Sajtóközlemény
Az európai bőripar szociális partnerei elhalasztják a SER 2020 projekt 2020-as Szociális
és környezetvédelmi jelentéséről szóló zárókonferenciáját
Az Európai Bőripari Szövetség (COTANCE) és az industriAll európai szakszervezet SER
2020 projektjének eredetileg Bécsbe, 2020 június 16-ra tervezett zárókonferenciája későbbi
időpontra lett halasztva a COVID-19 járvány által okozott aggodalmak miatt, melyek szerint
az érdekelt felek és a vendégek részvétele akadályokba ütközne.
A projekt irányítóbizottságának ülésén, mely április 2-án, videókonferencián keresztül zajlott,
a projektpartnerek áttekintették egy sikeres és látogatott nemzetközi konferencia
szervezésének lehetőségeit, amely az ipar és a munkavállalók képviselőit, valamint meghívott
vendégeket (stakeholdereket és törvényhozókat) is összehozza. Viszont koronavírus-járvány
árnyékában, az Európa-szerte naponta szaporodó eseteket is figyelembe véve a partnerek úgy
döntöttek, hogy egy júniusi esemény nagy valószínűséggel még túl korai lenne ahhoz, hogy
egy sikeres, és mindenekelőtt valamennyi látogató számára biztonságos rendezvényt
garantálhassanak.
A projektpartnerek úgy határoztak, hogy a projekt eredményeinek magas minősége miatt
azok publikálása egy teljes, fizikai valójában megrendezett konferenciát érdemel annak
érdekében, hogy részletes prezentációt és az eredmények megfelelő mértékű terjesztését
tegyen lehetővé. Ennek megfelelően az esemény új időpontja a későbbiekben lesz
meghatározva, és az Európai Bizottság – a kezdeményezés finanszírozója – rugalmasságán
fog múlni.
Miután ebben a kihívást jelentő kérdésben döntés született, a projektpartnerek a jelentés és
grafikai elemei tervezetét tekintették át, ezzel lezárva az adatok kiértékelésének feladatát,
mely az év elején kezdődött.
A COTANCE és az industriAll Europe arra a következtetésre jutott, hogy kezdeményezésük
továbbra is alapvető iparági információforrásként szolgálhat, melynek segítségével az európai
bőripar felmérheti fenntarthatósági fejlődését. A projektpartnerek elégedettségére ad okot,
hogy az eddig kapott eredmények nagyon pozitív és biztató képet festenek.
Brüsszel, 2020. április 2.
A projekt adatai:
Koordinátor: COTANCE
Társkoordinátor: industriAll európai szakszervezet
Partnerek: ACEXPIEL (Spanyolország), MKSZ (Magyarország), APIC (Portugália), APPBR (Románia), FFTM
(Franciaország), FV TBSL (Ausztria), SG (Svédország), UKLF (UK), UNIC- Concerie Italiane (Olaszország),
VDL (Németország).
Honlap: http://www.euroleather.com/socialreporting/
Az Európai Bizottság támogatásával.
A sajtóközlemény tartalmáért a szerzők felelősek, az nem az EU véleményét képviseli. Az Európai
Bizottság nem felelős az abban szereplő információk bárminemű felhasználásáért.
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