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Sajtóközlemény 

 

Félidőhöz érkezett az ERICA projekt, a Bőripari Kollektív Szerződések 

Európai Adatbázisa 

 

 
Az EU által támogatott ERICA projekt (Leather: European 

Repository of the Industry's Collective Agreements) 2021 

februárjában indult. A partnerség december 2-án tartotta harmadik 

bizottsági ülését. 

 

Az ERICA projekt partnerei sikeresen befejezték 

munkaprogramjuk első szakaszát. Összegyűjtötték a 7 résztvevő 

uniós tagállam bőripari kollektív szerződéseinek főbb elemeit, hogy 

egy online adatbázisba integrálják. Az online adatbázishoz 

szükséges informatikai munka is majdnem befejeződött. 

 

A több mint 30 000 szócikket, és 26 kereshető témát tartalmazó adatbázis a résztvevő országok anyanyelvén, 

azaz 7 nyelven és angolul is elérhető. Ez az egyedülálló eszköz lehetővé teszi a bőripari ágazatban működő 

szociális partnerek számára, hogy összehasonlítsák a legfontosabb témákat, amelyek relevánsak a saját 

kollektív tárgyalásaik támogatása és a legjobb gyakorlatok terjesztése szempontjából. Az adatbázis 

nyilvános része felkínálja a látogatók számára a Kollektív Szerződések leírását, valamint általános és 

egyéb releváns információkat, továbbá a projekt következtetéseit.  Az adatbázis keresési funkciót is 

tartalmazó felülete csak a projektben résztvevő partnerek számára lesz elérhető.  

 

Az európai bőripar ismét vezető szerepet vállal szociális kérdésekben, és olyan eszközöket kínál, amelyek 

mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat szolgálják a jövő munkaügyi kapcsolatainak kialakításában.    

 

Ezzel az első mérföldkővel a spanyol, magyar, portugál, francia, olasz és német szakmai szövetségek 

megkezdik a szociális párbeszéd nemzeti workshopjainak szervezését a témához kapcsolódó témákban, 

beleértve a készségfejlesztést és a fenntarthatóságot. Ezekre a találkozókra 2022 januárja és márciusa között 

kerül sor. 

 

Mentsd el a dátumot! 

 

A záró rendezvényre 2022. április 5-én kerül sor. Ez az online esemény lehetővé teszi az ágazat valamennyi 

érdekeltje számára, hogy összejöjjön, megismerje ezt az egyedülálló eszközt és megvitassa a bőr értéklánc 

jövője szempontjából lényeges szempontokat. 

 

Brüsszel, 2021. december 3. 
 

 

Projekt adatai: 

VS/2021/0013 

Koordinátor: COTANCE / Co-coordinator: industriAll European trade union 

Partnerek: ACEXPIEL (Spanyolország), AHLI (Magyarország), APIC (Portugália), FFTM (Franciaország), SG 

(Svédország), UNIC- Concerie Italiane (Olaszország), VDL (Németország). 

Megfigyelő: Leather UK (UK) 

Honlap: https://euroleather.com/news/projects/erica 

 

Az Európai Bizottság támogatásával. 

A sajtóközlemény tartalmáért kizárólag a szerzők viselik a felelősséget. A közlemény nem tükrözi az EU véleményét. Az 

Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért. 
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