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Betreft: EU-strategie voor duurzaam textiel en bijbehorende wetgeving en de noodzaak om de 
broeikasgasemissies van de textielindustrie te verminderen

De textielsector levert vanuit het oogpunt van de EU-consumptie de op drie na grootste bijdrage aan 
de klimaatverandering, en de emissies van de industrie zullen naar verwachting alleen maar 
toenemen. Daarom is er dringend behoefte aan een nieuwe strategie voor deze sector, met inbegrip 
van nieuwe bindende wetgeving.

1. De strategie van de Commissie en de bijbehorende wetgevingsvoorstellen moeten worden 
afgestemd op wat nodig is om de sector binnen het 1,5 °C-traject te houden. Voor de 
modecomponent van de sector geven zelfs voorzichtige berekeningen aan dat de emissies tegen 
2030 wereldwijd ten minste gehalveerd moeten zijn. Zal in de strategie en de bijbehorende 
wetgevingsvoorstellen een EU-klimaatdoelstelling worden opgenomen die in overeenstemming is 
met een 1,5 °C-traject, waarin de emissies van de EU-consumptie worden meegenomen en 
waarin rekening wordt gehouden met de industriële emissies van de drie groepen van het 
broeikasgassenprotocol, en zal een onafhankelijke instantie worden belast met de taak en de 
verantwoordelijkheid om te beoordelen of maatregelen toereikend zijn voor het verwezenlijken 
van de omschreven doelstellingen?

2. Zal in de strategie een bindend reductiestreefcijfer worden vastgesteld voor de milieuvoetafdruk 
van de EU-textielconsumptie en -productie, in overeenstemming met de klimaatdoelstelling?

3. Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor het halen van deze 
emissiereductiestreefcijfers niet bij de consument wordt gelegd?


