
A környezetet és klímaváltozást tekintve az

európai textilfogyasztás a negyedik

legnagyobb hatással bíró terület az

élelmezés, a lakhatás és a mobilitás után.
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A textilfogyasztás a víz- és a

területhasználat vonatkozásában a három

legnagyobb felhasználó között van, míg a

nyersanyagok felhasználásában és az

üvegházhatású gázok kibocsátásának

tekintetében az 5 legnagyobb között

szerepel.
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A textil és ruházati ágazat több, mint

1,5 millió európait foglalkoztat, és

kulcsfontosságú terület a helyi

munkahelyteremtés és üzleti

lehetőségek ösztönzésében. Az

egységes piaci szabályozás az ágazat

gerince.
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Az Európai Bizottság céljai 2030-ra
a textilekkel kapcsolatban

Az EU piacán forgalomba hozott összes textiltermék:

• tartós, javítható és újrahasznosítható;

• nagyrészt újrahasznosított alapanyagokból;

• veszélyes anyagoktól mentesen;

• a szociális jogok tiszteletben tartásával készül.

„A Fast fashion nem divat” – a vásárlók hosszú távon 

profitálnak, ha jó minőségű textilek vásárlása 

mellett döntenek.

Az újrahasználati és a ruhajavítási szolgáltatások 

széles körben legyenek elérhetőek.

A versenyképes, rugalmas és innovatív 

textilágazatban a termelők vállaljanak felelősséget 

termékeikért a teljes értékláncban.

Váljon általánossá a körforgásosság előnyben 

részesítése az eldobható ruhák helyett, elegendő 

kapacitás irányuljon az újrahasznosításra, valamint 

minimalizálódjon a felesleg megsemmisítése vagy 

lerakása.
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Az EU-ban

10-ből 9 (88%) 

európai gondolja, 

hogy a ruháinak 

tovább kellene 

tartania.

Évente körülbelül 5,8 
millió tonna textíliát
dobnak ki, ami
személyenként 11,3 
kg-nak felel meg.

Átlagosan 20-35 

munkahely jön létre 

minden 1000 tonna 

textiláru 

újrafelhasználásra, 

például használtruha 

értékesítésre.

Globálisan

A textilgyártás volumene 

2000. és 2015. között 

megduplázódott.

Másodpercenként egy
teljes teherautónyi textil
kerül a szemétlerakóra
vagy elégetésre.

A ruházati cikkek
kevesebb, mint 1 %-át 
hasznosítják újra.

A környezetbe kerülő 
összes mikroműanyag
35%-a a textiltermékekre  
vezethető vissza.
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A textil stratégia legfőbb intézkedései

Tervezési követelmények meghatározása 
a textíliák hosszabb élettartamára, 
javíthatóságára és újrahasznosított 
anyagtartalmára vonatkozóan.

Világosabb tájékoztatás és digitális
termékútlevél bevezetése.

A lakosság szemléletformálása a 
zöldrefestés felismerésére, a fenntartható 
divat iránti tudatosságuk növelése 
érdekében.

A túltermelés és a túlfogyasztás 
visszaszorítása, valamint az eladatlan 
textíliák megsemmisítésének 
megakadályozása.

Javasolt a kötelező kiterjesztett gyártói 
felelősségvállalás bevezetése a textilekre 
vonatkozóan a költségek 
ökomodulációjával.

A szintetikus textíliákból véletlenszerűen 
kioldódó mikroműanyagok kezelése. 

A textilhulladék exportjának korlátozása, 
valamint a fenntartható textilek 
népszerűsítése.

A körforgásos üzleti modellek ösztönzése, 
beleértve az újrahasználatra és javításra 
irányuló ágazatokat.

A vállalatok és a tagállamok ösztönzése ezen 
stratégia célkitűzéseinek támogatására.
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