
 

A Tanács horvát Elnöksége 

 

2020. január 1-től Horvátország először viseli a Tanács soros elnökségét azóta, hogy 
2013-ban csatlakozott az EU-hoz.  
A közétett fontossági sorrendet tartalmazó 
lista négy prioritás köré szerveződik.  

 
- gazdasági és szociális kohézió 
támogatása, beleértve a 
versenyképességre és szakértelemre 
történő fókuszálást;  
- integrált energia piac és  az egységes 
európai közlekedési térség előmozdítása;  

- a Közös Európai Menekültrendszer megreformálása 
- harmadik országokkal való kapcsolatok és a transzatlanti kapcsolatok erősítése. 

 
Az EFIC Titkárság részt fog venni az Európai Parlament rá vonatkozó bizottsági ülésein, 
ahol a horvát elnökség tovább dolgozik ezeken a prioritásokon.  

 

A prioritások teljes dokumentációját  itt , az összefoglalást pedig  itt találja. 
 

 

Kalifornia új tilalmat rendel el Gyulladásgátló anyagok használatára 

 

Kalifornia állam nemrég új tilalmat rendelt el bizonyos fogyasztási cikkekben (AB2998) 
lévő Gyulladástgátló anyagok használatára, mely 2020. január 1-én lép hatályba. 
AB2998 

különösen vonatkozik ez fiatalkorúaknak gyártott 
termékekre, matracokra, és kárpitozott bútorra és adott 

kategóriájú gyulladásgátló anyagokra.  
 
További információk itt 
  

 

A Cirkuláris Gazdaság Akciótervének útvonala 

 

Az Európai Bizottság nemrég közzétette az új Cirkuláris Gazdaság Akciótervének  
menetrendjét, melynek célja a termékek és 
anyagok életciklusának elemzése a 
fenntarthatóság előmozdítása érdekében 

(különös tekintettel a nagy energiaigényű, így pl. 
a textil, építőipar, elektronika és műanyag 
ágazatokra). Ez később bekerül az EU ipari 
stratégiájába. 
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Írországban konzultációt tartanak a gyulladásgátló anyagok legalizálásnak 
felülvizsgálatáról 

 

A folyamatban lévő fogyasztóvédelmi 
napirend részeként az Ír Üzleti, 
Vállalati és Innovációs Minisztérium  
áttekinti az ír bútoriparra vonatkozó 
tűzvédelmi szabályozásokat, melyek 
jelenleg összhangban vannak az 
Egyesült Királyságéval. Ennek 
eredményeként a Minisztérium 
konzultációs eljárást indított, a visszajelzéseket február 28-ig várja. 

 
A válaszadást jelenleg az EFIC koordinálja. 

 

Bővebb információ itt 
  
 

 

EFIC Sajtóközlemény az Európai Zöld Egyezményről 

 

Amennyiben elmulasztotta, tájékoztatjuk, hogy 
az EFIC által kifejlesztett Európai Zöld 
Egyezményt a honlapon december 12-én tették  
közzé és itt 
találja meg. 
Bővebb információért írjon a következő címre: 
info@efic.eu  

 

 

 

Az Európai Tanács következtetései – Az EU fellépése a világ 

erdőinek védelmére és megtartására 

Azt követően, hogy az Európai Bizottság fellépett a 

világ erdőinek megvédéséért, a Tanács december 

16-án elfogadta a következtetéseket. 

 

A Tanács kifejezetten fontosnak tartja, hogy 

redukálják az EU fogyasztásának globális 

környezetre gyakorolt hatását (vagyis az EU 

„lábnyomát”) a termelő országokkal folytatott 

kereskedelmi együttműködések és megállapodások 
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milyensége által. A Tanács meghozta javaslatait, felszólítva az EU Bizottságot, 

hogy hozzon létre egy ütemtervet és állítson fel világos célokat, melyeket a 

partnerországok támogatásával el kell érniük 2020 első negyedévére.  

 

A konklúziók teljes szövege itt és a Bizottság kommunikációja itt található 

 

 

A klaszterekre és az ipar változására vonatkozó európai vizsgálatról 

 

A klasztereket és az ipari változást vizsgáló 

európai szervezet decemberben közzé tette az 

európai klaszter tájképének áttekintését és 

annak az európai gazdaság versenyképességére 

gyakorolt hatását. Tíz, úgynevezett feltörekvő 

iparágat azonosítottak, köztük a digitális, a 

kreatív és környezetvédelmi ágazatokat. 

 

Az áttekintés különösen a klaszterek és az ipari 

változás / digitalizáció, vállalkozoói szellem, 

beruházások, innováció és nemzetközivé válás közötti 

összekapcsolódásokat vizsgálja és a feltörekvő iparágak közötti új 

trendeket tárgyalja. Ezek között bemutatja az előrelátható szociálpolitikai 

megatrendek forgatókönyvét (25. oldal, 5. ábra), mely egyfajta képet ad a 

népesség és a szakképzett munkaerő tendenciáiról is. 

 

Teljes áttekintés itt 

 

 

Eszmecsere Hans Bruyninckx-vel, az EEA (Európai Környezeti Ügynökség) 

igazgatójával 

 

December 16-án az Európai Parlament ENVI Bizottsága véleményt cserélt a 

kopenhágai székhelyű Európai Környezeti Ügynökség (EEA) ügyvezető 

igazgatójával, Hans Bruyninckx-vel. 

 

Bruyninckx úr ismertette az EEA jelentését („Európa környezeti állapota 

jelenleg és kilátásai 2020-ban”) egyúttal hangsúlyozta, hogy szükséges 

elkerülni a környezet számára káros gyakorlatokat, szem előtt kell tartani az 

eljárások alkalmazása közötti különbségek áthidalását, valamint az egész 

társadalom mobilizálása szükséges a klíma és környezeti kérdések 
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megoldásához.  

 

A teljes jelentést itt és az összefoglalást itt találja. 

 

 

A Club du Bois 8. rendezvényét szervezte az Európai Parlamentben 

 

 

A Famegmunkáló Iparágak Szövetsége 

(CEI-Bois), a Fűrészmalom Ipar Európai 

Szervezete (EOS) és az Európai Falemez 

Egyesület január 8-án az Európai 

Parlamentben tartotta a Club de Bois 8. 

találkozóját. 

 

Egyúttal bemutatták a szektort a parlamenti képviselőknek és hangsúlyozták azt a 

szerepet, melyet a fa alapanyagú lemezek/lapok képesek játszani a 

fenntarthatóság és a nyersanyagforrások hatékonyságának szempontjából, 

valamint hogyan járul hozzá a szektor az Európai Zöld Könyvben körvonalazott 

számos célkitűzés eléréséhez. A sajtóközlemény  itt olvasható. 

 

Hírek az EFIC Tagokról  

 

- Magyarország: 2019. december 12-én volt a Magyar Bútorszövetség 

közgyűlése. Ez alkalommal a Magyar Bútor és Faipari Szövetség egyesült az 

Országos Asztalos és Faipari Szövetséggel. A két szövetség most közös 

testületként működik nagyobb hatékonysággal és országos szinten megnövekedett 

befolyással. Egyúttal megerősítették együttműködésüket a Magyar Divat és Design 

Ügynökséggel (HFDA), valamint a Budapesti Komplex Szakképzési Centrummal.  

 

-Irország: Konzultációs fázisban van a Gyulladásgátló anyagok 

felülvizsgálatának jogalkotása, melyet az Ír Fa -és Bútorgyártó Hálózat  (IWFMN) 

folytat a puha anyagú bútorok gyártóival és azokkal, akik asztalos munkát 

végeznek középületeknél. Még több információ itt. vagy írjon ide: info@iwfm.ie 

 

- Portugália: AIMMP szervezte a portugál vállalatok részvételét a  "January 

Furniture Show 2020" nevű vásáron. Ezenkívül AIMMP bekapcsolódik két 

kezdeményezésbe az Associative Design (AD) fórumon belül: az első az AIMMP 
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által támogatott verseny, a második a 2019-es Guilherme Díj versenye, melyet az 

AIMMP szervez abból a célból, hogy innovatív dizájntermékek létrehozására 

bíztassák a diákokat. További információért írjanak: dmc@aimmp.pt 

 

 

- Svédország: TMF, a Svéd Fa és Bútor Ipari Szövetség számos tevékenységgel 

vesz részt 2020. február 4. és 8. között a Stockholmi Bútor és Világítás 

Vásáron. Bővebb információ itt. Regisztrálni itt lehet: therse.forsmark@tmf.se 

 

 
  

 

 

Sajtószoba 

 

 

-  A költség hatékonx cirkukláris gazdasági megoldások üzleti stratégiái,  

Euractiv cikk 

- Chemical recycling isn't the miracle solution it is made out to be, ChemSec 

cikk 

- Európa nagy problémái 2020-ban, Politico cikk 

 

 

Következő találkozók 

 

 

   

 Február 19&20 - EU Gépészeti Munkacsoport (külső) 

 Február 19 - EFIC Cirkuláris Gazdaság Munkacsoport (belső) 

 Február 20 - EU Társadalmi Párbeszéd (külső)  

 Február 27-28 - EFIC vezetőség találkozó, Isztanbul (belső) 

 Február/Március (tbc) – Műszaki munkacsoport (belső) 

 Május 19 - EU Társadalmi párbeszéd (külső) 

 Június 4-5 - EFIC vezetőség találkozó, Szófia (belső) 
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