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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru politică economică, 

          reformă şi privatizare 

 

     

                   Bucureşti, 24.05.2022 

                   Nr. 4c-1/217 

                   E 11/2022 - COM(2022) 141 final 

                

                                  

 

                                         PROIECTUL DE OPINIE 

                                                          asupra   

Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor ,,Strategia UE pentru textile sustenabile și 

circulare” 

 

 

În conformitate cu art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul prevederilor 

Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE),  a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr. 2, 

anexate TUE, a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în urma 

aprobării de Biroul permanent a Listei privind proiectele de acte legislative și proiectele de 

acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată cu examinarea în fond a Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor „Strategia UE pentru textile sustenabile și 

circulare”, trimisă cu adresa nr. 7 /E din 10 mai 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/217 din 11 

mai 2022. 

Termenul pentru exprimarea punctului de vedere al Comisiei este 31 mai 2022. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a  dezbătut proiectul  de act 

normativ european, fără caracter legislativ, în şedinţa din data de 24 mai 2022. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au fost prezenţi la dezbateri 17 deputați. 

Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare este parte integrantă a pachetului 

de propuneri care însoțește Pactul ecologic european. Documentul stabilește viziunea și 

acțiunile concrete necesare pentru asigurarea faptului că, până în 2030, produsele textile 

introduse pe piața UE au un ciclu de viață lung, sunt reciclabile și nu conțin substanțe 

periculoase.  
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Documentul propune o serie de acțiuni care vizează întregul ciclu de viață al produselor 

textile, sprijinind ecosistemul atât în tranziția sa ecologică, cât și în cea digitală, explorând 

soluții tehnologice durabile și modele inovatoare de afaceri. 

Prezenta strategie pentru textile sustenabile și circulare are drept scop crearea unui 

cadru și a unei viziuni coerente pentru tranziția sectorului textilelor. De asemenea, este avută 

în vedere îndeplinirea următoarelor obiective: 

 introducerea cerințelor obligatorii de design ecologic; 

 oprirea distrugerii produselor textile nevândute sau returnate; 

 combaterea poluării cu microplastice; 

 introducerea cerințelor de informare și a unui pașaport digital al produselor; 

 mențiunile „ecologic” pentru textilele cu adevărat sustenabile; 

 răspunderea extinsă a producătorilor și stimularea reutilizării și a reciclării deșeurilor 

textile. 
 

Lansarea parcursului de tranziție pentru ecosistemul textilelor viitorului 

Actualizarea Strategiei industriale pentru Europa evidențiază necesitatea accelerării 

tranziției verzi și celei digitale, precum și sporirii rezilienței ecosistemelor industriale ale 

UE. Astfel, Comisia propune cocrearea unor parcursuri de tranziție. Acestea sunt 

instrumente colaborative esențiale pentru transformarea ecosistemelor industriale. De 

asemenea, serviciile Comisiei vor publica scenarii de cocreare a unui parcurs de tranziție 

pentru ecosistemul textilelor.  

Procesul de cocreare desfășurat alături de părțile interesate va începe în al doilea 

trimestru al anului 2022. Până la sfârșitul anului 2022, acest proces ar trebui să aibă ca 

rezultat o viziune convenită asupra ecosistemului și angajamente specifice. Ele pot include 

angajamente privind circularitatea și modelele circulare de afaceri, acțiuni de consolidare a 

competitivității sustenabile, a digitalizării și a rezilienței, precum și identificarea 

investițiilor specifice necesare pentru dubla tranziție. 
 

Inversarea tendințelor de supraproducție și supraconsum de articole de 

îmbrăcăminte: demodarea modei de consum 

Cerințele obligatorii de design pentru textilele sustenabile și circulare care vor fi 

introduse în baza Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile 

au rolul de a prelungi durata de viață a articolelor de îmbrăcăminte. De asemenea, împreună 

cu noile norme referitoare la răspunderea extinsă a producătorilor prevăzute de Directiva-

cadru privind deșeurile, aceste cerințe obligatorii vor deveni un pas important către o nouă 

paradigmă de alternative atractive la tendințele în schimbare rapidă ale modei.   

În contextul parcursului de tranziție, Comisia va colabora cu părțile interesate în 

vederea facilitării dezvoltării unor procese de fabricație eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, a reutilizării, a reparării, precum și a altor noi modele circulare de 

afaceri în sectorul textilelor.   
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Asigurarea concurenței loiale și a conformității pe o piață internă funcțională 

Legislația Uniunii Europene privind supravegherea pieței prevede norme menite să 

garanteze faptul că autoritățile naționale competente pot asigura respectarea legislației UE 

pentru produsele introduse pe piața UE, indiferent de originea acestora. A devenit evidentă 

necesitatea adoptării și aplicării unor măsuri mai puternice de asigurare a respectării 

legislației pentru a garanta siguranța consumatorilor și existența unei piețe interne 

funcționale, mai ales pe fondul provocărilor pieței mondiale și a complexității din ce în ce 

mai mari a lanțurilor de aprovizionare, precum și a creșterii numărului de produse vândute 

online în UE. 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este necesară permiterea coordonării și cooperării 

structurate dintre autoritățile naționale de aplicare a legii, precum și optimizarea practicilor 

de supraveghere a pieței. Rețeaua Uniunii pentru conformitatea produselor va coordona și 

va sprijini practicile transfrontaliere de supraveghere a pieței în UE în domeniile prioritare 

care urmează să fie propuse de autoritățile competente și, printre altele, va asigura 

coordonarea transsectorială între diferitele grupuri de cooperare administrativă (ADCO), 

așa cum este cazul ADCO pentru etichetarea substanțelor chimice și a textilelor. 
 

Sprijinirea cercetării, a inovării și a investițiilor  

Succesul transformării tranziției verzi și digitale se bazează pe capacitatea 

ecosistemului textilelor de a se reinventa. Intensificarea cercetării și a inovării, precum și 

promovarea investițiilor în acest sector devin elemente esențiale pentru valorificarea 

potențialului său de a genera creștere economică sustenabilă și locuri de muncă la nivel 

local și, de asemenea, ar trebui să reprezinte o prioritate la nivelul UE, dar și la nivel 

național/regional.  

Comisia lucrează la elaborarea unei foi de parcurs comune privind circularitatea în 

domeniul tehnologiei industriale, care are ca scop optimizarea cercetării și a inovării 

industriale, inclusiv în ceea ce privește reciclarea textilelor. 

Proiectele de parteneriat public-privat vor defini viitoarele inițiative de cercetare. 

Spre exemplu, parteneriatul „Made in Europe” va promova producția și utilizarea textilelor 

bazate pe tehnologii digitale, competitive, verzi, sustenabile din punct de vedere social și 

reziliente. Parteneriatul european Processes4Planet vizează promovarea circularității și a 

unei decarbonizări extinse a industriilor europene de prelucrare, inclusiv a industriei textile, 

prin dezvoltarea și introducerea inovării necesare prin inițiative precum centrele de 

circularitate (H4C). 

Comisia va încuraja întreprinderile din ecosistemul textilelor să participe la inițiative 

de dezvoltare a spațiului datelor prevăzut de Pactul verde european și a spațiului datelor 

privind producția pentru a partaja și a reutiliza mai ușor datele între întreprinderi.  

Rețeaua de Centre europene de inovare digitală reprezintă un real sprijin pentru 

inovarea digitală, asigurând dezvoltarea infrastructurilor digitale necesare pentru testarea 

noilor tehnologii digitale. De asemenea, aceasta sprijină forța de muncă din acest sector să 

înțeleagă mai bine oportunitățile digitalizării și să își actualizeze competențele tehnologice. 
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Dezvoltarea competențelor necesare pentru tranziția verde și cea digitală 

Ecosistemul textilelor are nevoie de lucrători cu înaltă calificare pentru a valorifica 

potențialul de ocupare a forței de muncă oferit de tranziția verde și de cea digitală, numai 

13 % din forța de muncă fiind înalt calificată. Una dintre problemele majore ale acestui 

sector constă în dificultatea atragerii unor lucrători tineri calificați, IMM-urile din 

ecosistemul textilelor fiind puternic afectate de lipsa de angajați calificați.  

Aproximativ 55 % din întreprinderile europene au raportat dificultăți în ocuparea 

posturilor vacante din domeniul TIC. Domenii precum designul ecologic, dezvoltarea 

fibrelor și producția, repararea și reutilizarea inovatoare a textilelor sunt deosebit de 

importante. Educația profesională și formarea profesională, inclusiv uceniciile, sunt 

esențiale pentru dobândirea competențelor necesare.  

Având în vedere principiile Pactului european privind competențele, Comisia a 

sprijinit instituirea unui parteneriat la scară largă în materie de competențe pentru 

ecosistemul textilelor cu scopul de a promova perfecționarea și recalificarea, precum și 

dobândirea și transferul de competențe verzi și digitale, inclusiv de cunoștințe privind 

evaluarea ciclului de viață și a lanțului valoric.  

În conformitate cu Noua agendă pentru competențe în Europa, Busola pentru 

dimensiunea digitală 2030 și obiectivele summitului de la Porto, Pactul privind 

competențele pentru ecosistemul textilelor, lansat la 16 decembrie 2021, prevede 

angajamente în legătură cu indicatori-cheie de performanță specifici în vederea creării de 

parteneriate locale între entitățile din industrie, autoritățile publice și furnizorii de servicii 

educaționale. Acțiunile convenite presupun creșterea diversificării în structurile de 

administrare ale întreprinderilor cu până la 5 % pe an, în special a accesului femeilor la 

poziții superioare, sprijinirea a 10 000 de IMM-uri în eforturile lor de digitalizare, 

conceperea a 20 de noi procese și instrumente educaționale care să vizeze competențele 

verzi și digitale, creșterea ofertei de ucenicii în acest sector cu 20 % și alte angajamente 

privind perfecționarea și recalificarea forței de muncă în anii următori.  

Uniunea Europeană va urmări să realizeze progrese la nivel mondial către o mai mare 

sustenabilitate și circularitate a textilelor în forurile internaționale (G7, G20) și în 

contextul Alianței mondiale pentru economia circulară și utilizarea eficientă a resurselor 

(GACERE) și al Adunării Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu. 

În cadrul Notei privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Strategia UE pentru 

textile sustenabile și circulare”, elaborată de către Ministerul Afacerilor Externe, este 

precizat faptul că documentul se află în evaluarea instituțiilor responsabile, respectiv 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Economiei, Ministerul 

Antreprenoriatului și Turismului și Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului. 

În cadrul Fișei de informare privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

„Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare”, este menționat faptul că, în anul 

2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în parteneriat cu Organizația Marathon 
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EPR Group S.A., a demarat proiectul „Împreună spre economia circulară”, desfășurat sub 

umbrela Campaniei „Marathon-ul Reciclării” care are ca obiective: familiarizarea mediului 

de afaceri în ceea ce privește răspunderea extinsă a producătorilor, gestionarea deșeurilor, 

precum și susținerea tinerei generații în dobândirea expertizei necesare în dezvoltarea 

carierei profesionale în domeniul protecției mediului. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României pentru 2030 stabilește 

cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și punerea în aplicare a setului de 17 de 

obiective de dezvoltare durabilă. Documentul susține dezvoltarea României pe trei direcții 

principale, respectiv economic, social și de mediu, fiind orientată către cetățean. În capitolul 

referitor la „Asigurarea unor modele de consum și producție durabile”, se propune 

reducerea risipei de alimente și a deșeurilor, prin diminuarea generării de consumuri la toate 

nivelurile sale; reciclare și reutilizare; încurajarea companiilor să adopte practici durabile și 

să integreze informațiile privind durabilitatea activităților lor în ciclul de raportare; 

promovarea practicilor durabile de achiziții publice; conștientizarea cetățenilor asupra a ce 

înseamnă un stil de viață în armonie cu natura. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea unui proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Strategia UE pentru 

textile sustenabile și circulare”, pe care să-l înainteze Comisiei pentru afaceri europene. 

 

   

 

 

PREŞEDINTE 

 

                                              Costel Neculai DUNAVA   

 

 

 

 
                                                                                                                                                            Consilier parlamentar, 

                                                                                                                                                         Anda Elena CONSTANTINESCU 
 

 

 
                                 Consultant, 

                                        Cristian ISTRATE 


