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Lucrătorii europeni din sectorul textilelor, al confecțiilor, al tăbăcăriei și pielăriei și al 
încălțămintei (TCLF) solicită o strategie ambițioasă a UE privind produsele textile, care să 
abordeze diverse provocări de-a lungul întregului lanț de aprovizionare și să protejeze lucrătorii 
și planeta. Sindicatele insistă asupra faptului că o tranziție cu adevărat sustenabilă și circulară 
pentru ecosistemul textil trebuie să privească drepturile lucrătorilor, să creeze locuri de muncă 
decente, să insiste asupra unor standarde înalte de mediu la nivel internațional, să fie sprijinită 
la nivel regional, național, european și internațional și, cel mai important, să fie stabilită prin 
implicarea părților interesate și dialogul social cu partenerii sociali.  

 

Introducere 

În 2020, Comisia Europeană a lansat un „nou plan de acțiune privind economia circulară pentru o Europă 
mai curată și mai competitivă”.  O parte a acestui plan a inclus o propunere pentru o strategie 
cuprinzătoare a UE privind textilele. Sectorul a fost evidențiat datorită faptului că sectorul textilelor este 
a patra categorie cu cea mai mare presiune pentru utilizarea materiilor prime primare și a apei (după 
alimente, locuințe și transport) și a cincea pentru emisiile de gaze cu efect de seră (GES)1. În plus, se 
estimează că mai puțin de 1% din toate textilele din întreaga lume sunt reciclate în textile noi2. Prin 
urmare, există o nevoie clară de a analiza întregul ciclu de viață al textilelor, cu scopul de a transforma 
ecosistemul într-o economie cu adevărat circulară.  

Sectorul global al articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte reprezintă 8% din emisiile globale de GES şi, 
într-un scenariu „business as usual”, se aşteaptă ca aceste emisii să crească3. Presiunea asupra sectorului 
de a deveni mai ecologic este în creștere.  Cu toate acestea, pentru ca această tranziție să fie echitabilă, 
lucrătorii insistă ca factorii de decizie politică să colaboreze cu toate părțile interesate pentru a se asigura 
că se acordă tot sprijinul necesar pentru a se asigura că niciun lucrător sau nicio regiune nu sunt lăsate în 
urmă. Strategia UE privind textilele trebuie să fie ambițioasă și trebuie să analizeze toate domeniile de 
politică pentru a se asigura că sectorul european poate conduce pe calea către o creștere mai ecologică și 
mai sustenabilă, rămânând totodată competitiv pe o piață globală acerbă, care continuă să se concentreze 
asupra producției low cost, axată pe salarii mici. Consumatorii vor juca, de asemenea, un rol esențial în 
această tranziție, iar schimbările în comportamentul cetățenilor vor fi esențiale.  

 
1 Raport de corespondență SEE Nov 2019 
2 Ellen McArthur Foundation (2017), O nouă economie textilă 
3 https://quantis-intl.com/report/measuring-fashion-report/ 
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Aceasta include nu numai o trecere la o utilizare mai lungă, reutilizare și reciclare, ci și o schimbare a 
obiceiurilor consumatorilor în ceea ce privește comportamentul lor de cumpărare. Comportamentul 
consumatorilor are puterea de a conduce la schimbări profunde în sectorul textilelor europene, dar 
trebuie luate măsuri pentru a stabili o etichetare clară (pentru a promova consumul sustenabil) și pentru 
a face produsele sustenabile mai accesibile. Trebuie remarcat faptul că mulți lucrători din sectorul 
european al textilelor sunt prost plătiți și, prin urmare, este puțin probabil să își poată permite produse 
mai sustenabile din cauza costurilor mai mari. Această situație paradoxală de a cere lucrătorilor europeni 
să facă produse mai sustenabile pe care s-ar putea să nu și le poată permite trebuie să se schimbe.  

IndustriAll Europe solicită ca Strategia UE privind produsele textile să abordeze practicile de cumpărare 
necorespunzătoare și să îmbunătățească drepturile și condițiile de muncă ale tuturor lucrătorilor. Pentru 
sindicate, acest lucru înseamnă depăşirea condiţiilor legale minime de muncă şi atingerea unor standarde 
mai înalte prin negociere colectivă. 

 

Strategia UE în domeniul textilelor  

Comisia Europeană a identificat deja obiectivele-cheie ale viitoarei Strategii UE pentru textile: consolidarea 
competitivității industriale și a inovării în sectoare; stimularea pieței UE pentru textile sustenabile și 
circulare și „abordarea” modei rapide și stimularea noilor modele de afaceri. IndustriAll Europe salută 
abordarea holistică a Comisiei Europene, dar solicită să se acorde o atenție deosebită impactului potențial 
asupra forței de muncă europene actuale a tranziției, insistând asupra faptului că sindicatele joacă un rol-
cheie în tranziție pentru a se asigura că locurile de muncă actuale sunt protejate, lucrând în același timp la 
crearea unor locuri de muncă mai bune, în special în ceea ce privește economia circulară.  

Este clar că orice încercare reală de a îmbunătăți sustenabilitatea sectorului textilelor va necesita un cadru 
politic UE solid și de sprijin. Până în prezent, Comisia Europeană a făcut câteva propuneri inițiale, printre 
care: aplicarea unui nou cadru pentru produse sustenabile, îmbunătățirea mediului de afaceri și de 
reglementare pentru textile sustenabile și circulare în UE, furnizarea de orientări pentru atingerea unor 
niveluri ridicate de colectare separată a deșeurilor textile și stimularea sortării, reutilizării și reciclării 
textilelor. Toate acestea sunt propuneri binevenite.  Cu toate acestea, factorii de decizie politică ai UE 
trebuie, de asemenea, să se asigure că acordă o atenție deosebită impactului potențial asupra lucrătorilor 
- o strategie UE pentru textile cu adevărat sustenabilă trebuie să se concentreze atât pe oameni, cât și 
pe planetă.  

Impactul asupra oamenilor poate fi văzut în mod clar în modul în care sectorul se concentrează pe 
producția low cost. Sectoarele europene TCLF sunt obligate să concureze pe o piață globală competitivă, 
cu o presiune incredibilă asupra producției low cost și, la rândul său, salarii mici. IndustriAll Europe 
sprijină trecerea la o producție mai sustenabilă și de calitate superioară în Europa și, prin urmare, creșterea 
investițiilor în instalațiile de producție actuale și în forța de muncă (condiții de muncă și competențe). Cu 
toate acestea, va fi esențial ca factorii de decizie politică ai UE să se asigure că această tranziție către un 
sector textil mai sustenabil și circular este susținută pe deplin prin furnizarea de stimulente, sprijin, 
legislație necesară și coeziune politică. În plus, consumatorii europeni trebuie, de asemenea, să își asume 
responsabilitatea și să își schimbe comportamentul prin sprijinirea unor produse mai sustenabile fabricate 
în Europa. IndustriAll Europe insistă asupra unei tranziții echitabile pentru sectoarele TCLF din Europa și 
nu va accepta să fie lăsat în urmă niciun lucrător sau comunitate. 

 

Un sector textil sustenabil și circular în UE   

Sindicatele europene insistă ca sustenabilitatea să se concentreze atât pe oameni, cât şi pe planetă. Poziţia 
noastră privind sustenabilitatea este amplă şi ambiţioasă şi necesită angajamente şi acţiuni comune din 
partea tuturor părţilor interesate, inclusiv a consumatorilor, cu un rol clar pentru partenerii sociali. Din 
păcate, sectorul textilelor la nivel mondial este cunoscut pentru impactul său negativ asupra mediului și 
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climei, inclusiv consumul de resurse, utilizarea terenurilor, schimbările climatice și emisiile poluante. În 
timp ce diminuăm impactul asupra mediului al sectorului prin examinarea tuturor aspectelor relevante, de 
la materii prime la colectare și reciclare, este, de asemenea, important să includem rolul lucrătorilor și 
condițiile acestora în sector.  

 

Materii prime 

Majoritatea materiilor prime pentru sectorul textilelor din UE sunt importate din afara UE. De fapt, un 
raport SEE a constatat că 1,3 tone de materii prime primare și 104 m3 de apă per persoană au fost utilizate 
la fabricarea și manipularea articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte și textile de uz casnic achiziționate 
de consumatorii UE în 2017. În plus, au estimat că aproximativ 85% din materiile prime și 92% din utilizarea 
apei au avut loc în afara UE, care a fost cel mai mare din toate domeniile de consum. Această cerere imensă 
de materii prime și utilizarea apei a dus la epuizarea resurselor și la pierderea biodiversității, în special 
pentru bumbac și lână. Cu toate acestea, materialele sintetice sunt, de asemenea, problematice, fibrele și 
firele fiind produse folosind combustibili fosili și producția provocând poluarea microplastică.  

Ca răspuns la diverse probleme legate de accesarea materiilor prime, IndustriAll Europe a publicat un 
document de politică privind asigurarea unei aprovizionări sustenabile cu materii prime în Europa, 
solicitând o economie circulară echitabilă și industrializată la nivel european care poate promova și 
permite mai bine utilizarea și reutilizarea materiilor prime. În special, documentul se concentrează 
asupra reutilizării/reparării, finanțării și sprijinirii proiectelor circulare și de reciclare, revizuirii exporturilor 
actuale de deșeuri, sprijinirii circularității intraeuropene și îmbunătățirii condițiilor de muncă ale celor care 
lucrează în industriile deșeurilor, printre altele.  

Design  

Tranziția către un sector textil european circular trebuie să înceapă de la începutul procesului, proiectarea 
produsului și, ca atare, reciclabilitatea textilelor trebuie luată în considerare în faza de proiectare. 
Regulamentul UE trebuie să definească și să mandateze standardele de proiectare ecologică pentru a se 
asigura că produsele sunt potrivite pentru economia circulară industrializată și pentru reutilizarea 
materialelor, fiind, de asemenea, concepute pentru longevitate și reparabilitate. Este nevoie de 
angajamente puternice din partea UE cu privire la revizuirea Directivei privind proiectarea ecologică, prin 
intermediul viitoarei Inițiative privind produsele sustenabile, care va trebui să ia în considerare acest 
lucru, inclusiv aspectele sociale în definirea sustenabilității. În acest sens, va fi esențială și afișarea 
obligatorie a informațiilor standardizate privind caracteristicile preconizate ale economiei circulare a 
produsului, cum ar fi durata de viață, rata de eșec, reparabilitatea, mentenabilitatea, actualizarea și 
dezmembrarea, folosind metode standardizate pentru a le evalua în mod obiectiv. Posibilitatea de a crea 
un pașaport digital pentru produse care ar putea include informații atât cu privire la locul de producție, 
cât și la condițiile de muncă (cum ar fi acordurile de negociere colectivă, dreptul de sindicalizare și plata 
unui salariu de trai) s-ar putea dovedi a fi un instrument extrem de util în creșterea condițiilor de muncă 
ale lucrătorilor de-a lungul lanțului global de aprovizionare.  

Producţie  

Producţia globală de textile s-a dublat între anii 2000 şi 20154, ceea ce, la rândul său, a crescut cantitatea 
de energie consumată, utilizarea de substanțe chimice, cantitatea de gaze cu efect de seră şi deşeuri din 
sector. Prin urmare, există o presiune asupra sectorului european pentru a decarboniza prin utilizarea 
materiilor prime și materiale regenerabile și pentru a asigura procese de producție mai eficiente și mai 
eficace: reducerea deșeurilor și reducerea impactului producției. Există o nevoie clară de a trece de la 
combustibilii fosili la energia regenerabilă și de a reduce utilizarea apei și generarea deșeurilor chimice. Cu 
toate acestea, sectorul european se confruntă cu o concurență globală acerbă într-un sector în care prețul 

 
4 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf 

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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scăzut este esențial. Ca atare, sprijinul național și european este esențial pentru cercetare și dezvoltare în 
procese mai ecologice, inclusiv extinderea unor proiecte pilot. Industria însăși trebuie să ia măsuri pentru 
a utiliza mai multă energie regenerabilă și pentru a reduce/reutiliza deșeurile și trebuie să fie susținută 
de stimulente și sprijin la nivel național sau european. Rolul consumatorilor va fi vital, deoarece 
transformarea către o producție mai sustenabilă va fi costisitoare și, ca atare, clienții trebuie să fie dispuși 
să sprijine această tranziție prin investiții în produse mai sustenabile, a căror producere va fi mai scumpă.   

 

Utilizare/reutilizare  

Consumatorii vor juca, de asemenea, un rol-cheie în utilizarea și reutilizarea produselor textile, trecerea la 
cumpărarea de produse mai sustenabile fabricate în Europa fiind esențială pentru dezvoltarea unui 
ecosistem mai sustenabil. Aceste produse pot costa mai mult decât importurile ieftine ale obsesiei pentru 
moda rapidă de astăzi, iar consumatorii vor fi responsabili pentru asigurarea faptului că articolele sunt 
folosite pentru perioade mai lungi de timp și chiar refolosite, îndepărtându-se de utilizarea actuală „doar 
într-un singur sezon” a multor haine.  

Consumatorii de mari dimensiuni, cum ar fi clienții industriali (de exemplu, industria automobilelor și 
industria aerospațială) și autoritățile publice, vor juca, de asemenea, un rol și ar trebui să li se ofere 
stimulente pentru a cumpăra produse sustenabile fabricate în Europa. Normele privind achizițiile publice 
ecologice și sociale ar trebui să joace un rol important în încurajarea autorităților publice să investească 
în produse mai sustenabile, observând că autoritățile au responsabilitatea de a utiliza banii publici pentru 
a promova o dezvoltare socială și economică coerentă, locuri de muncă de bună calitate și servicii și 
produse de calitate.  

Colectarea și reciclarea  

Cantitatea globală de deșeuri generate de sectoarele TCLF este uriașă, cu aproximativ 92 de milioane de 
tone de deșeuri în fiecare an5 și se estimează că cetățenii UE aruncă în jur de 11 kg de textile pe persoană 
pe an6. Din păcate, aceste deșeuri sunt rareori folosite în mod corespunzător și cele mai multe haine 
folosite sunt exportate din Europa sau sunt incinerate sau eliminate la halda de deșeuri. Există o 
oportunitate reală de a crea o economie circulară sustenabilă pentru textilele utilizate, dar volumul de 
muncă necesar pentru realizarea acestui obiectiv nu ar trebui subestimat. Vor trebui create și sprijinite noi 
infrastructuri, pentru a asigura reciclarea eficientă a textilelor în Europa, inclusiv colectarea, sortarea și 
reciclarea. Sprijinul național și al UE va fi necesar, iar cetățenii UE trebuie, de asemenea, să își îndeplinească 
rolul, având în vedere că ratele de colectare ale UE sunt doar la nivelul de 25 %7. Inițiativele comune 

ambițioase, cum ar fi propunerea Euratex privind Error! Hyperlink reference not valid., trebuie 
sprijinite în conformitate cu creșterea pozitivă a deșeurilor textile colectate de la 2 tone (2014) la 2,8 tone 
(2019). În plus, nu trebuie uitat impactul pozitiv potențial al legislației UE actualizate privind deșeurile în 
vigoare până la sfârșitul anului 2024.  

Creșterea colectării și reciclării nu numai că va aduce beneficii planetei, ci ar trebui văzută și ca o 
oportunitate de a crea locuri de muncă în Europa în materie de colectare, sortare și reciclare. IndustriAll 
Europe insistă asupra faptului că acestea ar trebui să fie locuri de muncă de calitate create în domenii cu 
probleme, cu o puternică dimensiune socială, inclusiv drepturile lucrătorilor, măsurile de sănătate și 
siguranță, dialogul social eficient și atenția acordată competențelor și standardelor de mediu la nivel înalt.  

Verificarea prealabilă  

 
5 Pulsul industriei modei. Global Fashion Agenda și Boston Consulting Group. 2017 
6 https://www.eea.europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy 
7 http://www.ecap.eu.com 
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Sectoarele TCLF sunt în mare măsură sectoare globale, UE rămânând un importator net de materii prime, 
produse semifinite și produse finite. O strategie sustenabilă a UE în domeniul textilelor trebuie să se 
concentreze asupra întregului lanț de aprovizionare, care include asigurarea verificării prealabile în 
sectoarele TCLF - toate sectoarele cu risc ridicat. Sindicatele așteaptă cu nerăbdare propunerea Comisiei 
Europene privind o inițiativă legislativă a UE privind guvernanța corporativă sustenabilă și industriaAll 

Europe Error! Hyperlink reference not valid. solicitând obligația de verificare prealabilă. 

IndustriAll Europe înțelege obligația de verificare prealabilă ca proces prin care o companie identifică, 
previne, atenuează și încetează impactul negativ real și potențial asupra ființelor umane și asupra 
mediului, cauzat de propriile activități sau ca urmare a relațiilor sale de afaceri (de exemplu, filiale, 
subcontractanți din aval și din amonte, furnizori) și explică modul în care sunt abordate aceste impacturi.  

Utilizând această definiție, IndustriAll Europe solicită obligația de verificare prealabilă pentru a acoperi 
toate întreprinderile din UE, indiferent de dimensiune și locație, IMM-urile beneficiind de asistență 
suplimentară printr-un sistem de sprijin specific. Este o realitate în industriile noastre că întreprinderile 
mai mici din Europa au extins adesea lanțurile de aprovizionare globale cu risc de exploatare a forței de 
muncă și de deteriorare a mediului. Prin urmare, propunerile UE trebuie să ia în considerare un risc și nu 
doar un prag cantitativ. În plus, implicarea sindicatelor este considerată vitală, inclusiv în aplicarea legii și 
în orice proceduri de reclamație, iar sindicatele solicită sancțiuni și obligații care sunt eficiente, 
proporționale și disuasive. O strategie cu adevărat sustenabilă a UE în domeniul textilelor trebuie să 
protejeze oamenii și planeta și, ca atare, obligația de verificare prealabilă joacă un rol important.  

Practici comerciale neloiale/practici de cumpărare 

Nevoia de a extinde înțelegerea sustenabilității la oameni, și în special la lucrători, în ecosistemul textilelor 
include necesitatea de a aborda actualele practici comerciale neloiale care se răspândesc în sector și duc 
la salarii mici și condiții de muncă nefavorabile. Acest dezechilibru al puterii a fost evidențiat în timpul 
crizei COVID-19, unele mărci/comercianți cu amănuntul anulând sau schimbând comenzile în ultimul 
moment, ceea ce a afectat în mod negativ producătorii și lucrătorii acestora. Există o preocupare reală că 
lanțul de aprovizionare cu textile a devenit și mai orientat spre cumpărător, ceea ce a dus la prețuri 
scăzute, termene scurte de livrare și condiții de plată precare. Aceste practici de cumpărare pot, la rândul 
lor, să crească riscul de abuzuri privind drepturile de muncă în sectoarele TCLF8.   

IndustriAll Europe și Traidcraft Exchange au elaborat un document comun care propune ca statele membre 
ale UE să extindă domeniul de aplicare al transpunerii Directivei 2019 privind practicile comerciale 
neloiale în sectorul agroalimentar la mărcile de îmbrăcăminte, comercianții cu amănuntul și producătorii, 
deoarece aceste noi norme și proceduri ar putea îmbunătăți în mod semnificativ conduita responsabilă în 
sectorul confecțiilor.  

La nivel internațional, sindicatele au încercat să reformeze practicile de achiziții și au avut un rol esențial 
în stabilirea ACT (Acțiune, Colaborare, Transformare), un acord de pionierat între sindicate și 
brandurile/comercianții cu amănuntul la nivel mondial pentru a transforma industria TCLF și a obține 
salarii de subzistenţă pentru lucrători prin negocieri colective la nivel de industrie legate de practicile de 
achiziții. Întrucât sectoarele TCLF din UE au un lanț global de aprovizionare, trebuie acordată atenție 
practicilor de cumpărare la nivel internațional, ca parte a tranziției către un sistem ecologic mai sustenabil.  

Comerț/condiții de concurență echitabile  

Politica comercială este esențială pentru asigurarea unei tranziții reușite către un ecosistem textil mai 
sustenabil și circular, atât în cadrul UE, cât și la nivel mondial. Politica comercială a UE este necesară pentru 

 
8  O analiză de fond privind transparența și trasabilitatea în lanțul valorii hainelor  

https://actonlivingwages.com/
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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a se asigura că sectoarele TCLF din Europa pot deveni mai sustenabile și pot rămâne competitive, 
protejând astfel industria și lucrătorii acesteia.  

Politica comercială a UE este vitală pentru crearea unui sector textil mai sustenabil la nivel global, prin 
acordarea de stimulente țărilor terțe pentru a-și îmbunătăți standardele de mediu și condițiile de muncă. 
Viitoarea revizuire a sistemului generalizat de preferințe (SPG) (Regulamentul (UE) nr. 978/20120 al 
Consiliului) după 2023 oferă o oportunitate reală de a îmbunătăți sistemul actual și condițiile de viață și de 
muncă ale lucrătorilor din întreaga lume. Acest lucru este deosebit de important pentru sectoarele TCLF.  

IndustriAll Europe a publicat un document de poziție cu privire la Revizuirea SPG solicitând un sistem mai 
structurat și transparent și o listă revizuită a convențiilor internaționale care urmează să fie ratificate de 
către beneficiarii SPG și ABE, inclusiv Acordul de la Paris. Revizuirea SPG oferă o oportunitate reală de a 
îmbunătăți standardele de mediu și condițiile de muncă ale sectoarelor TCLF din țările terțe și, la rândul 
său, ar spori sustenabilitatea sectoarelor textile atât în UE, cât și în străinătate. SPG al UE ar trebui să 
contribuie la construirea unei relații economice echitabile și prospere între UE și țările în curs de 
dezvoltare, o relație în care exploatarea forței de muncă și degradarea mediului nu mai sunt mijloace 
acceptate de concurență internațională. Un SPG revizuit ar trebui să creeze locuri de muncă bune în țările 
terțe, fără a afecta în mod negativ industria TCLF sau lucrătorii săi din Europa. 

Numeroși beneficiari ai SPG sunt absolvenți ai acordurilor de liber schimb ale UE (ALS), ceea ce oferă UE o 
altă oportunitate de a utiliza politica comercială pentru a îmbunătăți condițiile de mediu și de muncă cu 
țările terțe, multe dintre acestea având sectoare TCLF puternice. Sindicatele europene și-au evidențiat 
ambițiile pentru UE în poziția CES privind revizuirea politicii comerciale a UE, care salută revizuirea, dar 
solicită o reformă a politicii comerciale și de investiții a UE care pune accentul pe: crearea de locuri de 
muncă decente și protecția drepturilor fundamentale și ale omului, inclusiv a drepturilor lucrătorilor și ale 
sindicatelor; conservarea mediului și a biodiversității și conformitatea cu Acordul de la Paris privind 
schimbările climatice; protejarea serviciilor publice de înaltă calitate; și consolidarea bazei industriale 
europene. 

Sindicatele consideră că, printr-o astfel de reformă, comerțul UE poate deveni un instrument mai eficient 
pentru consolidarea performanței economice cu locuri de muncă de calitate și decente și poate stimula 
dezvoltarea sustenabilă și favorabilă incluziunii. Într-adevăr, sindicatele așteaptă cu nerăbdare revizuirea 
Planului de acțiune în 15 puncte al Comisiei Europene pentru a eficientiza capitolele UE privind comerțul 
și dezvoltarea sustenabilă (TSD). Revizuirea ar trebui să urmărească garantarea angajamentelor în materie 
de mediu (de exemplu, Acordul de la Paris), sustenabilitate, inclusiv economia circulară) și a drepturilor 
lucrătorilor în acordurile de liber schimb, care trebuie să aibă instrumente, prin stimulente, monitorizare 
și sancțiuni corespunzătoare. Acest lucru ar avea un impact real asupra sectoarelor globale TCLF.  

Comisia Europeană trebuie să utilizeze măsuri comerciale pentru a îmbunătăți standardele internaționale 
de mediu și sociale în industria TCLF, asigurându-se totodată că sectoarele europene pot concura echitabil 
pe o piață competitivă acerbă. Tranziția către o producție mai sustenabilă va fi costisitoare, iar industria 
trebuie să supraviețuiască și să ofere locuri de muncă lucrătorilor și comunităților, pentru ca tranziția să 
fie un succes.  

Lucrători din sectorul european al TCLF 

Sectorul european TCLF cuprinde aproximativ 200.000 de companii, generează o cifră de afaceri de peste 
200 de miliarde de euro și angajează aproape 2 milioane de persoane (2019). Sectoarele oferă locuri de 
muncă vitale în multe regiuni din Europa, unde există puține alte oportunități de angajare pentru cetățenii 
europeni. Din păcate, sectorul european și-a pierdut deja locurile de muncă, mii de locuri de muncă fiind 
relocate în Asia și în regiunea MENA, concentrarea asupra costurilor reduse fiind citată ca motiv. Această 
presiune asupra „celui mai mic cost” legată de tendința „modei rapide” continuă să reducă salariile și să 
sporească precaritatea muncii atât pentru angajații din Europa, cât și din străinătate. Sindicatele solicită 

https://news.industriall-europe.eu/content/documents/upload/2021/3/637503653509181403_GSP%20Position%20Paper%20050121%20final.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/document/file/2020-11/ETUC%20position%20on%20EU%20trade%20policy%20review%20adopted%20updated%20(2).pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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încetarea cursei către nivelul cel mai de jos în ceea ce privește salariile mici și cere, în schimb, concentrarea 
asupra producției de calitate, cu lucrătorii plătiți cu un salariu corect și echitabil, lucrând în condiții sigure.  

Tranziția către un ecosistem textil mai sustenabil și circular oferă o oportunitate de a îmbunătăți condițiile 
de muncă și salariile lucrătorilor europeni care vor juca un rol central în această tranziție. Europa are o 
istorie frumoasă în fabricarea textilelor și acum este momentul să investim în forța de muncă pentru a ne 
asigura că aceasta este pe deplin capabilă să îndeplinească cerințele privind competențele pentru 
această tranziție. Actualul proiect al Planului UE pentru sectoare, Skills4Smart este în curs și a fost stabilit 
un Pact pentru competențe pentru sectoare. Toți factorii de decizie politică trebuie să se reunească pentru 
planificarea forței de muncă și o evaluare a impactului sectoarelor pentru a stabili impactul asupra 
lucrătorilor, plus nevoile viitoare de competențe și nepotrivirile din ecosistem. Stagiile sectoriale și 
formarea continuă în domeniul textilelor sustenabile trebuie consolidate pentru a se asigura nu numai 
că forța de muncă actuală rămâne angajată, ci și că mai mulți angajatori investesc în producția sustenabilă 
în Europa, ceea ce ar putea duce la crearea de locuri de muncă. Astfel, perfecționarea și recalificarea 
lucrătorilor vor fi esențiale pentru ca Europa să rămână competitivă în ceea ce privește producția de 
textile sustenabile, iar sindicatele nu vor permite ca niciun lucrător să fie lăsat în urmă ca parte a acestei 
tranziții.  

Pentru ca tranziția să fie echitabilă, procesul trebuie să asigure participarea activă a tuturor părților 
interesate, inclusiv reprezentanții lucrătorilor și sindicatele. Transformarea ecologică și digitală trebuie să 
fie o tranziție echitabilă pentru lucrătorii din sectorul textil, iar acest lucru poate fi realizat numai cu o 
participare mai bună a lucrătorilor, care depășește drepturile fundamentale ale UE la informare și 
consultare.   

Negocierile colective și dialogul social sunt esențiale atunci când se discută sustenabilitatea sectorului 
textilelor, iar rolul lucrătorilor și al sindicatelor trebuie respectat în colaborarea, monitorizarea și 
asigurarea unei producții cu adevărat sustenabile. Rolul delegaților pentru mediu/sustenabilitate sau 
comitetelor pentru sustenabilitate, care sunt incluse în acordurile colective în anumite sectoare de 
producție, ar trebui să fie stabilit și în sectorul textilelor.  

În plus, crearea și utilizarea „instrumentelor de tehnologie socială”, cum ar fi observatoare, forumuri, 
mese industriale și alte inițiative similare, ar contribui la asigurarea sustenabilității pe tot parcursul lanțului 
valoric și ar conduce la o tranziție justă. Angajamentul deplin al tuturor părților interesate este esențial 
pentru a asigura o tranziție echitabilă a sectorului european al textilelor.  

Noua strategie de politică industrială 

Strategia UE pentru textile va urma comunicarea Comisiei Europene „Actualizarea noii strategii industriale 
2020: Construirea unei piețe unice mai puternice pentru redresarea Europei” care a luat act de pandemia 
COVID-19 și a subliniat că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a face față tranziției industriale 
ecologice și digitale a Europei. Acest lucru este valabil în special pentru sectoarele europene TCLF, care se 
confruntă cu o concurență globală acerbă, în special în domeniul „modei rapide”, în care salariile mici sunt 
percepute ca fiind pozitive, iar drepturile lucrătorilor și standardele de mediu sunt mai puțin importante.  

Ca răspuns la această comunicare, partenerii sociali TCLF au emis o Declarație comună care salută 
promovarea unei căi de tranziție a ecosistemului pentru sectoare, continuând în același timp să solicite o 
abordare coerentă și holistică care să sprijine industria și lucrătorii, luând în considerare, printre altele, 
toate aspectele relevante: comerț, concurență, competențe, decarbonizare, autenticitate și 
sustenabilitate.  

Strategia UE privind textilele va contribui la traseul de tranziție pentru ecosistemul textilelor și, ca atare, 
este și mai important ca strategia să aibă o viziune globală cuprinzătoare asupra tuturor aspectelor 
ecosistemului textilelor și să se concentreze asupra ocupării forței de muncă și a producției în Europa. 

https://s4tclfblueprint.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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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Lucrătorii vor fi în centrul tranziției, iar industriaAll Europe și alte sindicate europene insistă ca participarea 
lucrătorilor și dialogul social funcțional să continue să fie piatra de temelie a unei tranziții echitabile și 
favorabile incluziunii. Ca atare, partenerii sociali trebuie să fie implicați în crearea și implementarea 
acestor căi de tranziție, pentru ca acestea să devină o realitate.  
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Cererile IndustriAll Europe  

În special, industriAll Europe solicită următoarele în viitoarea strategie UE privind textilele:   

 

Concentrarea asupra lucrătorilor:  

• O evaluare completă a impactului asupra efectelor potențiale ale tranziției asupra forței de 
muncă actuale (inclusiv lanțurile de aprovizionare). 

• Planificarea detaliată a forței de muncă viitoare în legătură cu tranziția, cu accent pe un 
dialog social puternic (inclusiv respectarea drepturilor de informare și consultare).  

• O analiză completă a viitoarelor necesități de locuri de muncă și competențe defalcate pe 
nivel regional.  

• Crearea și recunoașterea unui Delegat pentru mediu/sustenabilitate care să reprezinte 
lucrătorii din cadrul companiei, cu funcții și competențe de a participa la discuții și decizii cu 
privire la problemele relevante și de a exercita vigilență în procesele de transformare din 
cadrul companiei. 

• Sprijin național și european pentru actualul proiect Skills4Smart și noul Pact pentru 
competențe pentru ecosistemul textil pentru a se asigura că lucrătorii sunt calificați pentru 
tranziție.  

• O tranziție justă pentru orice lucrător afectat, incluzând recalificarea și oportunitățile de 
mobilitate internă.  

• Niveluri ridicate de protecție socială pentru toți lucrătorii afectați, atât în Europa, cât și în 
afara Europei, observând numărul mare de lucrători în situații precare și slab plătiți din 
sectoare. 

• Angajamentul de a crea locuri de muncă suplimentare în Europa în cadrul sectoarelor, în 
special în domeniul reciclării și al economiei circulare, asigurându-se că aceste locuri de 
muncă sunt locuri de muncă de calitate, cu condiții bune de lucru.  

• Instituirea unor mecanisme și instrumente concrete pentru a asigura participarea părților 
interesate în întregul lanț valoric atunci când lucrează pentru o industrie mai sustenabilă.  

 

 

Concentrarea asupra producţiei sustenabile în Europa:  

• Industria europeană trebuie să se concentreze pe producerea de produse de bună calitate, 
sustenabile, fabricate de lucrători calificați, cu condiții de muncă bune, spre deosebire de 
producția cu cele mai mici costuri.   

• Un cadru politic al UE cuprinzător, puternic și coerent pentru sprijinirea tranziției, inclusiv 
combaterea potențialelor provocări cu care se confruntă sectoarele (de exemplu, creșterea 
costurilor).  

• Sprijin național și european și stimulente pentru ca industria textilă europeană să devină 
mai sustenabilă (de exemplu, trecerea la energia regenerabilă, scheme de 

https://s4tclfblueprint.eu/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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reducere/reutilizare a deșeurilor, economie circulară industrializată, simbioză industrială 
etc.).  

• Investiții în colectarea și reciclarea textilelor plus o revizuire a exporturilor actuale de textile 
în afara UE.  

• Asistență și sprijin pentru noile modele economice și de afaceri pentru a sprijini creșterea 
activităților de reciclare.  

• Creșterea finanțării proiectelor economiei circulare în sectorul textilelor cu scopul de a 
crește utilizarea materiilor prime secundare.  

• Investiții în cercetare și dezvoltare, inclusiv proiecte pilot și extindere, în ceea ce privește 
procesele de reducere a emisiilor, a deșeurilor și a utilizării energiei în timpul fazei de 
producție și de reciclare mai bună.  

• Legislația UE pentru a defini și mandata proiectarea ecologică în viitoarea inițiativă privind 
produsele sustenabile.  

• Stimulente puternice care trebuie puse la dispoziţie pentru a atrage clienţii care trebuie să-
şi schimbe comportamentul şi să opteze pentru produse cu durată de viaţă mai lungă, mai 
sustenabile şi care pot fi reciclate.  

• Stimulente pentru a încuraja achiziţiile ecologice în scopul de a crește cererea pentru 
produse mai sustenabile realizate în Europa.  

 

Concentrarea asupra comerțului echitabil 

• Acțiunea UE pentru a garanta că ecosistemul european al textilelor rămâne competitiv, 
inclusiv asigurarea unor condiții de concurență echitabile la nivel mondial.  

• Acțiunea europeană și internațională de combatere a dezechilibrului actual în ceea ce 
privește puterea de cumpărare și eforturile comune de combatere a practicilor de 
cumpărare neloială, inclusiv extinderea punerii în aplicare a Directivei privind practicile 
comerciale neloiale la sectorul textilelor.   

• Legislația UE de sprijinire a verificării prealabile obligatorii prin întregul lanț de 
aprovizionare în raport cu sectoarele TCLF, care ar trebui să fie utilizată pentru a îmbunătăți 
legislația și standardele naționale de muncă în unele țări terțe care pot fi foarte sărace.   

• O revizuire a SPG care creează locuri de muncă de calitate în unele dintre cele mai sărace 
țări terțe, fără a afecta negativ producția sau lucrătorii din Europa.  

• O revizuire ambițioasă a aplicării efective a capitolelor Comerț și Dezvoltare Durabilă 
pentru a îmbunătăți standardele de mediu și drepturile de muncă în lanțul de aprovizionare 
cu textile din afara Europei. 

 

Concluzie  

O tranziție reușită către un sector european mai sustenabil și circular al TCLF va necesita ca toate părțile 

interesate europene să se reunească și să convină asupra unui efort cu adevărat combinat. Tranziția 

trebuie să fie susținută de un cadru politic puternic al UE, care să fie coerent și să abordeze provocările cu 

care se vor confrunta sectoarele, inclusiv costurile mai ridicate (de exemplu, schimbările în procesele de 
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producție), dificultățile tehnice care vor necesita investiții în cercetare și dezvoltare și legislația (de 

exemplu, pentru deșeuri). Lucrătorii din sectorul textilelor se vor afla în centrul tranziției către un 

ecosistem textil mai sustenabil și circular, iar aceștia și comunitățile lor trebuie sprijinite pentru a se 

asigura că acesta este un succes.  


