GREEN DEAL LEATHER: új környezetvédelmi projekt a bőriparban
2022. szeptember 9-én a COTANCE és az IndustriAll Europe megtartotta a "Towards Zero Adverse
Impact of the European Leather Industry - GREEN DEAL LEATHER" (Út a zéró káros hatás felé
vezető úton az európai bőripar számára – GREEN DEAL LEATHER) című új szociális párbeszéd
projektjük nyitóülését.
Az európai Green Deal, a Circular Economy Action Plan (Körforgásos Gazdaságra Vonatkozó
Cselekvési Terv, CEAP) és az EU Industrial Strategy (EU Ipari Stratégia) a textilipari ökoszisztémát,
beleértve a bőripart is, olyan kiemelt ágazatként határozta meg, amelyben az EU utat törhet a
szociálisan igazságosabb, szén-dioxid-semleges, körforgásos gazdaság felé. Az EU textilipari
stratégiája támogatni fogja ezt az átmenetet, és a Covid-19 válság okozta rövid távú károkat úgy fogja
helyrehozni, hogy közben befektet az ökoszisztéma hosszú távú jövőjébe is.
Ellentétben az EU politikai hátterével, a bőr ágazat szociális partnerei, mint a COTANCE és az
IndustriALL Europe egyetértenek abban, hogy versenyképes fenntarthatóság előmozdításával és egy
igazságosabb, környezetbarátabb és ellenállóbb európai bőripar kiépítésével további beruházásokra
lesz szükség annak érdekében, hogy megvédjék a bőripari munkahelyeket, valamint újakat is
teremtsenek. A 2016-os közös kiáltványban és a 2025-ig tartó ütemtervben (Joint Multiannual Work
Programme, Közös Többéves Program) megfogalmazott kulcsfontosságú kérdésekkel szociális
párbeszéd projektek sorozatának keretében fognak foglalkozni.
E projektek közül a legújabb a bőripari ágazat két kulcsfontosságú kérdésével fog foglalkozni: (1) a
munkahelyi biztonsággal és (2) a bőr karbon-lábnyomával. A 21 hónapos project keretében a
partnerek felmérések és hivatalos információk, valamint interjúk és más megfelelő csatornák
segítségével gyűjtik össze a szükséges adatokat mindkét témában, hogy az ágazati szereplők és az
érdekelt felek számára mindkét projektszakaszra vonatkozóan információkat szolgáltathassanak.
A 7 országban megvalósuló, az ágazat vállalatainak és munkavállalóinak több mint 80%-át lefedő
kezdeményezést szociális párbeszéd révén fejlesztik majd tovább. A kiválasztott témákról két
nemzetközi workshopot szerveznek, a nyomtatott és videón felvett anyagokat egy erre a célra
létrehozott, az egész EU-ra kiterjedő kampány keretében terjesztik, és a projektet egy 2024-re tervezett
brüsszeli zárókonferencia fogja összefoglalni az eredmények bemutatásával.
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