MAGYAR KÖNNYŰIPARI SZÖVETSÉG
ASSOCIATION OF HUNGARIAN LIGHT INDUSTRY (AHLI)
KÁBP 2016. évi tevékenysége
Az MKSZ a KÁPB munkaadói oldali képviseleteként aktív párbeszédet folytat a hazai ipar és
az európai ernyőszervezetekkel. AZ ÁRMB határozata alapján (NGM/16198/2016) a KÁPB
ismét megalakult és jogszerűen működhet a jövőben is. KÁPB társelnökei rendszeresen részt
vettek az ÁPBT Ügyvivő Testületi 2016. évi ülésein, amelyen a munkaadói, munkavállalói és
kormányzati oldal egyeztetéseire került sor. A társelnökök 2016-ban részt vettek 2 európai
szociális párbeszéd bizottsági ülésen is. A tevékenységekről az MKSZ honlapján és
tagszervezeteinek rendezvényein tájékoztatta a tagságot.
1. Európai Szociális Párbeszéd Bizottsági munka
1.1
Az európai textil-, ruha-, cipő- és bőripari szektorális szociális párbeszéd
tanácsának közös ülése 2016. június 21-én
Az Európai parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága uniós szinten 2016. júniusára
hirdette meg a szektorális szociális párbeszéd ülését, arra kérve a szociális partnereket, hogy a
napirendi pontokhoz kapcsolódóan ismertessék az ülésen véleményeiket. Általános gyakorlat,
hogy a tripartit ülésen elhangzó nézeteket a Parlament figyelembe veszi, mielőtt jelentés vagy
vélemény készül bármely fontos kérdésről.
2016-ban először tartott közös rendezvényt az európai textil- ruha-, bőr- és cipőipari ágazat
munkaadói és munkáltatói oldala. A 2016. június 21-i Európai Szociális Párbeszéd Bizottsági
közös ülésére meghívást kaptak a szektorok meghatározó európai szintű és nemzeti szakmai
szervezeteinek valamint szakszervezeteinek képviselői. A munkaadói oldalt az európai textil és
ruhaipari szövetség, az EURATEX, a bőripari szövetség, a COTANCE, a cipőipari szövetség,
a CEC, valamint számos európai ország munkaadói szervezete, és gyártó vállalkozása
képviselte. A munkavállalói oldalon az IndustriAll és több ország ágazati szakszervezete
képviseltette magát.
Magyarországról az ülésen munkaadói oldalról Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia, az MKSZ
elnöke, és munkavállalói oldalról Keleti Tamás, valamint Zöldi Lajos vettek részt.
Az európai szociális párbeszéd jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(EUMSZ) 151–156. cikke. Az európai szociális modell alapvető alkotóeleme a szociális
párbeszéd, amelyet a szerződésben az amszterdami reformmal ismertek el teljes egészében. A
szociális partnerek (a vezetőség és a munkavállalók képviselői) ennélfogva aktívan részt
vesznek az európai szociálpolitika kialakításában.
Információk az európai szintű szociális párbeszédről a textil szektorban az MKSZ honlapján
érhetőek el. Az ülés napirendi pontjai az MKSZ honlapján olvashatóak. Az ülésen elfogadásra
került a 2015. november 30-i ülés jegyzőkönyve, amelynek tervezetét a meghívóhoz
mellékelték.
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1.2 Az Európai Textil, Ruha Ágazati Párbeszéd Tanácsának ülése 2016. november 21-én
A résztvevők az ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalták meg:
1. A 2016. júniusi értekezlet jegyzőkönyvének elfogadása
2. Az EU Növekedésért felelős Bizottsága (DG GROW) új irányvonalat hirdetett a képességek
fejlesztésére. Hogyan tud ehhez a Textil, Ruha, Bőr, Cipő ágazat is hozzájárulni? "New Skills
Agenda: A Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills"
3.A Textil, Ruha, Bőr, Cipő ágazat irányai a 4. ipari forradalom felé: Innovációs és Kutatási
Stratégia
5. A Növekedés Bizottság akciói és tevékenysége a Szellemi Tulajdon védelméért. A Textil,
Ruha, Bőr és Cipő ágazat hozzájárulásának lehetőségei - vita
6. Futó ágazati pályázatok: CSR kockázatelemzés, módszertan fejlesztése, bevezetés és
terjesztése a Textil, Ruha ágazatban és Európai Szociális Párbeszéd a Textil, Ruha ágazatban
- helyzetkép, stratégiai elemzés, eredmények, jövőkép
7. Szociális Jogok európai pillére
8. COP 21: A Párizsi Egyezmény ratifiklásának következményei a szektorra
9. A 2017-es értekezlet időpontjai
10. Egyebek
Az értekezleten a KÁPB társelnökei vetek részt, munkaadói oldalról Dr. Kokasné Dr. Palicska
Lívia, munkavállalói oldalról Keleti Tamás.
1.3

Bőripari és Cipőipari Szociális Párbeszéd

A 2016-os évben sor került még két ülésre. 2016. december 23-án, a bőripari szektorális
szociális párbeszéd tanácsának ülésén a munkaadói oldal képviseletében Kocsis András, míg a
december 8-i cipőipari ülésen Schmél Ferenc vett részt.
2. Pályázati tevékenység
2016-ban az EURATEX és az IndustriAll közösen beadott és megnyert egy pályázatot:
“Európai Szociális Párbeszéd a textil és ruhaiparban: eredmények, stratégiai elemzés és
perspektívák” címmel. Ebben 8 országra kiterjedő felmérést végeznek a pályázat
célkitűzésében megfogalmazottak szerint. Az MKSZ aktívan részt vesz a kérdőíves
megkérdezésben és a felmérésben. Az EURATEX ezzel kapcsolatban látogatást tervez
hazánkban, az ülésre várhatóan 2017. márciusában kerül sor.
Budapest, 2017.01.12.

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
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