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Европейските работници в секторите на текстила, облеклото, кожата и обувките (TCLF) 
призовават за амбициозна стратегия на ЕС в сферата на текстила, която да се справи с 
различни предизвикателства в цялата верига на доставки и да защити работниците и 
планетата. Синдикатите настояват, че един наистина устойчив и кръгов преход за 
текстилната екосистема трябва да разглежда правата на работниците, да създава 
достойни работни места, да настоява за високи екологични стандарти в международен 
план, да бъде подкрепен на регионално, национално, европейско и международно 
равнище, и най-важното – да бъде създаден чрез участие на заинтересованите страни и 
социален диалог със социалните партньори.  

 

Въведение 

През 2020 г. Европейската комисия стартира „Нов план за действие относно кръговата икономика за 
по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“.  Част от плана включва предложение за всеобхватна 
стратегия на ЕС за текстила. Вниманието беше насочено към текстилния сектор поради факта, че е 
четвъртата категория с най-висок натиск за използване на първични суровини и вода (след 
храните, жилищата и транспорта) и петата категория за емисиите на GHG (парникови газове)1. Освен 
това се изчислява, че по-малко от 1% от всички текстилни изделия в света се рециклират в нови 
текстилни изделия2. Поради това има ясна необходимост да се разгледа целият жизнен цикъл на 
текстила с цел превръщането на екосистемата в истинска кръгова икономика.  

Глобалният сектор на облеклото и обувната промишленост генерира 8% от глобалните емисии на 
парникови газове и при „обичайния бизнес“ сценарий се очаква тези емисии да се увеличат3. 
Натискът върху сектора да стане по-зелен нараства.  За да бъде този преход справедлив обаче, 
работниците настояват създателите на политики да работят с всички заинтересовани страни, за да 
се гарантира, че се предоставя цялата необходима подкрепа и да е сигурно, че нито един работник 
или регион няма да остане на заден план. Стратегията на ЕС във връзка с текстилната индустрия 
трябва да бъде амбициозна и да разглежда всички области на политиката, за да гарантира, че 
европейският сектор може да поеме водещата роля за по-зелен и по-устойчив сектор, като 
същевременно остане конкурентоспособен на ожесточения глобален пазар, който продължава да 
се фокусира върху ниската себестойност на производството, основана на ниски заплати. 

 
1 Брифинг доклад на ЕАОС за ноември 2019 г. 
2 Фондация Елън МакАртър (2017), Нова текстилна икономика 
3 https://quantis-intl.com/report/measuring-fashion-report/ 
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Потребителите също ще играят ключова роля в този преход и промените в поведението на 
гражданите ще бъдат от съществено значение.  

Това включва не само преминаване към по-дълга употреба, повторна употреба и рециклиране, но и 
промяна в навиците на потребителите по отношение на тяхното поведение при пазаруване. 
Поведението на потребителите има силата да доведе до дълбоки промени в европейския 
текстилен сектор, но трябва да се предприемат действия за установяване на ясно етикетиране (за 
насърчаване на устойчивото потребление) и за по-достъпни устойчиви продукти. Следва да се 
отбележи, че много работници в европейския текстилен сектор сами по себе си са слабо платени и 
поради това е малко вероятно да могат да си позволят по-устойчиви продукти поради по-високите 
си разходи. Парадоксалното положение да се иска от европейските работници да произвеждат по-
устойчиви продукти, които може да не могат да си позволят, трябва да се промени.  

IndustriAll Europe призовава стратегията на ЕС за текстила да се справи с лошите практики за 
снабдяване, да се увеличат правата и да се подобрят условията на труд на всички работници. За 
синдикатите това означава да се премине отвъд минималните, определени по закон, условия на 
труд и да се работи за по-високи стандарти чрез колективно договаряне. 

 

Стратегия на ЕС във връзка с текстилната индустрия  

Европейската комисия вече определи основните цели на предстоящата стратегия на ЕС в областта 
на текстила: да се засилят промишлената конкурентоспособност и иновациите в секторите; да се 
стимулира пазара на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия, да се „обърне внимание“ на 
бързата мода и да се внедряват нови бизнес модели. IndustriAll Europe приветства всеобхватния 
подход на Европейската комисия, но призовава да се обърне специално внимание на 
потенциалното въздействие върху сегашната европейска работна сила на прехода, настоявайки 
синдикатите да играят ключова роля в прехода, за да се гарантира запазването на съществуващите 
работни места, като същевременно се работи за създаване на повече качествени работни места, 
особено по отношение на кръговата икономика.  

Ясно е, че всеки реален опит за подобряване на устойчивостта на текстилния сектор ще изисква 
подкрепяща и стабилна политическа рамка на ЕС. Досега Европейската комисия направи някои 
първоначални предложения, включително: прилагане на нова рамка за устойчиви продукти, 
подобряване на бизнес и регулаторната среда за устойчиви и кръгови текстилни продукти в ЕС, 
предоставяне на насоки за постигане на високи нива на разделно събиране на текстилни отпадъци 
и насърчаване на сортирането, повторната употреба и рециклирането на текстилните продукти. 
Всички тези предложения са добре дошли.  Политиците на ЕС обаче трябва също да обърнат 
специално внимание на потенциалното въздействие върху работниците – една действително 
устойчива стратегия на ЕС в сферата на текстила трябва да се съсредоточи върху хората, както и 
върху планетата.  

Въздействието върху хората може ясно да се види по начина, по който секторът се фокусира върху 
ниската себестойност на производството. Европейските сектори на TCLF са принудени да се борят с 
жестоката конкуренция на глобалния пазар, който оказва невероятен натиск за ниска себестойност 
на производството, а това на свой ред води до ниски заплати. IndustriAll Europe подкрепя прехода 
към по-устойчиво и по-качествено производство в Европа и затова увеличава инвестициите в 
съществуващите производствени съоръжения и работна сила (условия на труд и умения). От 
съществено значение обаче ще бъде създателите на политики на ЕС да гарантират, че този преход 
към по-устойчив и кръгов текстилен сектор е изцяло подпомогнат чрез предоставяне на стимули, 
подкрепа, осигуряване на необходимото законодателство и сближаване на политиките. Освен това 
европейските потребители трябва да поемат отговорност и да променят поведението си, като 
подкрепят по-устойчиви продукти, произведени в Европа. IndustriAll Europe настоява за справедлив 
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преход за секторите на TCLF в Европа и няма да приеме работниците или общността да бъдат 
оставени на заден план. 

 

Устойчив и кръгов текстилен сектор в ЕС   

Европейските синдикати настояват устойчивостта да се съсредоточи върху хората и планетата. 
Нашата позиция относно устойчивостта е широка и амбициозна и изисква общи ангажименти и 
действия от страна на всички заинтересовани страни, включително потребителите, с ясна роля за 
социалните партньори. За съжаление световният текстилен сектор е известен със своето 
отрицателно въздействие върху околната среда и климата, включително потреблението на ресурси, 
използването на земя, изменението на климата и генерирането на замърсяване. Едновременно с 
намаляването на въздействието на сектора върху околната среда чрез разглеждане на всички 
съответни аспекти – от суровините до събирането и рециклирането – важно е също така да се включи 
ролята на работниците и техните условия на работа в сектора.  

 

Суровини 

Повечето суровини за текстилния сектор на ЕС се внасят от страни извън ЕС. Всъщност доклад на ЕИП 
установи, че при производството и обработката на дрехи, обувки и домакински текстил, закупени от 
потребителите на ЕС през 2017 г., са използвани 1,3 тона първични суровини и 104 m3 вода на човек. 
Освен това се изчислява, че около 85% от първичните материали и 92% от използваната вода са били 
извън ЕС, което е най-високото от всички сфери на потребление. Това огромно търсене на суровини 
и използване на вода е довело до изчерпване на ресурсите и загуба на биоразнообразие, особено 
що се отнася до памука и вълната. Въпреки това, синтетичните материали също са проблематични, 
тъй като влакна и прежда се произвеждат от изкопаеми горива и производството им предизвиква 
замърсяване с пластмасови микрочастици.  

В отговор на различни въпроси, свързани с достъпа до суровини, industriAll Europe издаде 
програмен документ относно осигуряване на устойчиви доставки на суровини в Европа, 
призовавайки за справедлива и индустриализирана кръгова икономика на европейско равнище, 
която може да насърчи и да позволи по-добро използване и рециклиране на суровините. По-
специално, документът се фокусира върху повторната употреба/поправка, финансирането и 
подкрепата за кръгови и рециклиращи проекти, преглед на текущия износ на отпадъци, подкрепа 
за вътрешноевропейската циркулярност и наред с останалите въпроси - подобряване на условията 
на труд на работещите в сектора на отпадъците.  

Проектиране  

Преходът към кръгова европейска текстилна промишленост трябва да започне от началото на 
процеса – проектирането на продукта – и затова възможността за рециклиране на текстила трябва 
да се разглежда на етапа на проектиране. За определяне и задължаване на изпълнението на 
екологичните стандарти е необходим регламент на ЕС, за да се гарантира, че продуктите са 
подходящи за индустриализираната кръгова икономика и повторното използване на материали, 
като същевременно са проектирани да се ползват дълго време и да се поправят. Необходими са 
силни ангажименти на ЕС по отношение на преразглеждането на Директивата относно екодизайна 
чрез бъдещата Инициатива за устойчиви продукти, която ще трябва да вземе това под внимание, 
като същевременно включи социалните аспекти в определението за устойчивост. С оглед на това, 
от ключово значение ще бъде също и задължителното показване на стандартизирана информация 
относно очакваните характеристики на продукта, свързани с кръговата икономика, като 
продължителност на живота, степен на неизправност, годност за поправка, поддръжка, 
надграждане и разглобяване, като се използват стандартизирани методи за обективната им оценка. 

https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy
https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/6/637593401830926939_CRM-position-EN.pdf
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Възможността за създаване на цифров паспорт на продуктите, който би могъл да включва 
информация както за мястото на производство, така и за условията на труд (като например 
колективни договори, правото на обединение и изплащането на минимално необходима заплата), 
може да се окаже изключително полезен инструмент за подобряване на условията на труд на 
работниците в цялата глобална верига на доставките.  

Производство  

Глобалното производство на текстил се е удвоило между 2000 г. и 2015 г.4, което от своя страна е 
увеличило потреблението на енергия, употребата на химикали, генерирането на парникови газове 
и отпадъци от сектора. В резултат на това европейският сектор е подложен на натиск да се 
декарбонизира, като използва възобновяеми суровини и материали, и да гарантира по-ефективни 
и ефикасни производствени процеси: по-малко отпадъци и намаляване на въздействието на 
производството. Очевидно е необходимо да се премине от изкопаеми горива към възобновяема 
енергия и да се намали използването на вода и химическите отпадъци. Европейският сектор обаче 
е изправен пред тежка световна конкуренция в отрасъл, в който ниските цени са ключови. Затова 
националната и европейската подкрепа е от съществено значение за научноизследователската и 
развойна дейност, насочена към по-екологосъобразни процеси, включително и разширяване на 
пилотните проекти. Самата промишленост трябва да предприеме действия за повече използване 
на възобновяема енергия и намаляване/повторно използване на отпадъците и следва да бъде 
подпомогната чрез национални или европейски стимули и подкрепа. Ролята на потребителите ще 
бъде жизненоважна, тъй като преходът към по-устойчиво производство ще бъде скъп и затова 
потребителите трябва да са готови да подкрепят този преход чрез инвестиции в по-устойчиви 
продукти, които ще бъдат по-скъпи за производство.   

 

Използване/Рециклиране  

Потребителите ще играят ключова роля и в използването и рециклирането на текстилни продукти, 
като преходът към закупуване на по-устойчиви продукти, произведени в Европа, е от съществено 
значение за развитието на по-устойчива екосистема. Тези продукти може да струват повече от 
евтиния внос на съвременната мания към бързата мода и потребителите ще носят отговорност 
продуктите да се използват за по-дълъг период от време, и дори да се използват повторно, 
отдалечавайки се от концепцията „само за един сезон“ на много от днешните дрехи.  

Големите индустриални потребители (напр. автомобилната промишленост и авиацията) и 
публичните органи също ще имат своята роля и следва да бъдат стимулирани да закупуват 
устойчиви продукти, произведени в Европа. Зелените и социалните правила за обществените 
поръчки следва да играят важна роля в насърчаването на публичните органи да инвестират в по-
устойчиви продукти, като подчертават отговорността на тези органи да използват публичните 
средства за поощряване на съгласувано социално и икономическо развитие, качествена заетост и 
качествени услуги и продукти.  

Събиране и рециклиране  

Глобалните отпадъци, произведени от секторите на TCLF, са огромни – около 92 милиона тона 
отпадъци всяка година5, като е изчислено, че гражданите на ЕС изхвърлят около 11 кг текстил на 
човек годишно6. За съжаление тези отпадъци рядко се използват добре и повечето от използваните 
дрехи се изнасят от Европа се изгарят или се депонират. Съществува реална възможност за 
създаване на устойчива кръгова икономика за използваните текстилни изделия, но не бива да се 

 
4 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf 
5 Пулсът на модната индустрия. Global Fashion Agenda и The Boston Consulting Group. 2017 г. 
6 https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy 
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подценява количеството работа, необходимо за това. Ще трябва да се създадат и подкрепят нови 
инфраструктури, за да се гарантира ефективната повторна употреба на текстила в Европа, 
включително събирането, сортирането и рециклирането. Ще бъде необходима национална 
подкрепа и подкрепа от ЕС, а гражданите на ЕС също трябва да играят своята роля, тъй като 
процентът на събиране в ЕС е едва 25%7. Амбициозните съвместни инициативи, като 
предложението на Euratex за ReHubs, следва да бъдат подкрепени в съответствие с положителното 
увеличение на събраните текстилни отпадъци от 2 млн. тона (2014 г.) до 2,8 млн. тона (2019 г.). Освен 
това не трябва да се забравя потенциалното положително въздействие на актуализираното 
законодателство на ЕС за отпадъците, което е в сила до края на 2024 г.  

Увеличаването на събирането и рециклирането не само ще бъде от полза за планетата, но и следва 
да се разглежда като възможност за създаване на работни места в Европа в областта на 
събирането, сортирането и рециклирането. IndustriAll Europe настоява това да бъдат качествени 
работни места, създадени в области, които се нуждаят от силно социално измерение, включително 
правата на работниците, мерките за здраве и безопасност, ефективният социален диалог и 
вниманието към уменията и екологичните стандарти на високо равнище.  

Надлежна проверка  

Секторите на TCLF са силно глобални сектори, като ЕС остава нетен вносител на суровини, 
полуготови и готови продукти. Устойчивата стратегия на ЕС в сферата на текстила трябва да се 
съсредоточи върху цялата верига на доставки, която включва гарантиране на надлежна проверка в 
секторите на TCLF – всички от тях с висок риск. Синдикатите очакват с нетърпение предложението 
на Европейската комисия за законодателна инициатива на ЕС относно устойчивото корпоративно 
управление и industriAll Europe представи на консултациите на Европейската комисия призив за 
задължителна надлежна проверка. 

IndustriAll Europe разбира надлежната проверка като процес, чрез който една компания 
идентифицира, предотвратява, смекчава и прекратява реалното и потенциалното неблагоприятно 
въздействие върху хората и околната среда, предизвикано от собствената й дейност или в резултат 
на нейните бизнес отношения (напр. дъщерни дружества, подизпълнители, доставчици), и поема 
отговорността за справянето с тези въздействия.  

Използвайки това определение, industriAll Europe призовава за задължителна надлежна проверка, 
която да обхваща всички компании в ЕС, независимо от размера и местоположението, като МСП 
получават допълнителна помощ чрез специална схема за подпомагане. Реалността в нашите 
сектори е, че по-малките фирми в Европа често разширяват глобалните вериги на доставки с риск от 
трудова експлоатация и вреда за околната среда. Затова предложенията на ЕС трябва да вземат 
предвид риска, а не чисто количествен праг. Освен това участието на синдикатите се счита за 
жизненоважно, включително при прилагането и при всички процедури за подаване на жалби, като 
синдикатите призовават за санкции и задължения, които са ефективни, пропорционални и 
възпиращи. Една наистина устойчива стратегия на ЕС в сферата на текстила трябва да защити хората 
и планетата и тук надлежната проверка играе важна роля.  

Несправедливи търговски практики/практики за снабдяване 

Необходимостта да се разшири разбирането за устойчивост, като обхване и хората, и по-специално 
работниците, в текстилната екосистема, включва необходимостта от справяне с настоящите 
несправедливи търговски практики, които са широко разпространени в сектора и водят до ниски 
заплати и лоши условия на труд. Този дисбаланс на силата беше изтъкнат по време на кризата с 

 
7 http://www.ecap.eu.com 

https://euratex.eu/news/rehubs/
https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/2/637478793182420847_industriAll%20Europe%20reply_%20DD%20and%20CG%20consultation%20Feb%202021%20final.pdf
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COVID-19, когато някои марки/търговци на дребно отмениха или промениха поръчки в последния 
момент, което оказа отрицателно въздействие върху производителите и техните работници. 
Съществува реална загриженост, че текстилната верига за доставки в още по-голяма степен се 
определя от купувачите, което води до ниски цени, кратки срокове за доставка и лоши 
разплащателни условия. Тези практики за снабдяване от своя страна могат да увеличат риска от 
нарушаване на трудовите права в секторите на TCLF8.   

IndustriAll Europe и Traidcraft Exchange изготвиха общ документ, предлагащ на държавите членки на 
ЕС да разширят обхвата на въздействието на Директивата от 2019 г. относно нелоялните търговски 
практики в сектора на селскостопанските и хранителни продукти, като обхванат марките, 
търговците на дребно и производителите на дрехи, тъй като тези нови правила и процедури могат 
значително да подобрят отговорното стопанско поведение в сектора на облеклото.  

На международно равнище синдикатите се опитват да реформират практиките за снабдяване и са 
съдействали при създаването на ACT (Action, Collaboration, Transformation – Действие, 
Сътрудничество, Трансформация) – революционно споразумение между синдикатите и световните 
марки/търговци на дребно за трансформиране на секторите на TCLF и достигане на минимално 
необходима издръжка за работниците чрез колективно договаряне на ниво отрасъл, свързано с 
практиките за снабдяване. Тъй като секторите на TCLF в ЕС имат глобална верига за доставки, трябва 
да се обърне внимание на практиките за снабдяване на международно равнище като част от 
прехода към по-устойчива екосистема.  

Търговия/Равни условия на дейност  

Търговската политика е от основно значение за гарантиране на успешен преход към по-устойчива и 
кръгова текстилна екосистема както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб. Търговската политика 
на ЕС е необходима, за да се гарантира, че секторите на TCLF в Европа могат да станат по-устойчиви, 
като същевременно останат конкурентоспособни, и да защитава отрасъла и неговите работници.  

Търговската политика на ЕС е от жизненоважно значение за създаването на по-устойчив текстилен 
сектор в световен мащаб, като предоставя стимули за трети страни да повишават своите екологични 
стандарти и условия на труд. Предстоящото преразглеждане на Общата схема от преференции 
(ОСП) (Регламент (ЕС) № 978/20120 на Съвета) след 2023 г. предоставя реална възможност за 
подобряване на настоящата система и повишаване на условията на живот и труд на работниците в 
световен мащаб. Това е особено важно за секторите на TCLF.  

IndustriAll Europe публикува документ за становище относно преразглеждането на ОСП, призоваващ 
за по-структурирана и прозрачна система и за рецензиран списък с международните конвенции, 
които да бъдат ратифицирани от бенефициентите на ОСП и Европейския банков орган (ЕБО), 
включително Парижкото споразумение. Преразглеждането на ОСП предоставя реална възможност 
за повишаване на екологичните стандарти и условията на труд в секторите на TCLF в трети страни и 
от своя страна ще увеличи устойчивостта на текстилните сектори както в ЕС, така и в чужбина. ОСП 
на ЕС следва да допринесе за изграждането на справедливи и проспериращи икономически 
отношения между ЕС и развиващите се страни, отношения, в които трудовата експлоатация и 
вредата за околната среда вече не са признати средства за международна конкуренция. 
Преработената ОСП следва да създаде добри работни места в трети страни, като същевременно не 
оказва отрицателно въздействие върху секторите на TCLF или европейските работници в тази сфера. 

Много бенефициенти по ОСП преминават към Споразумения за свободна търговия (ССТ) с ЕС, което 
дава още една възможност на ЕС да използва търговската политика за подобряване на условията на 
живот и труд в трети страни, много от които имат силни сектори на TCLF. Европейските синдикати 

 
8   Фундаментален анализ на прозрачността и проследяемостта във веригата за създаване на стойност при облеклата  

https://actonlivingwages.com/
https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/3/637503653509181403_GSP%20Position%20Paper%20050121%20final.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/european_commission_study_on_background_analysis_on_transparency_and_traceability_in_the_garment_value_chain.pdf
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подчертаха амбициите си за ЕС в становището на Европейската конфедерация на профсъюзите 
(ETUC) относно преразглеждането на търговската политика на ЕС, което приветства 
преразглеждането, но призовава за реформа на търговската и инвестиционната политика на ЕС, 
която поставя в основата си: създаването на достойни работни места и защитата на основните права 
и правата на човека, включително правата на работниците и синдикатите; опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие и спазването на Парижкото споразумение за изменението на 
климата; запазването на висококачествени обществени услуги; и укрепването на позициите на 
Европа в промишлеността. 

Синдикатите смятат, че чрез такава реформа търговията на ЕС може да се превърне в по-ефективен 
инструмент за укрепване на икономическите резултати с качествени и достойни работни места и 
може да стимулира устойчивото и приобщаващо развитие. Всъщност синдикатите очакват с 
нетърпение преразглеждането на плана за действие на Европейската комисия от 15 точки, което да 
спомогне за увеличаване на ефективността на разделите относно търговията и устойчивото 
развитие (TSD) на ЕС. Преразглеждането следва да има за цел да гарантира ангажименти към 
околната среда (например Парижкото споразумение), устойчивостта, включително кръговата 
икономика и правата на работниците в ССТ, които трябва да са решителни, чрез стимули, 
мониторинг и подходящи санкции. Това би имало реално въздействие върху световните сектори на 
TCLF.  

Европейската комисия трябва да използва търговски мерки за повишаване на международните 
екологични и социални стандарти в секторите на TCLF, като същевременно гарантира, че 
европейските сектори могат да се конкурират справедливо на един силно конкурентен пазар. 
Преходът към по-устойчиво производство ще бъде скъп и промишлеността трябва да оцелее и да 
осигури работни места за работниците и общностите, за да може преходът да бъде успешен.  

Работници в европейския сектор на TCLF 

Европейските сектори на TCLF обхващат около 200 000 предприятия, генерират оборот от над 200 
милиарда евро и дават работа на близо 2 милиона души (2019 г.). Секторите осигуряват 
жизненоважни работни места в много региони в цяла Европа, където има малко други възможности 
за заетост за европейските граждани. За съжаление, европейският сектор вече изгуби хиляди 
работни места, преместени в Азия и региона на Близкия изток и Северна Африка, като за причина се 
посочва фокусът върху ниските разходи. Този натиск върху „най-ниските разходи“, свързани с 
тенденцията за „бърза мода“, продължава да намалява заплатите и да увеличава несигурния 
характер на работата както за служителите в Европа, така и в чужбина. Синдикатите призовават да 
се прекрати надпреварата за най-ниски заплати и вместо това да се постави фокус върху 
качественото производство, при което работниците получават справедливо и честно заплащане, 
докато работят в безопасни и сигурни условия.  

Преходът към по-устойчива и кръгова текстилна екосистема предоставя възможност за 
подобряване на условията на труд и заплащането на европейските работници, които ще играят 
централна роля в този преход. Европа има горда история в производството на текстил и сега е 
моментът да инвестираме в работната сила, за да гарантираме, че тя е напълно способна да 
отговори на потребностите от умения за този преход. Настоящият проект на ЕС за секторите 
Skills4Smart е в процес на изпълнение и е въведен Пакт за умения за секторите. Всички политици 
трябва да се обединят, за да предприемат планиране на работната сила и оценка на въздействието 
върху секторите, за да установят въздействието върху работниците плюс бъдещите нужди от умения 
и несъответствията в екосистемата. Стажът в секторите и текущото обучение по устойчив текстил 
трябва да бъдат засилени, за да се гарантира, че не само сегашната работна сила ще запази заетостта 
си, но и че повече работодатели ще инвестират в устойчиво производство в Европа, което може да 
доведе до създаване на работни места. Така повишаването на квалификацията и 

https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-11/ETUC%20position%20on%20EU%20trade%20policy%20review%20adopted%20updated%20%282%29.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-11/ETUC%20position%20on%20EU%20trade%20policy%20review%20adopted%20updated%20%282%29.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
https://s4tclfblueprint.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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преквалификацията на работниците ще бъде от съществено значение за запазването на 
конкурентоспособността на Европа в производството на устойчиви текстилни изделия и синдикатите 
няма да позволят работниците да бъдат оставени на заден план при осъществяването на този 
преход.  

За да бъде преходът справедлив, процесът трябва да гарантира активното участие на всички 
заинтересовани страни, включително представителите на работниците и синдикатите. Зелената и 
цифрова трансформация трябва да бъде справедлив преход за текстилните работници и това може 
да бъде постигнато само с подобрено участие на работниците, което надхвърля основните права 
на информация и консултации в ЕС.   

Колективното договаряне и социалният диалог са от решаващо значение при обсъждането на 
устойчивостта на текстилния сектор, като ролята на работниците и синдикатите трябва да се зачита 
при сътрудничеството, наблюдението и гарантирането на истинска устойчивост на производството. 
Ролята на делегатите по околна среда/устойчивост или комитетите по устойчивост, които са 
включени в колективните споразумения в определени производствени сектори, трябва да бъде 
въведена и в текстилния сектор.  

Освен това създаването и използването на „социално-технологични“ инструменти като точки за 
наблюдение, форуми, промишлени маси и други подобни инициативи ще спомогнат за гарантиране 
на устойчивост в цялата верига за създаване на стойност и ще доведат до справедлив преход. 
Пълното участие на всички заинтересовани страни е от съществено значение, за да се гарантира 
справедлив преход на европейския текстилен сектор.  

Нова стратегия за индустриална политика 

Стратегията на ЕС в областта на текстила ще следва съобщението на Европейската комисия 
„Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.: Изграждане на по-силен единен пазар 
за възстановяването на Европа“, което взема предвид пандемията от COVID-19 и подчертава, че са 
необходими допълнителни усилия, за да се осъществи преходът към зелена и цифрова 
промишленост в Европа. Това е особено вярно за европейските сектори на TCLF, които са изправени 
пред тежка глобална конкуренция, особено в областта на „бързата мода“, където ниските заплати 
се възприемат като положителни, а трудовите права и екологичните стандарти остават на заден 
план.  

В отговор на това съобщение социалните партньори от TCLF публикуваха съвместно становище, 
приветстващо насърчаването на път за екосистемен преход в секторите, като същевременно 
продължиха да призовават за последователен и всеобхватен подход, подкрепящ промишлеността 
и работниците, като се имат предвид всички важни аспекти: търговия, конкуренция, умения, 
декарбонизация, автентичност, устойчивост и други.  

Стратегията на ЕС в сферата на текстила ще намери място в пътя на прехода за текстилната 
екосистема и затова е още по-важно стратегията да възприеме широка цялостна гледна точка за 
всички аспекти на текстилната екосистема и да се съсредоточи върху заетостта и производството в 
Европа. Работниците ще бъдат в центъра на прехода и industriAll Europe и други европейски 
синдикати настояват участието на работниците и функциониращият социален диалог да продължат 
да стоят в основата на приобщаващ справедлив преход. Затова социалните партньори трябва да 
участват в създаването и прилагането на тези пътища на прехода, за да станат те реалност.  

  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-industrial-strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-industrial-strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-new-industrial-strategy.pdf
https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/5/637577916563795480_SD_TCLF_Joint_Statement_Industrial_Policy_20210528.pdf
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Изискванията на industriAll Europe  

По-конкретно, industriAll Europe призовава предстоящата стратегия на ЕС за текстила да включва 

следното:   

 

Фокус върху работниците:  

• Пълна оценка на въздействието и потенциалния ефект на прехода върху работната 
сила (включително веригите за доставки). 

• Подробно бъдещо планиране на работната сила във връзка с прехода, с акцент върху 
силния социален диалог (включително спазването на правото на информация и 
консултации).  

• Пълен анализ на бъдещите нужди от работни места и умения, детайлизиран на 
регионално равнище.  

• Създаване и признаване на делегат по околна среда/устойчивост, който да 
представлява работниците в дружеството, с функции и правомощия да участва в 
дискусии и решения по съответните въпроси и да следи процесите на трансформация 
в дружеството. 

• Национална и европейска подкрепа за настоящия проект Skills4Smart и 
нововъведения Пакт за умения за текстилната екосистема, за да се гарантира, че 
работниците притежават подходящи умения за прехода.  

• Справедлив преход за всеки засегнат работник, включително 
преквалификация/повишаване на квалификацията и възможности за вътрешна 
мобилност.  

• Високи нива на социална защита за всички засегнати работници, както в Европа, така 
и извън нея, имайки предвид големия брой несигурни и нископлатени работници в 
секторите. 

• Ангажимент за създаване на допълнителни работни места в Европа в секторите, 
особено в областта на рециклирането и кръговата икономика, с гаранцията, че тези 
работни места са качествени и предлагат добри условия на труд.  

• Създаване на конкретни механизми и инструменти, които да гарантират участието на 
заинтересованите страни в цялата верига за създаване на стойност по време на 
прехода към по-устойчива промишленост.  

 

 

Фокус върху устойчивото производство в Европа:  

• Европейската промишленост трябва да се съсредоточи върху производството на 
висококачествени, дълготрайни продукти, произведени от квалифицирани 
работници в добри условия на труд, в противовес с най-ниските производствени 
разходи.   

https://s4tclfblueprint.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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• Цялостна, силна и съгласувана политическа рамка на ЕС за подкрепа на прехода, 
включително за справяне с потенциалните предизвикателства пред секторите 
(например увеличени разходи).  

• Национална и европейска подкрепа и стимули за по-устойчиво развитие на 
европейската текстилна промишленост (напр. преминаване към възобновяема 
енергия, схеми за намаляване/повторно използване на отпадъците, 
индустриализирана кръгова икономика, индустриална симбиоза и др.).  

• Инвестиции в събирането и рециклирането на текстил плюс преглед на текущия износ 
на текстил извън ЕС.  

• Подпомагане и подкрепа на нови икономически и бизнес модели, насочени към 
увеличаване на рециклирането.  

• Повишено финансиране на проекти за кръгова икономика в текстилния сектор с цел 
увеличаване на използването на вторични суровини.  

• Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, включително пилотни 
проекти и разширяване на съществуващи проекти, по отношение на процесите за 
намаляване на емисиите, отпадъците и използването на енергия по време на фазата 
на производство и по-добро рециклиране.  

• Законодателство на ЕС за определяне и задължаване на прилагането на екодизайн в 
предстоящата Инициатива за устойчиви продукти.  

• Предоставяне на силни стимули за привличане на клиенти, които трябва да променят 
поведението си и да избират по-дълготрайни продукти, които са по-устойчиви и могат 
да бъдат рециклирани.  

• Стимули за насърчаване на зелените обществени поръчки с цел увеличаване на 
търсенето на по-устойчиви продукти, произведени в Европа.  

 

Фокус върху справедливата търговия 

• Действия на ЕС, които да гарантират, че европейската текстилна екосистема ще 
остане конкурентоспособна, включително гарантиране на равнопоставени глобални 
условия.  

• Европейски и международни действия за борба с настоящия дисбаланс в 
покупателната способност и съвместни усилия за справяне с нелоялните практики за 
снабдяване, включително разширяване на прилагането на Директивата за нелоялните 
търговски практики към текстилния сектор.   

• Законодателство на ЕС за подпомагане на задължителната надлежна проверка в 
цялата верига за доставки по отношение на секторите на TCLF, което следва да се 
използва за подобряване на националното трудово законодателство и стандарти в 
държави от третия свят, някои от които са много бедни.   

• Преработване на ОСП, насочено към създаване на качествени работни места в някои 
от най-бедните държави от третия свят, без да се оказва отрицателно въздействие 
върху производството или работниците в Европа.  
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• Амбициозен преглед на ефективното прилагане на разделите относно търговията и 
устойчивото развитие с цел повишаване на екологичните стандарти и трудовите права 
в текстилната верига за доставки извън Европа. 

 

Заключение  

Успешният преход към по-устойчиви и кръгови европейски сектори на TCLF ще изисква всички 

европейски заинтересовани страни да се обединят и да постигнат съгласие относно реални 

съвместни усилия. Преходът трябва да бъде подкрепен от силна политическа рамка на ЕС, която е 

съгласувана и насочена към предизвикателствата, пред които ще се изправят секторите, 

включително по-високи разходи (напр. промени в производствените процеси), технически 

трудности, които ще изискват инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, и 

законодателство (напр. за отпадъците). Текстилните работници ще бъдат в центъра на прехода 

към по-устойчиви и кръгови текстилни екосистеми, затова те и техните общности трябва да бъдат 

подкрепени, за да се гарантира успешен преход.  


