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Betreft: Verwezenlijking van milieu- en klimaatdoelstellingen in het kader van de EU-strategie 
voor duurzaam textiel door middel van nieuwe bindende wetgeving en aangepaste 
geldstromen

De textielsector levert vanuit het oogpunt van de EU-consumptie de op drie na grootste bijdrage aan 
de klimaatverandering en de milieuvoetafdruk, en deze impact zal naar verwachting nog aanzienlijk 
toenemen. De sector heeft ook een enorme impact op de mensenrechten wereldwijd. In het kader 
van de strategie voor duurzaam textiel is het belangrijk te erkennen dat een transformatie van de 
sector moet worden gefaciliteerd door middel van nieuwe wetgevingsinitiatieven op EU-niveau.

1. Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in de hele EU zijn aangemerkt als 
een noodzakelijk onderdeel van de oplossing om een circulaire economie voor textiel tot stand te 
brengen en voor de lidstaten om hun verplichtingen uit hoofde van de kaderrichtlijn afvalstoffen 
na te komen. Dit is ook belangrijk gezien de enorme bedragen die nodig zijn om de transformatie 
van de textielsector te financieren. Zal uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in de 
strategie worden opgenomen, en welke andere wetgevingsmaatregelen zijn gepland om de 
geldstromen te kunnen richten op de financiering van de transformatie?

2. Circulaire bedrijfsmodellen zijn van essentieel belang, maar milieuprestaties moeten hierin 
centraal staan. Zullen beleidsstimulansen voor circulaire modellen worden gekoppeld aan 
aangetoonde milieueffecten?

3. De strategie kan haar doelstellingen onmogelijk verwezenlijken zonder de 
mensenrechtenschendingen en de kwestie van fatsoenlijk werk aan te pakken. Zal de strategie 
een EU-norm voor passende zorgvuldigheid op het gebied van mensenrechten omvatten?


