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CUVÂNT ÎNAINTE
Pentru mulți dintre noi, 2020 va rămâne în
amintire ca un an extrem de provocator.
Tributul plătit de societate în timpul pandemiei
COVID-19 va eclipsa în mod justificabil toate
celelalte evenimente recente. Impactul
COVID-19 asupra industriei de pielărie
din Europa, a lucrătorilor și a familiilor
lor, banalizează progresul în domeniul
responsabilității sociale și performanța de
mediu ale sectorului. Cu toate acestea, le
datorăm companiilor și lucrătorilor noștri
recunoașterea și sărbătorirea realizărilor lor.
COTANCE și industriAll-Europe dedică acest
Raport Social și de Mediu al Industriei Europene
de Pielărie (SER) victimelor COVID 19 ale
sectorului, familiilor și comunităților acestora.

Raportul Social și de Mediu al Industriei Europene de
Pielărie (SER 2020) este a doua publicație de acest tip.
Prima, apărută în 2013, a fost o acțiune ce a urmat inițiativei
anterioare a Dialogului social din sectorul european de
pielărie, care a adoptat un protocol pentru raportarea
indicatorilor sociali și de mediu. Într-adevăr, încă
din 2009, reprezentanții companiilor și ai lucrătorilor au
întocmit o listă de parametri pentru a măsura performanțele
sectorului în ceea ce privește criteriile sociale și de mediu
cheie. Scopul a fost de a ajuta companiile să se poziționeze
în raport cu un reper european, oferind sectorului un
instrument comun pentru măsurarea progresului în timp,
servind ca mijloc de comunicare în lanțul valoric al pielii
finite și ca model pentru alte regiuni ale lumii.
Creșterea transparenței în tăbăcării este un efort
permanent pentru toate părțile din industria pielăriei. De
mai bine de un deceniu, partenerii sociali au demonstrat
constant că prelucrarea pielii prezintă beneficii pentru
oameni, planetă și prosperitate. Aceștia au comunicat
cetățenilor Europei că, atunci când prelucrarea pielii este
realizată în mod responsabil, aceasta satisface nevoi sociale
importante. Tăbăcăriile europene nu se pot compara
cu imaginile îngrozitoare ale operatorilor iresponsabili
transmise atât de des prin internet și prin rețelele sociale.
Dimpotrivă, sunt fabrici care combină meșteșugul și arta
într-o industrie care exemplifică economia circulară mai
bine decât oricare alta; o industrie care caută tineri pentru
a o propulsa în viitor.
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Efortul sectorului european de pielărie spre excelență
în performanțe sociale și de mediu a fost realizat, cu
sprijinul Comisiei Europene, printr-o serie de proiecte
comune.
Acest Raport Social și de Mediu - SER 2020 vă permite să
evaluați angajamentul bărbaților și femeilor din tăbăcăriile
Europei, în ceea ce privește sustenabilitatea
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INTRODUCERE

Pielea finită este un material fascinant în multe feluri. Cine
nu reacționează la mirosul distinctiv al pielii finite sau la
atingerea moale și caldă a suprafeței sale? Pielea finită este
unul dintre acele materiale care atrage oamenii. Există o
explicație psihologică și sociologică a acestui fenomen
care se referă la amintirile primitive ale omenirii. Ceea ce
trezește exact în noi, va rămâne probabil un mister. Cu
toate acestea, pielea are acest nu știu ce inefabil pe care
alte materiale nu îl au, dar încearcă în zadar să îl imite.

E XE M PLUL PE R FEC T AL UN E I
ECO N OM II CIRCUL AR E
Însă pielea finită ne interesează din alte motive. Este
probabil cel mai vechi exemplu de economie circulară.
Într-adevăr, încă de la începutul timpului, omul a recuperat
pieile animalelor vânate pentru hrană și le-a reciclat în
cultură. Totemuri, instrumente muzicale, tărtăcuțe, corturi,
îmbrăcăminte, încălțăminte și multe alte artefacte din piele
finită se găsesc în siturile arheologice de pe glob.
Fabricarea pielii este, de asemenea, judicioasă din punct de
vedere etic și ecologic. Acum se înțelege pe larg că animalele
nu sunt sacrificate pentru piei, deoarece acestea reprezintă
doar o mică parte din valoarea unui animal. Utilizarea acestor
materii prime este semnificativ mai bună decât irosirea
acestora, care ar crea un dezastru global sanitar și de mediu.
Utilizarea pielii finite evită irosirea unei resurse regenerabile.
Folosirea pielii finite reduce nevoia de materiale plastice sau
alte sintetice derivate din surse neregenerabile, care ajung
în oceanele noastre și ale căror micro-particule pot fi găsite
chiar în lanțul alimentar.

5

UN MATE R IAL NATUR AL ȘI
BIO DEG R ADABIL
Pielea finită este de asemenea naturală și biodegradabilă.
Cu toate acestea, pentru a merita calificativul de durabil,
pielea finită trebuie să respecte, de asemenea, standarde
sociale și de mediu stricte. Este absurd ca pielea finită
să dețină aceste calități intrinseci extraordinare, dacă
în timpul producției creează mai multe pagube pentru
mediu decât evită sau dacă lucrătorii sunt expuși la
substanțe chimice periculoase.
Așa cum pielea finită trebuie să îndeplinească criterii
stricte privind protecția consumatorilor, emisiile în apă,
sol sau aer în timpul producției, trebuie gestionate și
reduse, de asemenea.
Acest raport ilustrează progresele înregistrate de
industria europeană de pielărie din 2012
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Tăbăcirea este una dintre cele mai vechi activități ale
omenirii.
Astăzi, industria europeană de pielărie reprezintă un
segment strategic al sectorului industriei prelucrătoare,
datorită combinației dintre tradiție și inovație continuă.
Aceste caracteristici au determinat sectorul european
de pielărie să devină un lider global atât din punct de
vedere valoric, cât și al calității. Ponderea UE din cifra de
afaceri globală este cea mai mare, la 30%, înaintea Chinei,
Braziliei, Indiei și a celorlalți producători.
Calitatea fără egal a pieilor finite europene
este recunoscută la nivel internațional. Inovația
tehnologică,
performanța
procesului,
protecția
mediului, responsabilitatea socială, designul și stilul
sunt elementele care compun povestea de succes a
tăbăcarilor europeni.
Sectorul este format din aproape 1.600 de companii și
33.000 de lucrători, deși a existat o concentrare treptată
în ultimul deceniu. În mod tradițional, sectorul a fost
format din întreprinderi mici și mijlocii deținute de
familii, dar include și companii multinaționale mari cotate
la bursă. Dimensiunea medie a unei tăbăcării europene
este în prezent de 21 de angajați; în 2000, era de 24 de
angajați.
Industriile naționale au caracteristici diferite, în funcție de
producția lor particulară. Industriile de pielărie din sudul
Europei, cum ar fi Italia, Spania, Franța și Portugalia, sunt
compuse în principal din întreprinderi mici și mijlocii,

specializate mai ales în producția de piele finită pentru
sectoarele de modă, necesitând deseori o abordare
artizanală pe care marile companii nu sunt întotdeauna
capabile să o ofere. În schimb, sectoarele de tăbăcărie din
Europa Centrală și de Nord (Austria, Germania, Olanda,
Suedia, Danemarca, Marea Britanie) sunt în general mai
mari, deoarece dimensiunea de organizare joacă un rol
esențial pentru producția lor, concentrându-se în principal
pe automobile, mobilier și design interior.
Cu peste 1.200 de companii, Italia are cel mai mare număr
de tăbăcării din Uniunea Europeană, urmată de Spania,
Portugalia, Franța și Marea Britanie.
Tăbăcăriile europene prelucrează toate speciile principale
(bovine, ovine și caprine) și furnizează sortimente pentru
toate utilizările finale ale pielii finite. Cea mai mare parte
a producției este cea de piele finită bovină, reprezentând
peste 80% din producție, urmată de ovine și caprine.
Pielea finită exotică reprezintă o pondere mică ca volum
(aproximativ 1% din total), dar este semnificativă din
punct de vedere valoric, în special pentru piața de lux.

principalele destinații și utilizări ale pieței. Segmentul de
înaltă calitate este estimat la 25% din producția Europei,
urmat de segmentul de calitate medie-înaltă cu 34%.
Mai mult, utilizarea pielii finite europene acționează ca
un motor în crearea valorii de către producătorii din aval.
Într-adevăr, cei aproape 8 miliarde de euro obținute din
prelucrarea pielii finite generează o cifră de afaceri de
aproximativ 125 de miliarde, asigurând locuri de muncă
pentru peste 40 de mii de companii și 2 milioane de
angajați.

PRODUC ȚIA INDUSTRIEI EUROPENE
DE PIEL ĂRIE (M 2 )
Sursa: COTANCE, pe baza datelor furnizate de către membrii săi și pe
baza estimărilor

Principala destinație de piață a pielii finite a fost în mod
tradițional sectorul de încălțăminte. Este încă cea mai
importantă destinație, reprezentând 38% din producția
europeană. Cu toate acestea, în ultimii ani utilizarea în
alte produse a crescut, cum ar fi articole din piele finită /
marochinărie (22%) și interioare auto (13%).
Industria europeană de pielărie este liderul mondial în
ceea ce privește calitatea, iar calitatea înseamnă valoare.
Pielea finită europeană ocupă domeniile de top din toate

1% Exotice
19% Ovine și caprine
80% Bovine
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DESTINAȚIILE PIELII FINITE DIN
UNIUNEA EUROPEANĂ
Sursa: COTANCE, pe baza datelor furnizate de către
membrii săi și pe baza estimărilor

37.8%
ÎNCĂLȚĂMINTE

22.3%
MAROCHINĂRIE

13.4%
TAPIȚERIE AUTO

13.3%
TAPIȚERIE PENTRU MOBILIER

11.4%
ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE

1.8%
ALTELE
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AMPRENTA SOCIALĂ A
INDUSTRIEI EUROPENE
DE PIELĂRIE
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CONTR AC TE DE MUNC Ă

reprezintă un răspuns foarte pozitiv din partea sectorului.

Unul dintre pilonii pe care se bazează responsabilitatea
socială a industriei europene de pielărie este respectarea
și valorificarea resurselor umane. Acest lucru este
esențial pentru o industrie care combină inovația
tehnologică și meșteșugul.

Este din ce în ce mai important ca industria europeană
de pielărie să promoveze și să consolideze inițiativele
destinate tinerilor, să îi inspire, să elimine preconcepțiile și
prejudecățile asociate industriei de pielărie și să evidențieze
oportunitățile de angajare stabilă și de creștere profesională
pe care le oferă.

Datele referitoare la contractele de muncă sunt similare
cu cele raportate în 2012. Acest lucru arată că industria
europeană de pielărie oferă „locuri de muncă bune” cu
garantarea relațiilor și condițiilor de muncă transparente.
Pentru a păstra bogăția de cunoștințe dobândite și
dezvoltate de angajații lor, tăbăcăriile europene oferă
contracte de muncă stabile și continue.
Contractele de muncă continue vin cu garanții solide de
relații și condiții de muncă transparente.
Peste 90% dintre lucrătorii din tăbăcăriile europene au
contract de muncă permanent. Aceasta înseamnă că
industria oferă condiții de muncă din ce în ce mai stabile și
mai sigure, iar majoritatea lucrătorilor au siguranța unui loc
de muncă pe termen lung.
Producția de piele finită este caracterizată de vârfuri de
sezon și fluctuații considerabile ale pieței care necesită
o flexibilitate crescândă. În ciuda acestui fapt, utilizarea
contractelor flexibile este foarte limitată și a scăzut,
comparativ cu anii precedenți.
Stabilitatea ocupării forței de muncă poate fi determinată de
dificultatea recrutării și păstrării de personal nou, dar,
în privința viitorului, crearea de relații de muncă consolidate

DISTRIBUȚIA PE VÂRSTE A FORȚEI
DE MUNCĂ DIN UE
Datele de distribuție pe vârste au relevat o creștere a
grupei de vârstă de peste 55 de ani și o scădere a grupei
de vârstă 36-45 de ani.
Procentul de angajați cu vârsta sub 35 și 36-45 de
ani a scăzut (din 2011). Ambele categorii de angajați
mai vârstnici (46-55 și peste 55 de ani) au crescut
semnificativ, procentul de personal de peste 55 de ani
fiind aproape dublat.
Capitalul uman este esențial pentru industria europeană
de pielărie. Combinația dintre experiență și tinerețe
este un factor cheie pe care se bazează competitivitatea
sectorului. Figura arată, totuși, un scenariu critic:
îmbătrânirea progresivă a forței de muncă, datorată
în parte creșterii vârstei de pensionare și a numărului
scăzut de tineri nou angajați, este o problemă crucială
care, dacă nu este gestionată corespunzător, poate
amenința viitorul sectorului.
Creșterea
economică
viitoare,
eficacitatea
și
competitivitatea întreprinderilor vor depinde tot
mai mult de capacitatea lor de a menține și transfera
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bogăția de experiență, cunoștințe și abilități deținute de
lucrătorii mai în vârstă și de a atrage tineri calificați să
lucreze cu aceștia.
În ciuda inițiativelor promovate atât la nivel național, cât
și în cadrul dialogului social, este nevoie de un efort mai
cuprinzător și mai eficient din partea industriei pentru a
dezvolta proiecte care vizează îmbunătățirea reputației
sectorului, încurajarea mai multor tineri să se angajeze
în sector și asigurarea transferului de „know-how” de la
muncitorii mai vârstnici și cu experiență la cei mai tineri.
Provocarea va fi promovarea unei imagini pozitive
a sectorului, evidențiind aspectele tehnologice și
creative ale unei activități care combină progresul și
tradiția și care are o poziție cheie în cadrul lanțurilor
de aprovizionare prestigioase. Acest lucru va necesita,
de asemenea, programe specifice de instruire pentru
pregătirea și sprijinirea oamenilor pentru munca într-o
tăbăcărie.
Industria de pielărie oferă șansa de a lucra cu industrii
uimitoare, inclusiv moda și industria auto, de a călători
pe plan internațional și de a da frâu liber creativității
Inițiativele strategice
finanțate de UE, precum
„Prelucrarea pielii este meseria mea”, vizează
sensibilizarea sectorului, creșterea numărului de studenți
înscriși în școlile tehnice, promovarea cursurilor și
comunicarea în mod adecvat către tineri a oportunităților
de angajare și creștere profesională pe care le oferă
sectorul.

TIPURI DE CONTR AC T
Distribuția lucrătorilor din eșantion după tipul contractului de muncă, 2016 - 2018, comparație valori medii
SER 2012 vs. SER 2020
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Distribuția pe grupe de vârstă a lucrătorilor din
tăbăcăriile care compun eșantionul, 2016 – 2018,
comparație valori medii SER 2012 vs. SER 2020
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M E NȚIN E R E A PE R SO NALULUI
Rezultatele sondajului în ceea ce privește păstrarea
personalului sunt aliniate substanțial cu rezultatele
primului SER. Datele confirmă faptul că aproape 50% din
forța de muncă a fost angajată în sectorul de pielărie mai
mult de 10 ani, 26% între 10 și 20 de ani și 12% între 20 și 30
de ani. Acest lucru confirmă faptul că angajații recunosc și
prețuiesc munca în tăbăcărie, care, în ciuda imaginii sale
negative nejustificate, se caracterizează printr-un mediu
de lucru sigur și stimulativ.
Pentru a proteja cunoștințele și experiența lucrătorilor,
companiile de tăbăcărie prioritizează relațiile de muncă,
loialitatea personalului și dezvoltarea continuă a
lucrătorilor lor. Aceasta este o investiție pe termen lung
în angajații lor și garantează menținerea competențelor
necesare în tăbăcărie.
Serviciul îndelungat al angajaților din sector poate fi, de
asemenea, legat de factori geografici. Tăbăcăriile sunt
deseori localizate în zone în care există posibilități limitate
de angajare. Ca atare, cifra de afaceri și fluctuația forței de
muncă este mai mică decât în alte sectoare.
În viitor, acest lucru s-ar putea schimba. Tinerii privesc
lumea muncii diferit și nu mai caută stabilitate, ci o carieră
care oferă mai multă diversitate și schimbări continue.
Condițiile contractuale și de muncă bune conduc la
creșterea fidelității personalului
Cu toate acestea, industria de pielărie nu numai că
garantează siguranță și stabilitate, ci și oportunitatea de
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a lucra cu alte industrii, cum ar fi moda, industria auto
și industria de încălțăminte, de a lucra în întreaga
lume și, mai ales, de a da frâu liber creativității. Acesta
este mesajul pe care companiile din sector, precum și
reprezentanții angajatorilor și sindicatelor trebuie să-l
transmită generației următoare.

E DUC AŢIE
Datele privind educația relevă o forță de muncă mai
educată decât se observa în 2012. Numărul de angajați cu
calificări CEC 5 și 6 (studii universitare și postuniversitare)
s-a dublat, iar cei cu CEC 3 și 4 (studii liceale și postliceale) au
crescut, comparativ cu 2012.
Tendințele pieței, incluzând noi factori de reglementare,
o mai mare sensibilizare atât a clienților de afaceri, cât și
a consumatorilor, a noilor tehnologii și a unei culturi de
producție diferite, axată pe eficiența proceselor, au dus
la un nou cadru pentru sectorul de pielărie, necesitând o
creștere a nivelului de abilități ale personalului.
Muncitorii sunt din ce în ce mai educați, învățând
abilități tehnice de la colegii lor
Aceasta necesită o abordare diferită a selecției și formării
personalului. Candidații nu mai sunt aleși folosind
standarde de evaluare învechite, bazate în mare parte
pe puterea fizică, ci pe deținerea deprinderilor de bază, a
abilităților de învățare și a potențialului lor de creștere
profesională.

CO D DE CO N DUITĂ
În 2000, COTANCE și ETUF: TCL (în prezent IndustriAllEurope), parteneri sociali ai industriei europene
de pielărie / tăbăcărie, au semnat un Cod de
conduită socială ambițios care acoperă standardele
fundamentale ale muncii și nu numai. Codul de
conduită al industriei de pielărie a devenit o referință
pentru drepturile muncii în industria de pielărie.
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CETĂȚE N IE
Numărul lucrătorilor migranți s-a dublat față de sondajul
anterior. Acest lucru are legătură cu mobilitatea crescută
a lucrătorilor din sector în țările UE, în special în Europa
Centrală și de Nord, în ultimul an.
Rezultatele arată o scădere a numărului de lucrători locali
din sector, ceea ce sugerează o scădere a atractivității sale
și dificultatea crescândă de a atrage noi lucrători.

Un alt factor care influențează această problemă ar putea
fi reducerea pregătirii profesionale și a învățământului superior pentru sectorul de pielărie în unele țări, care impune
angajatorilor să caute profesioniști calificați din afara țării
pentru a răspunde nevoilor de personal.
Cu toate acestea, este o caracteristică importantă și pozitivă a sectorului faptul că lucrătorii extranaționali au fost
pe deplin integrați în comunitatea și companiile în care își
desfășoară activitatea și li se garantează relații de muncă
stabile și un stil de viață demn.

Structura angajaților tăbăcăriilor din eșantion în funcție
de originea teritorială, 2016 – 2018, comparație valori
medii SER 2012 vs. SER 2020
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STRUC TUR A PE SE XE
Numărul de femei din forța de muncă a crescut ușor față
de 2012. Tendința este cu siguranță pozitivă, deși având în
vedere caracterul fizic al muncii din tăbăcărie, este puțin
probabil să se realizeze echilibrul funcție de gen. O creștere
ușoară a personalului feminin ar putea fi legată de
procesul continuu de transformare și inovare tehnologică a
proceselor de fabricație, ceea ce a redus natura fizică a unor
activități.

Mai mult, introducerea de noi funcții, legate de
gestionarea relațiilor comerciale, comunicare și
sustenabilitate, au dus la o creștere a numărului de
profesioniști care prestează muncă de birou în sectorul
pielărie și la oportunități mai mari pentru femei.
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Datorită inovației în producție și a modului în care
lumea își desfășoară activitatea, diviziunea pe sexe a
scăzut, existând în prezent mai multe femei ca oricând
care lucrează în sectorul de pielărie
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FO R ȚA DE MUNC Ă
- STRUC TUR A PE SE XE
Structura pe sexe în tăbăcăriile care compun eșantionul,
2016 - 2018, comparație valori medii SER 2012 vs. SER 2020
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CO NTR AC TE CO LEC TIVE
Sectorul european de pielărie este format din numeroase
IMM-uri, dintre care multe nu au timp sau resurse pentru
a negocia cu sindicatele acorduri individuale, la nivel de
companie. Industria de pielărie din majoritatea statelor
membre ale UE preferă să se bazeze pe acorduri sectoriale
privind salariile și condițiile care pot contribui la crearea
unor condiții de concurență echitabile între companii.

Negocierile colective și contractele colective sunt percepute atât de angajatori, cât și de lucrători ca fiind foarte
pozitive. Angajatorii europeni din diverse sectoare, inclusiv COTANCE, au declarat că negocierea colectivă este o
situație în care atât lucrătorii cât și angajatorii au de câștigat. Mai mult, țările cu negocieri sectoriale se bucură de
o mai bună ocupare a forței de muncă și de o rată a șomajului mai redusă.

Pe baza acestei înțelegeri comune, partenerii sociali ai
sectorului lucrează la un nou proiect de dialog social al UE
pentru crearea unei baze de date a acordurilor colective și
a unei serii de seminarii naționale pentru a răspândi cele
mai bune practici în rândul angajatorilor și reprezentanților lucrătorilor.
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CO NSUMUL DE CH IM IC ALE
Produsele chimice joacă un rol major în producția
de piele. Acestea sunt folosite pentru a îndepărta
componentele nedorite din pielea brută, pentru a o face
durabilă și a conferi proprietățile mecanice și estetice
dorite pielii finisate.
Datele colectate pentru acest sondaj arată că, între 2016 și
2018, tăbăcăriile europene au consumat în medie 2,15 kg
de substanțe chimice pe metru pătrat de piele finisată.
Produsele chimice sunt în mod normal aplicate în soluție
apoasă în timpul „proceselor umede” de fabricație a pielii
(cenușărire, tăbăcire, vopsire și ungere) și pulverizate sau
depuse pe suprafața pielii în faza de finisare.
Consumul chimic a fost cu 6% mai mare decât cel raportat
în prima ediție a SER. Acest lucru se datorează în mare
parte variației tipului de companii care au contribuit la
sondaj. În 2020, sondajul a inclus mai multe companii
care prelucrează de la piele brută până la piele finisată*.
În 2012, majoritatea companiilor chestionate și-au început
procesele cu piele semifabricată. Ca atare, pentru că nu au
efectuat fazele de înmuiere și de tăbăcire, au consumat
mai puține substanțe chimice.
Eșantionul are, de asemenea, o compoziție diferită în
ceea ce privește utilizarea finală a pieilor produse. În
comparație cu primul SER, există o pondere mai mare de
tăbăcării care produc piele pentru tapițerie auto și mobilă.
Aceste produse au, de obicei, o grosime și o greutate mai
mari și, prin urmare, necesită utilizarea unei cantități mai
mari de substanțe chimice pe metru pătrat.
În ultimii ani, sectorul s-a confruntat, de asemenea, cu

* Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați
notele metodologice privind compoziția eșantionului

o cerere crescută de piele finisată fără conținut de
metale. Aceste piei sunt produse cu substanțe care pot
substitui cromul, dar de obicei necesită cantități mai mari
de auxiliari chimici, în special în faza de retăbăcire, pentru
a obține performanțe comparabile cu pielea tăbăcită cu
crom.
Mai mult, industria de pielărie a lucrat continuu la
substituirea substanțelor periculoase și dăunătoare pentru
mediu, în urma cerințelor legale, cerințelor clienților și
inițiativelor voluntare. Cu toate acestea, înlocuirea acestor
substanțe necesită, de obicei, oferte mai mari de substanțe
active.

CO NSUMUL DE E N E RG IE
Industria de pielărie nu este energo-intensivă.
Producția de piele utilizează de obicei energie
termică pentru încălzirea apei și pentru operațiunile
de uscare a pielii. Energia electrică este utilizată în
principal la alimentarea butoaielor și a altor utilaje.
În ultimii trei ani, tăbăcăriile europene au utilizat în
medie 1,76 tone echivalent petrol (TEP) la 1000 de metri
pătrați de piele. Această unitate reprezintă cantitatea de
energie eliberată prin arderea unei tone de petrol brut,
aproximativ 42 de gigajouli sau 11630 megawați pe oră.
Industria europeană de pielărie lucrează în permanență
pentru a reduce consumul de energie. O comparație cu
datele primului SER arată că eforturile din ultimii ani au
redus consumul de energie cu aproximativ 12%. Această
reducere semnificativă a fost obținută prin implementarea
de soluții eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv
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înlocuirea instalațiilor și utilajelor vechi cu echipamente
moderne cu consum redus.
Dezvoltarea unui set de instrumente organizaționale, prin
proiectul IND-ECO finanțat de UE, a permis, de asemenea,
companiilor să proiecteze un Sistem de Management al
Energiei (EMS) sau cel puțin o „revizuire a energiei” și un
sistem de monitorizare a energiei.
Foarte important, utilizarea de către sectorul de pielărie
a sistemelor de cogenerare eficiente a crescut în mod
constant, de la 5,9% în 2016 la 9,0% pentru 2018.

CONSUMUL DE CHIMIC ALE
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Media consumului de chimicale (kg / m2) în tăbăcăriile
care compun eșantionul, 2016 – 2018, comparație
valori medii SER 2012 vs. SER 2020 (a se vedea și notele
metodologice)
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1 .76

DEFALCAREA SURSELOR DE ENERGIE

CONSUMUL DE APĂ

Gazul natural este principala sursă de energie pentru
tăbăcăriile europene, reprezentând mai mult de 2/3
din consumul total de energie

Deoarece majoritatea proceselor de prelucrare a
pieilor au loc în flote apoase, apa este o resursă
crucială pentru tăbăcării.

Gazul natural este principala sursă de energie pentru
tăbăcăriile europene, reprezentând mai mult de 2/3 din
consumul total de energie. Cu toate acestea, tăbăcăriile
investesc tot mai mult în resurse de energie regenerabilă.

Tăbăcăriile europene își colectează apa din apeductele
industriale sau civile sau chiar din puțurile locale,
autorizate și controlate de autoritățile locale. După
utilizarea în procesele din tăbăcării, apa uzată conține
substanțe chimice reziduale și materie organică și trebuie
tratată în mod corespunzător, fie în instalațiile de tratare
la fața locului, fie în cele comune, înainte de a fi întoarsă
în mediu.

Modificarea distribuției surselor de energie, între SER 2012
și SER 2020, se datorează diferitelor tipuri de companii
care au fost incluse în eșantion și creșterii numărului
de stații de cogenerare utilizate. Mai mult decât atât,
utilizarea din ce în ce mai mare a gazului natural
pentru operațiunile de uscare, datorită eficienței sale
semnificativ mai mari, înseamnă că tăbăcăriile pot utiliza
mai mult gaz decât electricitate.
În egală măsură, adoptarea unor sisteme eficiente
de minimizare a consumului de electricitate, cum ar fi
motoare electrice cu invertor integrat, compresoare
eficiente și optimizarea tensiunii, a redus, de asemenea,
semnificativ consumul de energie electrică.

Provocările de combatere a poluanților din efluenți
sunt crescute dacă există și o cerință de reducere a
volumului de efluenți. Reducerea volumului efluentului,
fără scăderea încărcăturii poluante, va dubla efectiv
încărcarea poluantă. Industria europeană de pielărie
a făcut pași mari în reducerea atât a volumului de apă
utilizat la prelucrare, cât și a încărcării poluante a apelor
uzate rezultate. Cu toate acestea, în curând vor fi atinse
limitele a ceea ce se poate realiza prin eficiența procesului
și a substanțelor chimice și tehnologiilor viabile din
punct de vedere comercial. Pentru a rezolva acest lucru,
industria europeană de pielărie lucrează cu partenerii
săi din industria chimică pentru a dezvolta procese mai
eficiente și produse chimice noi, ceea ce va îmbunătăți și
mai mult profilul de mediu al sectorului.

Europa e fruntașă la economisirea apei și a redus
consumul de apă cu 7% în ultimii 6 ani
Industria europeană de pielărie a căutat întotdeauna să
reducă consumul de apă. Această tendință a început cu
mulți ani în urmă și continuă astăzi prin implementarea
proceselor eficiente în mediu apos și a tehnologiilor
de reciclare a apei. În 2016-2018, tăbăcăriile europene
au consumat în medie 0,121 metri cubi de apă pentru a
produce un metru pătrat de piele finită, cu aproximativ
7% mai puțin decât cantitatea raportată pentru anii
2010-2011.
De asemenea, este important de menționat că acest lucru
a fost obținut chiar și cu un număr mai mare de companii
cu ciclu complet, care au un consum mai mare de apă,
ceea ce înseamnă că îmbunătățirea sectorului poate fi
mai mare decât cea indicată.
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E LIM INAR E A PO LUĂR II APE I
Tratarea apelor uzate este una dintre cele mai mari
provocări cu care se confruntă tăbăcăriile și, din acest
motiv, reprezintă cea mai mare proporție a investițiilor
în managementul de mediu.
O bună parte din tăbăcăriile europene se află în districte
specializate deservite de Stații de tratare a efluenților
colectivi (CTP). Aceste instalații sunt capabile să reducă
și să elimine poluanții din apă pentru a atinge cerințele
minime de calitate reglementate înainte ca apa tratată
să fie readusă în mediu.
Instalațiile moderne de epurare a apelor uzate sunt
capabile să elimine aproape 100% din majoritatea
poluanților precum azotul (TKN), cromul trivalent,
solidele în suspensie, sulfuri, CCO (consum chimic de

oxigen) și amoniacul din apele uzate industriale.
Sărurile, inclusiv clorurile și sulfații sunt mai greu de
îndepărtat, datorită solubilității ridicate.
Rezultatele obținute pentru SER 2020 sunt aliniate cu
cele raportate în SER 2012. Există câteva excepții, inclusiv
o ușoară scădere a îndepărtării CCO, care este legată de
incidența crescută a tăbăcirii fără metale. Procesele
de tăbăcire fără metale pot crește nivelul de CCO
din apele uzate care, datorită unui nivel mai ridicat de
componente dificil de tratat, îl pot face mai rezistent la
tratarea în CTP.
Eliminarea sulfaților raportată în 2020 este mai mică decât
cea raportată în 2012. Cu toate acestea, nivelurile de cloruri
s-au îmbunătățit, cantități mai mici de sare fiind evacuate
în apele uzate. Acest lucru se datorează utilizării crescute a
pieilor brute proaspete și eliminării mecanice a sării de pe
piei, înainte de prelucrare.

G E N E R AR E A DE DEȘEUR I
Ca în orice altă activitate de producție, prelucrarea
pielii generează deșeuri. Gestionarea deșeurilor a
fost cel de-al doilea cost de mediu pentru tăbăcăriile
europene și zona în care au existat investiții crescute
între 2016 și 2018.
Eforturile depuse de industrie de-a lungul anilor au făcut
din aceasta un exemplu excelent de economie circulară.
Ratele de recuperare sunt, de fapt, foarte mari atât pentru
produse secundare, cât și pentru deșeuri. Este posibil
să se transforme reziduuri solide, cum ar fi șeruitură,
șpalturi, răzătură și ștuțuitură în colagen și gelatină, sau în
îngrășăminte și în bio-stimulatori pentru aplicații agricole.
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Cromul, cel mai utilizat produs chimic de tăbăcire, poate
fi recuperat din băile de tăbăcire epuizate și reutilizat la
fața locului. Nămolul poate fi utilizat pentru producerea
de energie în instalațiile de deșeuri, pentru a crea aditivi
pentru industria construcțiilor sau ca amelioratori ai
solului agricol.
După valorificarea subproduselor, tăbăcăriile europene
generează, în medie, 2,63 kg de deșeuri pe metru pătrat
de piele finisată. Această cifră este mai mare decât cea
raportată în SER 2012, deoarece, după cum s-a menționat
anterior, eșantionul include mai multe companii cu ciclu
complet cu un număr mai mare de operațiuni, care produc
în mod firesc mai multe deșeuri. Studiul a inclus și un număr
mai mare de tăbăcării care produc piele pentru tapițerie
auto, care furnizează în mod obișnuit panouri pre-tăiate
pentru tapițerie. Acestea generează mai multe deșeuri de
tăiere în tăbăcărie, ceea ce mărește inevitabil cantitatea de
deșeuri de tăbăcărie cuantificată în acest sondaj. Mai mult,
ultimii ani s-au caracterizat printr-o calitate, în general,
mai scăzută a pieilor crude. Materiile prime de calitate
inferioară vor crea inevitabil un procent mai mare de
resturi.

PE FCR: UN INSTRUM E NT O FICIAL PE NTRU A DE MO NSTR A
PE R FO R MANȚE LE DE M E D IU ALE PIE LII
În cadrul inițiativei UE „O piață unică pentru produse ecologice”, industria europeană de pielărie a elaborat
Regulile privind categoria de amprentă de mediu pentru produsul (PEFCR) piele finită, unde au fost definite
criterii pentru evaluarea impactului asupra mediului atribuit producției de piele. PEFCR pentru pielea finită
au fost aprobate și publicate în mai 2018 și sunt în prezent lansate pe piață.
Amprenta ecologică a produsului (PEF) necesită cuantificarea a cincisprezece categorii de impact asupra mediului. Ca urmare, cele mai relevante pentru industria de pielărie sunt:
• Acidificarea
• Schimbările climatice
• Eutrofizarea terestră
• Particule / pulberi în suspensie
• Utilizarea resurselor fosile
Totuși, această imagine este oarecum distorsionată, deoarece alocarea din amonte, provenită de la creșterea animalelor, contribuie semnificativ la rezultatul pentru piei brute (mari / mici). COTANCE - și industria
globală de pielărie - susține că ciclul de viață al pielii finite începe de la abator, atunci când sunt colectate
pieile brute și susține că acestea ar trebui să fie libere de povara de mediu a animalelor, adică alocare 0; ca
subproduse, acestea sunt rezultate din fluxurile de deșeuri ale producției de carne destinată consumului
uman. Comisia Europeană este reticentă în tratarea subproduselor ca „deșeuri” și a solicitat industriei să
preia o parte din impactul asupra mediului din ciclul de viață al animalului. Deși reprezintă un procent foarte
mic din amprenta animalului (mai puțin de 0,5%), acesta are o contribuție semnificativă la amprenta pielii
finite, în special pentru anumite categorii de impact.
Alocarea 0 pentru piei rămâne o prioritate pentru COTANCE, deoarece unele subiecte precum PEF, inclusiv
alocarea, vor câștiga o importanță semnificativă în „Acordul ecologic” și în „Planul de acțiune pentru economia circulară” ale Comisiei. După „faza de tranziție”, Comisia Europeană va implementa PEF în politica UE
pentru a promova circulația produselor mai ecologice pe piața UE.
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CO NSUMUL DE SO LVE NȚI
Emisiile în aer au fost reduse cu 32% în ultimul deceniu
Emisiile în aer reprezintă o preocupare relevantă de mediu
pentru tăbăcării, reglementate atât la nivel european, cât și
la nivel național. Din acest motiv, tăbăcăriile au implementat
tehnologii avansate care au condus la o reducere
semnificativă a emisiilor de particule și compuși
organici volatili (COV).

45
35
29. 5

35
25

CONSUMUL DE SOLVENȚI

20

Consumul de solvenți pe m2 de piele produsă de
tăbăcăriile care compun eșantionul, comparație valori
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Pentru a reduce în continuare emisiile în aer, sectorul
european de pielărie lucrează în permanență pentru
a reduce utilizarea solvenților. Ca atare, consumul de
solvenți este o măsură bună pentru monitorizarea calității
emisiilor de aer din tăbăcării. Analiza pe 3 ani arată un consum
mediu de solvent de 29,5 g pe metru pătrat de piele finită.
Aceasta reprezintă o reducere de 32% față de raportul anterior.

43, 36
g/m²

Acest angajament costă, în medie, 4% din cifra de afaceri,
cifră care a crescut semnificativ în prima decadă a anilor
2000 și care acum a devenit o constantă în bilanțurile
sectorului. Costul curent este în conformitate cu cel găsit

2012

2016

Dezvoltarea sustenabilă este o prioritate care a
devenit un numitor comun al strategiilor corporative ale

Deoarece aceste investiții sunt adesea „unice”, impactul
lor asupra cheltuielilor de la an la an poate fi destul de
volatil. În general, s-au concentrat asupra aspectelor
cheie ale amprentei de mediu a producției, cu aproape
60% investite în tratarea apei. Tratarea deșeurilor este
a doua mare categorie pentru investiții, o zonă de
importanță strategică pentru industria pielăriei, deoarece
valorificarea deșeurilor are o importanță primordială în

2018

În 2020 costurile de mediu sunt similare cu cele raportate
în 2010, cu o medie de aproximativ 4% din cifra de
afaceri. Valoarea reprezintă „nivelul de echilibru” între
investiții/ costuri și eficiență sporite în procesare (atât
din punct de vedere ecologic, cât și din punct de vedere
economic).

Acest lucru este demonstrat de investițiile uriașe pe
care industria le-a făcut de-a lungul anilor și de costurile
semnificative pe care companiile trebuie să le suporte
în legătură cu toate aspectele legate de managementul
mediului și, mai general, de responsabilitatea socială
corporativă (CSR).

2017

Tăbăcarii cheltuiesc în medie 4% din cifra de afaceri în
managementul mediului

7. 0

COSTURI DE MEDIU
Media costurilor de mediu ca procent din cifra de afaceri
pentru tăbăcăriile care compun eșantionul, 2016 - 2018,
SER 2012, comparație valori medii SER 2012 vs. SER 2020
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Media

în ultimul sondaj și rezultă din echilibrarea a două efecte
opuse; pe de o parte, creșterea continuă a acțiunilor legate
de managementul CSR, cu o creștere relativă a costurilor,
iar pe de altă parte, o creștere a eficienței rezultate din
investițiile făcute.

tăbăcăriilor europene. Este o tendință ireversibilă, care
implică toți jucătorii din lanțul de aprovizionare.

2020

COSTUR I ȘI INVESTIȚII DE M E D IU

4.29

0.0

30

3.96

dezvoltarea unui model de producție responsabil care
susține economia circulară. În egală măsură, investițiile în
domeniile reducerii emisiilor și economiei de energie au
văzut implementarea unor soluții extrem de valoroase și
eficiente, cum ar fi cogenerarea.

2020

INVESTIȚII DE MEDIU

2012

Industria de pielărie va continua pe această cale, explorând
noi colaborări, care pot fi traduse în rezultate tangibile și
asigurând că sustenabilitatea devine o călătorie către o
îmbunătățire comună și benefică reciproc.

12 .8%

9.1%
3 .7 %

100

Distribuția investițiilor de mediu pe fiecare zonă de interes
pentru tăbăcăriile care compun eșantionul, comparație
valori medii SER 2012 vs. SER 2020
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Altele
Economie de energie / Energie regenerabilă
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Gestionarea deșeurilor
Gestionarea deșeurilor

31

%

Reducerea poluării aerului
0

4 7. 5 %

4 .7 %

35.1%

CE R TIFIC ĂR I ȘI AUD ITUR I
Brandurile de la sfârșitul lanțurilor valorice din sectorul
de pielărie sau textile solicită din ce în ce mai mult ca
produsele pe care le cumpără să dețină acreditările
sociale sau de mediu, sub formă de certificări sau
audituri. Organismele de certificare și / sau de audit
care deservesc sectorul de pielărie nu au aceeași
echivalență. Unele funcționează în conformitate cu
standardele oficiale, altele sunt organizații cu mai
multe părți interesate, cu protocoale proprii etc. Deși
lipsa recunoașterii reciproce a certificărilor poate
determina un stres privind testarea sau auditul, ca
urmare a auditurilor repetate și testării în același
scop, se înțelege că activitatea lor, în general, sprijină
îmbunătățirea performanței de mediu în industria de
pielărie.
Caseta prezintă unele dintre cele mai relevante
organisme de certificare și audit active în industria de
pielărie, cu date privind sectorul european:
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TOTAL
TĂBĂC ĂR II

TĂBĂC ĂR II
EURO PE N E

130
280 certificări

85%

Protocolul de audit de mediu - pentru producătorii de
piele finită Protocolul de evaluare a comercianților pentru comercianții de materiale semi-prelucrate și
finisate
Modulul de management chimic - pentru producătorii de
piele finită

550

20%

Model de audit care determină eficiența
energetică și emisiile de CO₂ ale unei
tăbăcării controlate de un institut de
cercetare și testare, FILK.

Etichetă pentru eficiența energetică și emisiile de CO₂ ale unei
tăbăcării

25

56%

Program de premii pentru industria globală
de tăbăcărie, lansat de revista World Leather

Premii variate la diferite niveluri care răsplătesc excelența în
tăbăcărie

6

33% + 6 finaliști

46

48%

DESCR IE R E

Certificări de mediu, sociale și de calitate / de
produs pe baza standardelor oficiale. ICEC
este Institutul de certificare a Calității din
sectorul de pielărie.

SE RVICII

•
•
•

•

Protocoale de respectare a mediului și de
performanță și audituri elaborate de Leather
Working Group Ltd, un grup cu mai multe
părți interesate.

•

•
•

Sistem de certificare modular oferit de OekoTex, o asociație formată din 18 institute
de testare a textilelor și pielii din Europa și
Japonia.

•
•
•

De mediu (ISO 14001, EMAS, scheme PEF etc.),
Sociale (ISO 45001, Responsabilitate socială),
Calitate și produs (ISO 9001, FABRICAT ÎN, trasabilitate și
gestionarea substanțelor chimice (REACh, ZDHC etc.).

Produse: LEATHER STANDARD (STANDARD DE PIELE),
Producție: STeP (Sustainable
Textile and Leather Production -Producție Sustenabilă
de Textile și Piele finită),
Utilizarea substanțelor chimice: ECO PASSPORT
(PAȘAPORT ECO),
Produs/producție: MADE IN GREEN. REALIZAT
ECOLOGIC
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PRIORITĂȚI
PENTRU
SUSTENABILITATE
/ PROBLEME ETICE
PENTRU LANȚUL
VALORIC
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mutate dintr-o țară în alta, iar furnizorii de piele finită sunt
repede înlocuiți atunci când ceea ce contează este prețul.
Se înțelege că globalizarea a scăpat din sărăcie milioane
de oameni și a stimulat creșterea economică globală și
interdependențele prin fluxuri comerciale și investiții
străine directe (ISD). Cu toate acestea, impactul dăunător
asupra standardelor de pe piața muncii, mediul, excelența
produselor și dezvoltarea durabilă au primit mult mai
puțină atenție.

INTRODUCERE
Industria europeană de pielărie a pierdut protecția tarifelor
în Runda Uruguay a negocierilor comerciale multilaterale
(1986-1993). Fără proceduri solide pentru a asigura
comerțul echitabil (interzicerea restricțiilor la export /
impozitele pe materiile prime), producția s-a mutat în țările
în curs de dezvoltare, în beneficiul furnizorilor mai ieftini,
pentru care preocupările sociale și de mediu nu au fost întradevăr o prioritate de afaceri.

Pe o piață lipsită de protecție împotriva pielii finite produse
în condiții de dumping social și de mediu, supraviețuirea
tăbăcăriilor europene a fost bazată pe specializarea
calității și inovării produselor, pe de o parte, și a
responsabilității sociale și a performanței de mediu,
pe de altă parte.

Într-adevăr, liberalizarea comerțului și globalizarea au făcut
mai ușoară și mai ieftină aprovizionarea la sursă, oriunde
în lume, pentru mulți clienți din sectoarele de bunuri de
larg consum și de vânzare cu amănuntul din economiile
dezvoltate. Livrările de articole din piele finită sunt ușor

PRODUC ȚIA DE PIELE BOVINĂ

12000

1988-2014 în mil. m2
Sursa: Compendiul statistic mondial FAO pentru piele
brută, piele finită și încălțăminte din piele
Notă: China este inclusă în țările în curs de dezvoltare

10000

De asemenea, globalizarea a expus la încălcări ale
drepturilor omului și la poluarea mediului în anumite părți
ale lumii, dar raportarea acestor practici inacceptabile
zugrăvesc adesea întregul sector cu același penel. Ca
atare, există adesea o percepție total incorectă a faptului
că tăbăcăriile europene nu sunt mai bune decât cele
raportate în alte părți ale lumii.
Prin urmare, în evoluția modelului de sustenabilitate
urmărit de industria europeană de pielărie și, pe lângă
acreditările sale sociale și de mediu, există un număr tot
mai mare de probleme etice transversale, care sunt de o
importanță deosebită pentru companii, părți interesate și
consumatori. Acestea includ aspecte precum transparența
și trasabilitatea și o gamă nouă de garanții de produse și
procese.
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0
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2014

Țări DEZVOLTATE
Producția de piei bovine ușoare

2000

1988

Țări în CURS DE DEZVOLTARE
Producția de piei bovine ușoare

INSTRUM E NT O IR A PE NTRU TĂBĂC ĂR II
DEMERSURI NECESARE
Realizarea Demersurilor necesare cuvenite asupra
lanțului de aprovizionare permite brandurilor și grupurilor
de vânzare cu amănuntul să își gestioneze riscurile de
reputație. Acest instrument de gestionare nu este rezervat
doar pentru ultima legătură a unui lanț valoric. În mod
evident, acele companii care vând direct consumatorilor
sunt mai expuse, însă, în realitate, este implicată orice
companie din orice nivel dintr-un lanț de aprovizionare,
inclusiv tăbăcăriile.
Tăbăcarii europeni sunt pregătiți pentru Demersuri
necesare. În calitate de primi adoptatori și activi ai CSR, cu
o referire deosebită la sustenabilitate, tăbăcarii europeni
au devenit furnizorii preferați pentru branduri de lux
de înaltă calitate în domeniul modei, designului interior
și sectorului auto.
În contextul Directivei privind emisiile industriale
(Directiva 2010/75 / UE), tăbăcarii europeni au contribuit
la BREF pentru tăbăcirea pieilor brute. Acest document
de referință al UE informează privind stabilirea limitelor
de emisie ale tăbăcăriilor de către autoritățile publice,
cu referință la Cele mai Bune Tehnici Disponibile (BAT)
și este din ce în ce mai reprodus în multe țări extra-UE.
Acesta abordează preocupări de mediu importante
pentru tăbăcirea pieilor, precum: reducerea emisiilor în
apă; utilizarea eficientă a energiei și a apei; minimizarea,
valorificarea și reciclarea reziduurilor de proces; precum
și o implementare eficientă a sistemelor de mediu și de
gestionare a energiei. Revizuirea BREF original din 2003 a
fost publicată în februarie 2013.

Cu toate acestea, industria europeană de pielărie și
Partenerul său Social au mers mai departe și au abordat un
domeniu care este adesea trecut cu vederea, sănătatea
și siguranța la locul de muncă. De prea multe ori, sunt
afișate în mass-media imagini cu condiții de muncă
nesigure în tăbăcăriile sub-standard, ceea ce afectează
imaginea și reputația sectorului în ansamblu. Tăbăcăriile
europene consideră sănătatea și siguranța la locul de
muncă o prioritate. Deși buna lor practică este o funcție
a excelenței și a competitivității lor pe piața de piele,
tăbăcarii europeni și reprezentanții lucrătorilor sunt
dornici ca respectarea standardelor înalte de securitate la
locul de muncă să devină o prioritate globală.
În 2017-2018, partenerii sociali europeni din sectorul de
pielărie au implementat proiectul „Demersuri necesare
pentru sănătatea la locul de muncă în industria de pielărie
(tăbăcării)”. Scopul a fost de a oferi securității și sănătății la
locul de muncă aceeași prioritate pe care o are protecția
mediului în cadrul dezbaterii cu privire la demersul
cuvenit în lanțul valoric al pielii finite. Instrumentul de
evaluare a riscurilor la locul de muncă, OiRA (Evaluarea
Online Interactivă a Riscurilor), dezvoltat în 2012 a fost,
de asemenea, actualizat. OiRA este un instrument gratuit
și interactiv care ajută IMM-urile de pe glob să realizeze
evaluări ale riscurilor și să sprijine managementul sănătății
și securității la locul de muncă.

În 2018, în cadrul proiectului de dialog social „Demersuri
necesare”, partenerii sociali ai industriei europene de
pielărie, COTANCE și industriAll-Europe, și-au actualizat
Instrumentul On-line Interactiv de Evaluare a Riscurilor
(OiRA) pentru susținerea tăbăcăriilor mici și mijlocii în
gestionarea corespunzătoare a riscurilor de securitate și
sănătate în muncă (SSM).

După ce a abordat 91 de situații de risc, grupate în 12
module, utilizatorul obține o evaluare a nivelului SSM
al instalației, sugestii de îmbunătățire a planului de
acțiune și un raport.

Deși instrumentul OiRA nu asigură neapărat respectarea
legală a reglementărilor naționale de sănătate și
securitate, acesta îi ajută pe tăbăcari să economisească
timp și bani în elaborarea raportului obligatoriu de
evaluare a riscurilor. Aceștia învață cum să efectueze o
evaluare a riscurilor și să ia măsuri adecvate pentru a
elimina și / sau a minimiza riscurile pentru sănătate și
siguranță. Mai mult, rapoartele de autoevaluare bazate
pe acest instrument OiRA pot fi utilizate ca instrument
în lanțul de furnizare pentru comunicarea privind SSM.

Instrumentul OiRA pentru tăbăcării este gratuit și

Cu toate acestea, în timp ce instrumente precum OiRA pot
ajuta la îmbunătățirea condițiilor de sănătate și siguranță
în tăbăcării, principalul motor este cererea de pe piață.

a fost creditat de Grupul de lucru pentru domeniul
pielărie - UNIDO ca un instrument foarte util. COTANCE
și industriAll-Europe au autorizat UNIDO să disemineze
instrumentul OiRA în sprijinul țărilor în curs de
dezvoltare.
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Definiții UNECE
TRASABILITATEA

SIGURANȚA PRODUSULUI
este „capacitatea de a urmări istoricul,

aplicația sau locația unui obiect” dintr-un lanț de furnizare (ISO,
2015). În acest context, acesta este definit ca fiind capacitatea de a
„identifica și urmări istoricul, aplicarea, amplasarea și distribuția
de produse, piese și materiale, pentru a asigura acuratețea
revendicărilor de sustenabilitate, în domeniile drepturilor omului,
a muncii (inclusiv a sănătății și a siguranței), mediu și anti-corupție”
(UN Global Compact 2014); și „procesul prin care întreprinderile
urmăresc materialele și produsele și condițiile în care au fost
produse de-a lungul lanțului de aprovizionare” (OCDE, 2017).

TRANSPARENȚA

se referă direct la informațiile relevante

puse la dispoziția tuturor elementelor lanțului valoric într-un mod

Poveștile negative și șocante din mass-media și socialmedia atrag adesea o atenție mult mai mare decât
poveștile pozitive. Pielea finită este în mod regulat
victima raportărilor negative, în special atunci când
articolele nesigure din piele sunt importate și vândute
pe piața UE. Cu toate acestea, originea articolelor
nesigure din piele finită este rar raportată. Acest lucru se
datorează lipsei unui regulament de marcare a originii
sau a regulamentului privind marcajul „Fabricat în”, care
să identifice țara de origine a articolului și a materialului
său din compoziție. Astfel de reguli obligatorii există pe
alte piețe mari și sunt solicitate de numeroase industrii
ale UE, inclusiv cea de pielărie, a căror imagine a suferit
prin importul de mărfuri sub-standard.

standardizat, care permite înțelegerea, accesibilitatea, claritatea și
compararea comună (CE 2017)

SUSTENABILITATE, în acest context, se referă la fabricarea,
comercializarea

și

utilizarea

articolelor

de

îmbrăcăminte,

încălțăminte și accesorii, piesele și componentele acestora, ținând
cont de impactul asupra mediului, sănătății, drepturilor omului,
impactul socio-economic și îmbunătățirea continuă a acestora în
toate etapele ciclului de viață al produsului (UNECE 2018).

DEMERSURILE NECESARE reprezintă un proces continuu,
proactiv și reactiv prin care întreprinderile pot preveni și atenua
impacturile adverse legate de drepturile omului, drepturile
muncii, protecția mediului și luarea de mită și corupția în propriile
operațiuni și în lanțurile lor de furnizare (OCDE 2017)

Consumatorii pot avea încredere atunci când cumpără
articole confecționate din piele finită europeană,
că respectă cele mai stricte reglementări, cum ar fi
REACh (Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea și restricționarea substanțelor chimice).
Calitatea pielii finite europene este o garanție pentru
consumatori că cele mai înalte standarde de siguranță,
cerute prin reglementare în Europa și statele sale
membre, sunt aplicate în mod constant.
Clienții tăbăcăriilor europene știu că produsele lor
sunt fabricate în procese de înaltă performanță, care
controlează utilizarea substanțelor dăunătoare ce ar
putea prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor, a
consumatorilor sau a mediului.
Cu toate acestea, în conformitate cu respectarea
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legislației, tăbăcarii europeni sunt angajați în dialog
cu clienții finali pentru a dezvolta standarde care
depășesc cerințele legale. Această practică a sporit
nevoia de a concentra atenția asupra selectării materiilor
prime și a produselor chimice.
Colaborarea strânsă cu reprezentanții lanțului de
aprovizionare este esențială pentru definirea în comun
a cerințelor minime aplicabile pielii, produselor
chimice de procesare și auxiliarilor pentru producția
de piele. Grupurile de experți ad-hoc au cooperat pentru
elaborarea de bune practici și orientări cu privire la
probleme specifice.

TRASABILITATE ȘI TRANSPARENȚĂ ÎN
LANȚUL DE APROVIZIONARE
Deși industria pielăriei insistă pe principiul conform
căruia ciclul de viață al pielii finite începe atunci când
se obțin pieile brute (mari și mici) în abator, originea
animală a acestora nu trebuie ignorată sau uitată. Sectorul
european de pielărie acordă o atenție deosebită dinamicii
din amonte a industriei sale și se angajează ferm să atingă
cele mai înalte standarde de trasabilitate a materiilor
prime. Tăbăcăriile europene își propun să colecteze toate
informațiile relevante ale produsului: materiile prime,
inclusiv creșterea, transportul și sacrificarea animalelor.
Originea și istoricul pieilor brute (mari și mici) au fost
întotdeauna importante pentru tăbăcăriile europene,

întrucât sunt direct legate de natura și cantitatea defectelor
pielii brute și, astfel, de calitatea pielii finite. Dar acești
parametri au câștigat o nouă dimensiune. Trasabilitatea
garantează clientului și consumatorului că pielea finită pe
care o primesc provine din surse etice sustenabile.
Cu toate acestea, ca produs secundar, obținerea de
informații cu privire la originea pieilor brute (mari și mici)
este complexă, mai ales în absența unei reglementări
obligatorii. În mod obișnuit, tăbăcăriile primesc doar
informații de la furnizorii lor direcți.
În acest context, tăbăcăriile europene au:
-

-

participat din 2018 împreună cu alte părți interesate
într-o inițiativă a ONU (UNECE-CEFACT) privind
pregătirea de recomandări și instrumente pentru
trasabilitatea și transparența produselor și materialelor
din sectorul îmbrăcămintei și încălțămintei;
crescut informațiile privind certificările relevante;
stabilit un dialog cu sectorul de creștere a animalelor
și al cărnii cu privire la acest aspect și alte probleme
de interes comun. Într-o declarație comună emisă în
2019, partenerii lanțului de furnizare-aprovizionare
au convenit să pună în aplicare sisteme de urmărire a
pieilor brute de la abator (până în 2025) și, după caz, la
animalul individual (până în 2030).

Tăbăcarii lucrează intens cu furnizorii lor la aceste soluții.
Viteza cu care vor ajunge pe piață va depinde de presiunea
consumatorilor și de disponibilitatea de transparență a
deținătorilor de date.

BUNĂSTAREA ANIMALELOR
Conceptul de bunăstare a animalelor a apărut pentru
prima dată în anii ’60 cu definiția celor Cinci Libertăți
(libertatea față de senzațiile de foame și sete, libertatea
față de disconfort, libertatea față de durere, vătămare
și boală, libertatea de a-și exprima un comportament
normal, și libertatea față de teamă și stres). Acestea
au fost adoptate de OIE (Organizația Mondială pentru
Sănătatea Animalelor), care definește bunăstarea
animalelor ca „modul în care un animal face față
condițiilor în care trăiește. Un animal este într-o stare
bună dacă (așa cum este indicat de dovezi științifice)
este sănătos, confortabil, bine hrănit, în siguranță,
capabil să exprime un comportament înnăscut și dacă
nu suferă de stări neplăcute, cum ar fi durerea, frica și
stresul“.
Creșterea preocupărilor privind bunăstarea animalelor
din ultimii ani a dus la un număr din ce în ce mai mare
de solicitări de la clienți privind informații despre
condițiile de bunăstare ale animalelor din care provin
pieile. Ca atare, monitorizarea bunăstării animalelor și
a trasabilității materialelor este o problemă de mare
importanță pentru tăbăcăriile europene.

Cea mai mare parte a pieilor crude prelucrate de
tăbăcăriile europene sunt de origine europeană. UE a
început să abordeze problemele legate de bunăstarea
animalelor în urmă cu patruzeci de ani și acum are cea
mai avansată legislație din lume* privind bunăstarea
în fermele de creștere, pentru transport și sacrificare de
animale.
Pe lângă protecția în cadrul UE, UE promovează, de
asemenea, o cultură a bunăstării animalelor în afara
granițelor sale, prin cooperarea multilaterală cu
organisme precum OIE și FAO (Organizația pentru
Alimentație și Agricultură), cu țări terțe în cadrul unor
acorduri comerciale și prin formare și asistență tehnică.
Cu toate acestea, Europa nu este singura regiune
preocupată de aceste probleme, iar la nivel mondial,
tăbăcăriile s-au angajat să selecteze surse de
aprovizionare sustenabile. De asemenea, dialogul
în cadrul lanțului de aprovizionare are o importanță
fundamentală.
În plus, pielea în sine permite o apreciere a tratamentului
animalului. O piele brută este ca o carte deschisă, care
reflectă viața animalului. Pieile animalelor sănătoase,
curate și crescute în condiții corespunzătoare, nu
au, sau au puține defecte pe suprafață și vor putea fi
prelucrate ca piei de înaltă calitate pe care consumatorii
doresc să le cumpere.

* Directiva 98/58 / CE (bunăstare în fermele agricole) și în special
pentru viței Directiva 2008/119 / CE
Regulamentul 1/2005 / UE (bunăstare în timpul transportului)
Regulamentul 1099/2009 / UE (bunăstare la abator)
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OBIECTIVE ȘI
PROVOCĂRI PENTRU
VIITOR
În 2016, COTANCE și industriAll-Europe au întreprins
proiectul de dialog social „Obiectivul 2025! - Un viitor
pentru pielea finită europeană ”. Aceștia au adoptat
un Manifest comun în care au prezentat provocările și
oportunitățile sectorului în patru domenii:
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TR ASABILITATE ȘI TR ANSPAR E NȚĂ IN IȚIATIVA UN ECE
PRO BLE M E IN DUSTR IALE
UNECE, CEFACT, ITC, ILO și UE și-au unit forțele într-o inițiativă al cărei obiectiv general este consolidarea modelelor de
consum și producție sustenabile în sectorul de îmbrăcăminte
și încălțăminte. Acest lucru ar trebui realizat prin elaborarea
și implementarea unei inițiative-cadru și a unui instrument
de transparență și trasabilitate. Rezultatele acestei inițiative vor ajuta atât guvernele, cât și partenerii industriali să ia
decizii în cunoștință de cauză despre riscuri și să funcționeze
pe baza unui set de practici convenite la nivel internațional,
crescând astfel transparența față de consumatorii finali.

Inițiativa este formată din următoarele componente cheie:

1. O platformă de dialog cu mai multe părți interesate și
recomandări de politici privind o transparență și trasabilitate sporite pentru lanțurile valorice sustenabile din
sector.
2. Standarde de trasabilitate și orientări de implementare.
3. Un instrument online de transparență și trasabilitate,
pentru soluții personalizate deschise de autoevaluare și

În timp ce industria noastră trebuie să se adapteze
în continuare modificărilor structurale într-un mediu
digital care avansează rapid, o preocupare majoră
este nevoia de a proteja termenul de piele finită și
de a garanta autenticitatea pielii finite prin etichete și
descrieri de articole și produse, astfel încât consumatorii
să poată face achiziții în cunoștință de cauză. Acest
lucru trebuie îmbunătățit prin acțiuni de reglementare și
prin comunicarea cu succes a valorilor pielii finite către
publicul larg.
Confruntându-se cu o multitudine de materiale
alternative care estompează identitatea pielii finite,
ambele părți ale industriei de pielărie au luptat de mult
timp pentru reguli clare și uniforme de autenticitate
a pielii finite. Într-adevăr, doar un regulament UE care
protejează reputația pielii finite, va oferi consumatorilor
de articole din piele garanția că articolele pe care le
cumpără sunt fabricate din piele finită autentică. Din
păcate, numeroase produse sintetice sunt descrise în
mod greșit ca piele finită, uzurpându-i atât imaginea,
cât și numele.

schimb de date pentru părțile interesate din lanțul valoric.
4. Testarea rezultatelor proiectului în cadrul companiilor și țărilor selectate, precum și a programului de îmbunătățire și de formare continuă în colaborare cu partenerii strategici.

COTANCE a fost desemnat ca expert pentru a contribui la
buna desfășurare a inițiativei.
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Pentru a combate dezinformarea cu privire la pielea
finită în lumea de astăzi, comunicarea digitală și rețelele
sociale au devenit din ce în ce mai importante. Originea
sa naturală, reînnoirea, circularitatea, durabilitatea,
reutilizabilitatea și chiar reciclabilitatea sunt valori care
trebuie comunicate în mod eficient publicului. Inițiative
precum Buletinul informativ lansat de COTANCE în 2019
sunt un exemplu de astfel de exerciții de comunicare.
Dar cea mai bună apărare a pielii finite este produsul
în sine. Nimic nu convinge consumatorii mai mult
decât calitatea. Industria de pielărie din Europa se
concentrează pe segmentul superior al pieței, un
segment care este profund dependent de calitatea
materiilor prime. Aceasta este în mod clar o altă
provocare industrială majoră care necesită alinierea
tuturor legăturilor lanțului de aprovizionare, de la
creșterea animalelor și transport, la abatoare și centre
de colectare și depozitare a pieilor brute. Fiind un
produs secundar din producția de carne, lapte sau
lână, pielea brută nu primește adesea atenția și grija
pe care o merită, iar problemele de calitate cresc.
Aceasta ar putea determina o scădere a calității pielii
finite, periclitând valoarea și percepția pielii europene
și securitatea economică a celor implicați în producția
acesteia.

CO NSO LIDAR E A C APACITĂȚILO R PE NTRU
PAR TE N E R II SOCIALI D IN SUD - ESTUL EURO PE I
Partenerii sociali puternici, cu relații profesionale bune, sunt esențiali pentru
industria europeană de pielărie. Un Dialog Social care funcționează bine prevede
condiții de muncă și salarii bune și crește atractivitatea sectorului pentru a asigura
o forță de muncă calificată în mod corespunzător pentru viitor.

Cu toate acestea, dialogul social și negocierile colective nu pot avea loc decât
atunci când în sector există parteneri sociali recunoscuți capabili să negocieze
față în față. IndustriAll-Europe a implementat cu succes un proiect finanțat de UE ‘’
Consolidarea capacității sindicatelor din sud-estul Europei de a îmbunătăți salariile
și condițiile de muncă în sectoarele de îmbrăcăminte și încălțăminte’’, care a avut
ca rezultat 6.500 de noi membri ai sindicatelor și 36 de noi acorduri de negociere
colectivă la nivel de companie.

Partenerii sociali din sectorul de pielărie (și întregul sector TCLF) au identificat un
viitor potențial proiect finanțat de UE în sud-estul Europei pentru a consolida în
continuare capacitatea și a dezvolta dialogul social și negocieri colective pentru un
viitor durabil pentru sector.

Printr-un proiect de formare finanțat de UE, partenerii sociali vizează consolidarea
capacității în sud-estul Europei și sprijinirea întreprinderilor mici din lanțul de
furnizare și a lucrătorilor acestora pentru salarii mai bune, condiții de muncă
îmbunătățite, locuri de muncă mai sigure și mai sănătoase, forță de muncă suficientă
și calificată și un viitor mai sustenabil pentru sectorul modei continentale.
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PRO BLE M E SOCIALE / ALE SOCIETĂȚII
Cu o populație îmbătrânită, este important să se asigure
reînnoirea forței de muncă și transmiterea de cunoștințe,
precum și furnizarea de noi abilități. Dialogul social sectorial
reprezintă una dintre forțele motrice ale inițiativelor de
educație și formare, precum și pentru îmbunătățirea continuă
a industriei de pielărie din Europa.
Toate sectoarele industriei modei se confruntă cu
problema scăderii natalității în Europa și a forței
de muncă care îmbătrânește rapid. Acest lucru a
determinat diferitele organizații din lanțurile valorice
ale sectorului industriei europene de textile și pielărie,
inclusiv COTANCE și industriAll-Europe, să pună în
comun resurse și să-și coordoneze eforturile pentru
ca imaginea industriilor lor ca angajatori să fie mai
atrăgătoare și să asigure furnizarea de servicii de
educație și formare sectorială. Proiectul Erasmus+
Skills for Smart TCLF (Competențe pentru un sector
textile-confecții-pielărie-încălțăminte inteligent), axat
pe dezvoltarea unui plan pentru atragerea și dezvoltarea
abilităților, este un exemplu de bune practici care trebuie
continuat. În următorul pas ar trebui să se acționeze
asupra clusterelor industriale ale sectoarelor și asupra
profilurilor profesionale cheie.
O altă provocare socială importantă pentru industria
europeană de pielărie este consolidarea bunei
guvernări a sectorului la nivel internațional. A acționa
ca o industrie globală cu obiective și instrumente comune
necesită eforturile combinate ale tuturor părților. A
profita în mod colectiv de sprijinul care poate fi obținut
de la organizațiile interguvernamentale europene și

internaționale, precum și de la agențiile naționale de
dezvoltare, este o oportunitate pe care o industrie
precum sectorul de pielărie nu ar trebui să o ignore.
Munca în acest sens dă deja rezultate bune în domeniul
standardelor validate internațional și în cooperarea
pentru definirea metodologiilor de evaluare a
amprentei ecologice a pielii finite. Există însă mult mai
multe domenii în care cooperarea internațională ar putea
fi reciproc avantajoasă: în domeniul promovării pielii,
cercetării și dezvoltării tehnologice pentru mediu, în
definirea standardelor sociale, în acordul regulilor libere
și corecte de comerț și multe altele.

PRO BLE M E LEGATE DE COM E R Ț
Consolidarea regulilor de comerț echitabil și liber în
sectorul de pielărie, precum și o politică de dezvoltare
solidă aplicabilă pielii finite reprezintă o activitate
neterminată pentru politica comercială a Europei.
Partenerii sociali ai industriei europene de pielărie vor
trebui să monitorizeze cu atenție apariția oricăror noi
măsuri comerciale concurențiale nedrepte.
Restricțiile la export sau impozitele la export pe
materiile prime sunt practici comerciale neloiale care
sunt dificil de combătut cu regulile OMC. Scăderea cererii
de piele finită - și, în consecință, a prețurilor pielii brute - a
fost mult mai eficientă în ridicarea multor astfel de măsuri.
O serie de țări care aplică restricții la export pieilor brute
(mari și mici) le-au suspendat în încercarea de a atrage
atenția piețelor internaționale. Aceasta este o oportunitate
pentru autoritățile comerciale să aplice reguli obligatorii,
să asigure libertatea comerțului și ca practicile comerciale
neloiale să nu se întoarcă în viitor.
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Anumite țări beneficiare ale SGP+ au încălcat în mod
sistematic condițiile sistemului, interzicând exportul de
piei brute (mari și mici) și semi-tăbăcite. Mai mult, o mare
parte din producția lor încalcă convențiile internaționale
privind munca, egalitatea de gen și drepturile omului.
Această practică nedreaptă face ca exporturile acestor
țări să fie semnificativ mai competitive. Aceasta nu numai
că dăunează industriei europene de pielărie, dar și a
altor țări beneficiare SGP care nu pot concura pe piața
UE.
Unii comentatori comerciali internaționali susțin că criza
Covid-19 ar putea stimula țările din afara UE să revină
la practicile protecționiste în comerțul cu piele brută
și piele finită. O astfel de atitudine ar putea pune în
pericol multilateralismul și evoluțiile pozitive recente ale
normelor comerciale globale. Pentru industria de pielărie
din Europa și din alte zone, menținerea deschisă a
pieței de piei brute mici și mari și de piele finită este
cea mai bună modalitate de a susține recuperarea
lanțului valoric global. Este în interesul tuturor părților
să se asigure că guvernele nu închid frontierele, afectând
negativ redresarea.

PRO BLE M E DE M E D IU
Ambițiile europene de mediu sunt descrise în Acordul său verde,
Planul de acțiune pentru economia circulară și Strategia „de la
fermă la consumator”. Industria europeană de pielărie are mari
așteptări cu privire la acestea. După adoptarea PEFCR pentru
pielea finită, industria pledează acum pentru alocarea zero
a impactului asupra mediului al creșterii animalelor pentru
pieile brute (mari și mici) și participarea la dezvoltarea unui
PEFCR pentru îmbrăcăminte și încălțăminte. În acest context,
cercetarea și dezvoltarea pentru tehnologii de producție
mai curate continuă să îmbunătățească performanțele de
mediu ale sectorului, îmbunătățind în același timp calitatea
produselor și proceselor. De asemenea, industria europeană de
pielărie solicită o mai bună aplicare pe piață a regulilor REACh
privind produsele chimice și pentru alte produse.
Deși mică, alocarea în Amprenta de mediu a produsului
din UE a impactului creșterii animalelor pentru piei brute
(mari și mici) rămâne excesivă. PEF nu recunoaște natura
unică necomestibilă a subproduselor animale. Astăzi,
ele sunt tratate ca produse, precum carnea, când, în
realitate, sunt un reziduu al producției de carne care este
reciclat în piele finită. Fiind mai apropiate de „deșeuri”
decât de „produse”, acestea ar trebui să nu aibă nici o
alocare din amonte. Ciclul de viață al pielii finite începe
la abator cu producerea de piei brute (mari și mici).
Atingerea acestui obiectiv va concentra amprenta
ecologică a pielii finite pe faza de producție de bază:
tăbăcirea. Acesta va permite cuantificarea îmbunătățirilor
proceselor de tăbăcire și identificarea punctelor
de interes care necesită cercetare și dezvoltare

tehnologică, precum și inovație de proces, care altfel
ar putea să nu fie vizibile.
Tăbăcirea este fundamental un proces pentru economia
circulară. Materiile prime, pieile brute mari și mici sunt
reziduuri ale industriei alimentare, substanțele biosintetizate din subproduse sau reziduurile altor industrii
sunt utilizate în procesele de tăbăcire, iar reziduurile
din procesul de tăbăcire pot fi recuperate și utilizate de
alte sectoare industriale, inclusiv agricultura, produsele
alimentare, farmaceutica și altele. În cele din urmă, pielea
este un material rezistent. Articolele din piele finită
vor dura toată viața și pot fi reparate sau refabricate,
depășind cu mult eficiența resurselor și reciclarea.
Politica UE privind produsele chimice din articolele de
pe piață trebuie să fie consecventă în ceea ce privește
aplicarea acesteia. Este inutilă existența celor mai stricte
reguli atunci când produsele nesigure continuă să fie
importate și introduse pe piață în UE.
Ambele părți ale industriei sunt de acord că viitorul
industriei de pielărie europene necesită aplicarea
efectivă a limitărilor privind substanțele restricționate
și interzise în articole atunci când acestea sunt introduse
pe piață. Acest lucru ar trebui să completeze eforturile
partenerilor din lanțul de aprovizionare în ceea ce
privește Listele de substanțe restricționate în produsul
final (RSL) și Listele de substanțe restricționate în
procesele de fabricație (MRSL). Inițiativele cu mai multe
părți interesate, precum ZDHC (Zero emisii de chimicale
periculoase), au nevoie de sprijinul industriei europene
de pielărie, sub formă de date și informații din sectorul
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științific pentru a le asigura relevanța. Obiectivul
nostru este ca nivelul ridicat de standarde de mediu și
siguranță atinse în Europa să fie urmat de tăbăcăriile din
întreaga lume, pentru a proteja reputația industriei și a
produselor noastre.

COTANCE SPR IJ INĂ CLIE NȚII
C AR E Î N DE PLIN ESC IN IȚIATIVE LE
AM BIȚIOASE D IN PAC TUL MO DE I
PR E ZE NTATE LIDE R ILO R G7 L A
BIAR R ITZ
COTANCE a salutat inițiativa privind sustenabilitatea descrisă în Pactul Modei la care au subscris 32 de mărci de lux și
de modă, multe dintre acestea fiind clienți buni ai tăbăcăriilor europene. Sprijinul liderilor G7 pentru această inițiativă
semnificativă este important în atingerea țintei de 20% din
industria mondială a modei (în ceea ce privește volumul),
care să ofere beneficiile prevăzute pentru mediu.
Industria europeană de pielărie împărtășește obiectivele
exprimate în cele 7 pagini ale Pactului Modei și se angajează
să contribuie la realizarea acestora. Într-adevăr, COTANCE
a fost un pionier în inițiativele de sustenabilitatea pentru
industria de pielărie, dezvoltând instrumente pentru motivarea, furnizarea și certificarea celor mai bune practici în
ceea ce privește responsabilitatea socială și performanța
de mediu. Instrumentele COTANCE sunt, în general, standarde deschise și disponibile gratuit pentru orice tăbăcar
din întreaga lume. Mai mult, COTANCE cooperează în numeroase inițiative intersectoriale în cadrul organizațiilor
interguvernamentale, precum OECD, UNIDO sau UNECE, sau
cu organisme private precum ICEC, LWG, SAC, ZDHC, care
susțin practicile eficiente de mediu și inovația continuă în
industria de pielărie.

47

N OTĂ M ETO DO LOG IC Ă
COTANCE și Sindicatul European industri-All publică
cel de-al doilea Raport social și de mediu (SER) al
sectorului european de pielărie pentru a-și prezenta
performanțele sociale și de mediu și pentru a stabili
obiectivele Foii de parcurs pentru tăbăcării.

Pentru compararea rezultatelor, este de remarcat
faptul că eșantioanele din cele două ediții ale SER
diferă în ceea ce privește reprezentativitatea mărimii
companiei, a ciclului de producție, a tipologiilor de
piele finită și a țărilor de referință.

Eșantionul a cuprins 79 de companii (5% din totalul
UE) din Italia, Germania, Austria, Danemarca, Suedia,
Marea Britanie, Spania, Franța, Portugalia, Ungaria
și România. Deși distribuția respondenților în țările
UE nu reproduce structura sectorului de pielărie
european, reprezentativitatea în ceea ce privește
volumul producției este destul de mare la 43% din
producția totală a UE.

În special, sondajul din 2019 se caracterizează printrun procent mai mare de companii cu ciclu complet de
procesare (de la piei brute la piei finite). De asemenea,
au existat diferențe între rapoarte, în ceea ce privește
specializarea producției companiilor respondente și
opțiunile lor de tratare a apelor uzate. Prin urmare,
comparația anumitor KPI nu a fost făcută, din cauza
inconsistenței/variabilității modului de raportare
a datelor între cele două rapoarte, de exemplu
generarea deșeurilor și eliminarea poluanților. Mai
mult, compoziția diferită a eșantionului a condus
la o creștere ușoară a unor indicatori de mediu
(consum de substanțe chimice, deșeuri generate)
care datorită diferențelor inerente dintre procesele
descrise, a influențat rezultatul final. De exemplu, cel
de-al doilea raport a inclus o proporție mai mare de
producători de piele finită bovină cu ciclu complet,
cu volum mare pentru sectorul auto, care, după cum
s-a menționat anterior, va raporta mai multe etape
de proces și, prin urmare, o utilizare mai mare de
substanțe chimice și energie, distorsionând artificial
orice comparație cu primul raport.

Datele companiilor au fost colectate pentru fiecare
an al perioadei de referință (2016 - 2017 - 2018).
Pentru a permite o evaluare a tendințelor între
primul și al doilea SER, au fost luați în considerare
aceiași indicatori cheie de performanță (KPI). Aceștia
constituie parametrii cei mai importanți pentru
evaluarea sustenabilității. Comparația a fost făcută
pe baza mediei rezultatelor primului SER și ale celui
actual.
O analiză detaliată a variației a fost, de asemenea,
inclusă, ca o comparație cu rezultatele celor două
rapoarte. KPI-urile raportate în secțiunile sociale și
de mediu reprezintă o medie ponderată a datelor
furnizate de eșantionul de companii care au completat
chestionarul detaliat. Datele structurale din alte
surse au fost, de asemenea, luate în considerare și
raportate pentru analiza economică, după caz.

În cele din urmă, în ceea ce privește investițiile de
mediu, au fost luate în considerare doar investiții
de mediu cuprinse între 5.000 și 3.000.000 de
euro, excluzând datele neregulate foarte scăzute și
investițiile majore „unice”.
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CEFACT: Centrul Națiunilor Unite pentru Facilitarea Comerțului și Afaceri Electronice
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COD: Consum Chimic de Oxigen (CCO)
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FAO: Organizația pentru Alimentație și Agricultură
FGL: Fundație de Cercetare în Domeniul Pielăriei
FILK: Institutul de Cercetări pentru Cauciuc, Pielărie și Materiale Plastice
GSP: Sistemul Generalizat de Preferințe
ICEC: Institutul de Certificare a Calității pentru Sectorul de Pielărie
ILO: Organizația Internațională a Muncii
ITC: Centrul de Comerț Internațional
KPI: Indicatori Cheie de Performanță
LWG: Grup de Lucru în domeniul Pielăriei
OECD: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OiRA: Instrument Online Interactiv pentru Evaluarea Riscurilor
PEFCR: Reguli Privind Categoria Amprentei de Mediu a Produsului
REACh: Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice
SAC: Coaliția pentru Îmbrăcăminte Durabilă
SER: Raport Social și de Mediu
TCLF: Textile-Îmbrăcăminte-Pielărie-Încălțăminte
UNECE: Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa
UNIDO: Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială
ZDHC: Descărcare/Emisii Zero de Substanțe Chimice Periculoase
RSL: Liste de Substanțe Restricționate (în produsul final)
MRSL: Liste de Substanțe Restricționate în Procesele de Fabricație
WTO: Organizația Mondială a Comerțului

Toate proiectele menționate în acest raport pot fi găsite
aici: https://euroleather.com/news/projects
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O RGAN IZ AŢII AFILIATE COTANCE
AUSTRIA: Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie
DANEMARCA: Scan-Hide
FRANȚA: Fédération Française de la Tannerie-Mégisserie
GERMANIA: Verband der Deutschen Lederindustrie e.V.
UNGARIA: Association of Hungarian Light Industry
ITALIA: UNIC - Concerie Italiane
OLANDA: Federatie van Nederlandse Lederfabrikanten
PORTUGALIA: Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes
ROMÂNIA: Asociația Producătorilor de Piele și Blană din România
SPANIA: ACEXPIEL - Asociación Española del Curtido
SUEDIA: Svenska Garveriidkareforeningen
MAREA BRITANIE: Leather UK

O RGAN IZ AŢII AFILIATE IN DUSTR IALL- EURO PE (PIE L ĂR IE)
AUSTRIA: Pro-Ge
BELGIA: ABVV/FGTB AC/CG; ACLVB/CGSLB; ACV/CSC METEA
FINLANDA: Teollisuusliitto ry
FRANȚA: CFDT Services; CGT - Textile, Habillement, Cuir
GERMANIA : IG BCE
UNGARIA: BDSZ (ME-Ind)
ITALIA: FEMCA-CISL; CGIL FILCTEM; Uiltec-Uil
LITUANIA: LPS Solidarumas Industrial Workers TCL
OLANDA: FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen
PORTUGALIA: FESETE; SIMA
ROMÂNIA: Confpeltex
SPANIA: UGT-FICA; FITEQA-CC.OO
MAREA BRITANIE: Community Union
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R ESPO NSABILITĂȚI

PE NTRU MAI MULTE IN FO R MAȚII:

Cifrele din acest raport corespund datelor COTANCE și
industriAll-Europe și a celor mai bune estimări ale valorilor
variabilelor corespunzătoare. Deși a fost acordată atenția
cuvenită la întocmirea raportului, COTANCE și industriAllEurope nu oferă nici o garanție cu privire la exactitatea sau
integritatea acestuia și nu sunt considerate responsabile
pentru nici o eroare sau pierdere care rezultă din utilizarea
acestuia. Alte organizații citate aici nu sunt în nici un fel
responsabile pentru conținutul raportului sau pentru
consecințele utilizării acestuia.

Raportul este disponibil in limbile Engleză, Franceză,
Germană, Ungară, Italiană, Portugheză, Română, Spaniolă
și Suedeză pe site-urile:
https://www.euroleather.com/news/projects/europeansocial-environmental-report
https://tinyurl.com/LeatherSER

Imagini: © COTANCE, cu excepția paginilor 16 (UNIC) și 40
(Wollsdorf Leather).

PAR TE N E R II PRO IEC TULUI
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Responsabilitatea pentru conținutul acestui raport revine
autorilor. Raportul nu reprezintă opinia UE.
Comisia Europeană nu este în nici un fel responsabilă
pentru utilizarea informațiilor conținute în acest raport.
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COTANCE, industriAll-European Trade Union,
Acexpiel, AHLI, APIC, APPBR, FFTM, FV TBSL,
Leather UK, SG, UNIC – Concerie Italiane, VDL.

© COTANCE 2020
Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestui raport nu poate fi utilizată sau
reprodusă sub nici o formă sau prin orice alte mijloace fără permisiunea scrisă prealabilă a COTANCE.

COTANCE
40 rue Washington, B-1050 Bruxelles, Belgium
cotance@euroleather.com
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