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Az Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bőripari Munkacsoportjának Ülése
/2019. február 28., Brüsszel/
2019. február 28-án került sor a bőripari ágazat szociális párbeszéd bizottságának ülésére
Brüsszelben, az Albert Borschette konferenciaközpontban. A magyar bőripar munkaadói oldalát az
Európai Bőripari Szövetség (COTANCE) küldöttségének részeként a Magyar Könnyűipari Szövetség, a
munkavállalói oldalt pedig az IndustriAll európai szakszervezetének tagjaként a Bánya-, Energia- és
Ipari Dolgozók Szakszervezete képviselte a helyszínen.
A 2018 szeptemberi és decemberi szociális párbeszéd ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
után a munkaadói és munkavállalói oldal bevezető észrevételeiket fogalmazták meg. Az ágazat aktuális
problémái közt szó esett az egyre csökkenő alapanyagárakról és a piac zsugorodása miatt
munkahelyüket elvesztő szakemberekről is.
Szintén említésre került a perflouroktán-szulfátra (PFOS) vonatkozó új uniós szabályzás, mely
sok bőrgyártót érint érzékenyen; valamint a fogyasztói oldal által egyre inkább igényelt
nyomonkövethetőség által keltett iparági kihívások. A témában elhangzott, hogy nemcsak az állatok
jólétét kell szem előtt tartani, hanem számos egyéb, társadalmi szempontot is, melyek a dolgozókat is
érintik. A divatcégek hírnevét egyre nagyobb kockázat fenyegeti, ha nem vezetnek be a termékeik
nyomon követhetőségével kapcsolatos rendszereket, vagy szereznek erre vonatkozó tanúsítványt.
A tárgyalás leghangsúlyosabb eleme a bőripari termékek megnevezésének egységesítését
célzó kezdeményezés megvitatása volt. A szociális partnerek évek óta kérik az Európai Bizottságot egy
olyan törvényjavaslat megalkotására, mely a bőrtermékek alapanyagainak terminológiáját
szabályozná. Erre azért van nagy szükség, mert az iparág egyre több, nem valódi, azaz állati eredetű,
de bőrnek nevezett (pl. vegán bőr, öko-bőr, stb.) alapanyaggal kerül szembe. Ezek általában a bőrnél
olcsóbbak, és több esetben fenntartható, környezetbarát mivoltuk is erősen megkérdőjelezhető a
gyártásuk során alkalmazott kikészítési eljárások miatt. A munkaadói és munkavállalói oldal
megegyezett abban, hogy a témát a továbbiakban is napirenden tartják, és bevonják a fogyasztói oldal
képviseletét is.
Az ülés második felében a COTANCE és az IndustriAll tájékoztatást adott aktuális projektjeiről:
Délkelet-Európában a szakszervezetek fejlesztésére szerveztek workshopokat; a Digital TCLF-projekt
keretein belül a textil-, ruha-, bőr- és cipőiparon belül kialakuló új foglalkozásokat és digitális
készségeket térképeztek fel mindkét oldal képviseletében, a COTANCE legújabb projektjében pedig
2020-ra egy új európai szociális és környezetvédelmi jelentés készül majd a bőriparról.

