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CEC - Europejska Konfederacja  
Przemysłu Obuwniczego 

 oficjalny przedstawiciel Europejskiego 

Przemysłu Obuwniczego  

 reprezentuje szereg stowarzyszeń krajowych      

i federacji obuwniczych państw członkowskich 

Unii Europejskiej 

 współpracuje z organizacjami branżowymi        

z krajów nie będących członkami UE 
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Cele działania CEC 

 wspieranie produkcji obuwia w Europie 

 wspieranie starań o znoszenie barier taryfowych                        

i pozataryfowych oraz o przestrzeganie zasady wzajemności      

w handlu obuwiem  

 wspieranie nowej propozycji regulacji Komisji Europejskiej 

dotyczącej obowiązkowego oznakowania produktów miejscem 

ich pochodzenia  „made in” 

 uczestnictwo w projektach europejskich finansowanych przez UE 

 pozyskanie nowych członków spośród krajów europejskich 
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Polska Izba Przemysłu Skórzanego 

w działaniach CEC 

 Aktywny udział w pracach zarządu CEC 

 Wiarygodny partner w realizacji kluczowych przedsięwzięć 

 Bliski kontakt z przedstawicielami RP w Brukseli 

(europosłowie, delegaci rządu) 

 Współpraca z Ministerstwem Gospodarki 

 Polska jako przedstawiciel lobby proprodukcyjnego 

 Silny reprezentant nowych członków UE 
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 Identyfikacja wspólnego interesu branży w ramach CEC 

 Bieżąca kontrola procesów legislacyjnych w PE 

 Wielokierunkowy przepływ informacji pomiędzy członkami 

Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego  

 Umiejętna współpraca z członkami Rady Europy na 

najwyższym szczeblu 

 pozytywny rezultat w postaci głosowania w Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu 

Europejskiego (IMCO) za przyjęciem projektu 

„Made In” 
 przykład współpracy producentów obuwia w UE 
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15 kwietnia 2014r.  

Parlament Europejski przyjął projekt rozporządzenia 

w sprawie bezpieczeństwa produktów 

konsumpcyjnych 

w tym artykuł 7, mówiący o obowiązkowym 

wskazywaniu miejsca pochodzenia, tzw. Made in. 

"Za" oddano 485 głosów, "przeciw" było 130 posłów. 

„Made In” 
 przykład współpracy producentów obuwia w UE 
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Prezentacja projektu 
Zgromadzenie Ogólne CEC, Paryż 14.06.2013 
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Przykład dla innych organizacji 
 

 Projekt wzbudza duże zainteresowanie na arenie 
międzynarodowej 

 Coraz więcej organizacji branżowych zaczyna 
przystępować do udziału w podobnych 
przedsięwzięciach 

 Projekt FOOTyWEAR został wytypowany jako 
wzorcowy przykład współpracy jednostki naukowej, 
instytucji zrzeszającej i przedsiębiorstw danego 
sektora i będzie prezentowany w dniu 18 listopada 
2014r. w Warszawie przed międzynarodowym 
gremium.  
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Dziękuję za uwagę  
 
 
Mariusz Babral 
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