu drošums un patērētāju 
aizsardzība joprojām ir jautājumi, kas 
jāapspriež un jāprecizē. Mums ir vajadzīga ne 
vien konkurētspēja, bet arī vienlīdzīgi konkurences apstākļi.
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Valeria Fedeli informēja EP deputātus, ka Itālijas Parlaments pagājušajā nedēļā balsoja par 
savu nostāju attiecībā uz DFS. Atvērtam vienotajam tirgum ir vajadzīga ne vien izsekojamība 
un pārredzamība, bet arī drošība, īpaši medicīniskā drošība. Savstarpīgumam tirdzniecībā 
vajadzētu būt normai. Viņa vērsa delegācijas uzmanību uz vairākiem šķēršļiem, jo īpaši 
būvniecības nozarē.

Gianni Pietro Girotto informēja, ka saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem blokķēdes nolīgumiem ir 
juridisks spēks. Viņš prasīja, lai preču aprakstā ES vienotajā tirgū tiktu iekļauta arī norāde par 
izsekojamību. Marķējumā ir jānorāda plašāka informācija par produktu ražošanas CO2 
emisijām, tostarp par visu šā produkta aprites ciklu. Eiropas izaugsmei 21. gadsimtā ir vajadzīga 
lielāka konkurētspēja.

Sara Moretto norādīja, ka zaļais kurss ir lieliska 
iespēja eiropiešiem. Itālijas ekonomiku veido 
mazie un vidējie uzņēmumi. Lai tie varētu būt 
konkurētspējīgi, tiem jāpalīdz. Viņa vērsa 
uzmanību uz problēmu, ko rada preces “ar 
Itālijas pieskaņu”, un tās ietekmi uz Itālijas 
ekonomiku.

Carlo Fidanza interesējās par to, kā iekšējo tirgu 
aizsargāt no ārējiem spēkiem. Viņš uzsvēra 
viltošanas un preču “ar Itālijas pieskaņu” radītās 
problēmas. Viņš pieminēja koronavīrusa 

ekonomisko ietekmi uz Itāliju un ES. 

Brando Benifei norādīja, ka pašlaik notiek sarunas par daudzgadu finanšu shēmu. Eiropas 
Parlaments prasa vairāk līdzekļu, piemēram, COSME un “Erasmus” projektiem. Tas arī meklē 
jaunus veidus, kā pastiprināt cīņu ar viltojumiem. Viņš uzsvēra, cik svarīgs ir digitālo 
pakalpojumu tiesību akts. Viņš norādīja, ka atbalsta Itālijas pieeju šim jautājumam, jo Francijas 
izvēlēto viņš uzskata par pārāk stingru. Viņš uzskata, ka e-komercijas tiesību pārskatīšana ir 
ļoti svarīga, bet oglekļa ievednodoklis — interesants. No Itālijas viedokļa raugoties, 
Pakalpojumu direktīva ir jāgroza, un tas tiks apspriests šī sasaukuma laikā.

Maria Leitao Marques vērsa deputātu uzmanību uz digitālās stratēģijas un mākslīgā intelekta 
jautājumiem. Viņa uzsvēra, cik svarīgi ir prasmes 
pieskaņot mūsdienu ekonomikas vajadzībām.

Stelios Kouloglou runāja par imigrantiem, kas ir 
Itālijai un Grieķijai kopīga problēma. Viņš 
minēja problēmas, kas Eiropā ir saistītas ar 
koronavīrusu. Viņš vēlējās uzzināt par Brexit 
ietekmi uz Itālijas ekonomiku un to, vai Itālija 
piešķir īpašu kredītu maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kurus īpaši skārusi ekonomikas 
krīze.

Tikšanās ar patērētāju aizsardzības organizācijām
IMCO komitejas delegācija tikās ar šādu Itālijas galveno patērētāju organizāciju pārstāvjiem: 
Unione Nazionale Consumatori, ADICONSUM, CODACONS, Federconsumatori, 
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Confconsumatori, Altroconsumo, ADOC, Movimento consumatori un Eiropas Patērētāju centru 
tīkls.

Patērētāju organizācijas sniedza konkrētus piemērus, ar kādām problēmām saskaras Itālijas 
patērētāji un kā Itālijas iestādes tās risina. Viņi atzinīgi vērtēja vairākas ES regulas un 
iniciatīvas, kas palīdz aizsargāt Itālijas patērētājus.

Altroconsumo pārstāvis I. Tarantino iepazīstināja ar nesen publicētu pētījumu par viltotām 
precēm, ko pārdod tiešsaistes platformās Savienībā. Komitejas locekļiem šis pētījums šķita 
īpaši interesants, un viņi pateicās organizācijai par uzmanības pievēršanu šai problēmai.

Tikšanās ar Itālijas Tirdzniecības kameru savienību

Delegācija tikās ar Unioncamere 
pārstāvjiem Marilina Labia, Flávio 
Burlizzi, Tiziana Pompei, Mariangela 
Germano un Maria Valeria Pennisi. Viņi 
iepazīstināja deputātus ar Unioncamere 
darbu, kas saistīts arī ar produktu drošības 
pārbaudi, tostarp sankciju piemērošanu, ja 
nepieciešams. Pagājušajā gadā tika 
pārbaudīti 56 000 produktu; 10 % no tiem 
neatbilda EK standartiem, 20 % bija 
riskanti veselībai. Lai arī minētie skaitļi 
deputātiem šķita satraucoši, Unioncamere 
pārstāvji norādīja, ka tie liecina par 
situācijas uzlabošanos, jo iepriekšējos 
gados rādītāji bija sliktāki. Tirdzniecības kamera viltojumus pārbauda, pamatojoties uz 
brīvprātīgu piekrišanu, jo kameras mērķis ir stiprināt un atbalstīt oficiālās iestādes. Protams, ir 
jāuzlabo izglītošana un informētība šajā jomā. 

Trešdien, 2020. gada 26. februārī 
(Patrika pie Frozinones)

Novamont grupas uzņēmuma 
Mater-Biopolimer apmeklējums

Novamont ir Itālijas uzņēmums, kas ir viens no 
līderiem bioplastmasas nozarē un bioķīmijas 
izstrādē. Tā grupā ir četri ražošanas objekti, 
divi pētniecības centri, tirdzniecības biroji 
Vācijā, Francijā un Amerikas Savienotajās 
Valstīs un pārstāvniecība Briselē (Beļģija). Tas 

piegādā produktus vairāk nekā 25 valstīs. 
Uzņēmuma apgrozījums ir 250 miljoni 
EUR, un tas nodarbina 600 darbiniekus.

Mater-Biopolimer ir uzņēmums, kura 
kontrolē ir rūpnieciskais objekts Lacio, 
Patrikā (FR). Novamont 2017. gadā 

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
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iegādājās 100 % uzņēmuma. Mater-Biopolimer ražo Origo-Bi biopoliesterus ražošanas līnijā, 
kas gadu gaitā ir pilnībā pārveidota, izmantojot patentētu Novamont tehnoloģiju. Uzņēmums ir 
iesaistīts arī jaunu biopolimēru izstrādē. Tas saražo 30 000 tonnu produktu gadā.

Meter-bi ir inovatīva bionoārdāmu un kompostējamu bioplastmasu grupa, kas izstrādāta 
divdesmit piecus gadus ilgas pētniecības un inovācijas laikā, lai rastu risinājumus konkrētām 
vides problēmām, apvienojot produktu kvalitāti un veiktspēju ar resursu efektīvu izmantošanu. 
No Mater-bi ražotus materiālus iegūst, izmantojot cietes, celulozi, augu eļļu un to kombināciju 
pārstrādes tehnoloģijas, un tos ražo trīs Itālijas ražotnēs. Visām Mater-bi kategorijām ir piešķirts 
sertifikācijas iestādes sertifikāts saskaņā ar galvenajiem Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem. Mater-bi ir bioplastmasa, kuras raksturlielumi un izmantošanas īpašības ir ļoti 
līdzīgi tradicionālajai plastmasai, bet tajā pašā laikā tā ir bioloģiski noārdāma un kompostējama 
saskaņā ar Eiropas standartu UNI EN 
13432, kas ir svarīgākā atsauce tehnisko 
materiālu ražotājiem, valsts iestādēm, 
kompostētājiem, sertificētājiem un 
patērētājiem. Mater-bi bionoārdāmības un 
kompostējamības īpašības un augstais 
atjaunojamo izejvielu saturs ļauj optimāli 
apsaimniekot organiskos atkritumus, 
samazināt to ietekmi uz vidi un veicināt 
tādu pozitīvu sistēmu izstrādi, kurām ir 
ievērojamas priekšrocības visā ražošanas, 
patēriņa un apglabāšanas ciklā.

Delegācija tikās ar Emilio Mazza un 
Marco Versari, kuri detalizēti 
iepazīstināja ar uzņēmuma filozofiju un ražošanas objekta vēsturi. Viņi bija ļoti labi informēti 
par pašreizējiem Eiropas Komisijas priekšlikumiem attiecībā uz iniciatīvām plastmasas jomā 
un iepazīstināja ar savu viedokli par ES politiku šajā jomā; deputāti to atzina par ļoti interesantu 
un izglītojošu.

Pēc prezentācijas notika objekta apskate, kuras laikā tika sniegta informācija par ražošanas 
procesu.

http://novamont.it/eng/page.php?id_page=68
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Secinājumi
Darba brauciena laikā deputāti no dažādiem ekonomikas dalībniekiem uzzināja par Itālijas 
tirgus īpatnībām, problēmām un iespējām ES vienotajā tirgū. Tika uzsvērti vairāki jautājumi, 
kas saistīti ar preču viltošanu un tirdzniecības šķēršļiem dažādās nozarēs, un Komitejai tās 
turpmākajā likumdošanas darbā būs jāņem vērā vairāki no tiem. Citu dalībvalstu deputātiem 
jaunums bija preču “ar Itālijas pieskaņu” radītā problēma, savukārt Itālijas deputātiem bija 
iespēja iepazīstināt savus potenciālos vēlētājus ar komitejas darbu, tādējādi samazinot plaisu 
starp Briseli un pilsoņiem.


