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PROIECT DE OPINIE 
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și  Comitetul Regiunilor Strategia 
UE pentru textile sustenabile şi circulare 

 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul 
Tratatului privind Uniunea Europenă (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr. 2, 
anexate TUE și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia pentru 
mediu și echilibru ecologic a fost sesizată pentru examinarea pe fond a 
Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și  Comitetul Regiunilor Strategia UE pentru textile sustenabile şi 
circulare [COM(2022)141]. 

 Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare este parte integrantă a 
pachetului de propuneri care însoțește Pactul ecologic European și propune 
acțiuni care vizează întregul ciclu de viață al produselor textile, sprijinind 
ecosistemul în tranziția sa ecologică și în cea digitală, explorând soluții tehnologice 
durabile și modele inovatoare de afaceri. Totodată, stabilește viziunea și acțiunile 
concrete pentru a asigura faptul că, până în 2030, produsele textile introduse pe 
piața UE au un ciclu de viață lung, sunt reciclabile și nu conțin substanțe periculoase. 

 Obiectivul principal al strategiei pentru textile sustenabile și circulare 
urmărește să creeze un cadru și o viziune pentru tranziția textilelor, cu scopul de a 
crea un sector ecologic, competitiv și modern, care să reziste mai bine în fața 
crizelor. 
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 Astfel, până în  anul 2030, produsele textile introduse pe piața UE să aibă o 
durată lungă de viață, să fie reciclabile și în mare măsură confecționate din fibre 
reciclate, să nu conțină substanțe periculoase și să fie fabricate cu respectarea 
mediului și a drepturilor sociale. Totodată, consumatorii să beneficieze mai mult 
timp de textile de înaltă calitate la prețuri accesibile, să se renunțe la moda de 
consum, iar serviciile de reutilizare și de reparare profitabile din punct de vedere 
economic să fie disponibile la scară largă.  

Sectorul textilelor să fie competitiv, rezilient și inovator astfel încât 
producătorii să își asume responsabilitatea pentru produsele lor de-a lungul lanțului 
valoric, inclusiv atunci când acestea devin deșeuri. 

Ecosistemul textilelor circulare să fie prosper, fiind stimulat de capacități 
suficiente pentru reciclarea inovatoare fibre-to-fibre, iar incinerarea și păstrarea în 
depozite de deșeuri a textilelor să fie reduse la minimum. 

Membrii Comisiei au dezbătut Comunicarea în ședința din data de 8 iunie 
2022. La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să aprobe un proiect de opinie favorabil asupra COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 
EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Strategia UE pentru textile sustenabile şi 
circulare. 

 

 

PREȘEDINTE, 

George-Cătălin Stângă 

 

 

Expert parlamentar, 
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