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Principais ações

Data

Ações no âmbito do Regulamento Conceção Ecológica de Produtos Sustentáveis (após a respetiva
adoção)
Requisitos de desempenho obrigatórios relativos à sustentabilidade ambiental dos
2024
produtos têxteis
Passaporte digital dos produtos têxteis com requisitos de informação sobre
2024
sustentabilidade ambiental
Requisitos obrigatórios relativos a contratos públicos ecológicos e incentivos dos
2024
Estados-Membros
Divulgação da quantidade de produtos descartados por grandes empresas e do
tratamento posterior dos mesmos, e medidas para proibir a destruição de têxteis não 2024
vendidos
Outras ações em prol da sustentabilidade da produção e do consumo
Capacitação dos consumidores para a transição ecológica e garantia da fiabilidade das
2022
alegações ecológicas
Revisão do Regulamento Etiquetagem dos Têxteis e ponderação da introdução de uma
2023
etiqueta digital
Revisão dos critérios de atribuição do rótulo ecológico da UE a têxteis e a calçado

2024

Regras de categorização da pegada ambiental dos produtos de vestuário e calçado

2024

Iniciativa para combater a libertação não intencional de microplásticos por produtos
2022
têxteis
Revisão do documento de referência sobre as melhores técnicas disponíveis para a
2022
indústria têxtil
Aplicação da Diretiva Dever de Diligência das Empresas e Sustentabilidade no setor A partir
têxtil
2023
Ações em matérias relacionadas com resíduos

1

de

Requisitos de responsabilidade alargada do produtor para os têxteis, incluindo
ecomodulação das taxas, e medidas para promover a hierarquia dos resíduos no setor 2023
têxtil
Início dos trabalhos com vista ao estabelecimento de metas de preparação para a
2022
reutilização e reciclagem de têxteis
Aplicação das restrições às exportações de resíduos têxteis para fora da OCDE e A partir
definição de critérios para distinguir entre resíduos e produtos têxteis em segunda mão 2023

de

Ações destinadas a facilitar a transição
Lançamento da Via de Transição para o Ecossistema Têxtil

2022

Orientações sobre o apoio à aceitação e às parcerias para a economia circular entre
2022
empresas sociais e outros intervenientes, incluindo no setor têxtil
Orientações sobre modelos de negócio de economia circular, incluindo o setor têxtil

2024

Lançamento da iniciativa #ReFashionNow

A partir
2022

de

Contributo do Novo Bauhaus Europeu para a sustentabilidade dos têxteis

A partir
2022

de

Convites do Programa Horizonte Europa em apoio à I&D no setor dos têxteis

2021-2027

Adoção de um roteiro comum para a circularidade das tecnologias industriais

2022

Critérios para a inclusão do fabrico circular de vestuário no Regulamento Taxonomia

2022

Atividades no domínio das competências para o ecossistema têxtil no âmbito da
A partir
Agenda de Competências para a Europa e da Aliança Europeia para a Aprendizagem
2022
renovada
Reforço da fiscalização do mercado por via da cooperação entre as autoridades
A partir
competentes e do lançamento do conjunto de instrumentos da UE para combater a
2022
contrafação

2

de

de

