
 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE: Glavna skupština EURATEX 

„Kružno gospodarstvo u tekstilnoj i odjevnoj industriji Europe“ 

U četvrtak, 8. lipnja 2017.je održana konferencija glavne skupštine EURATEX-a o kružnoj ekonomiji 

u sektoru proizvodnje tekstila i odjeće na kojoj je prisustvovalo 100-njak delegata, između njih i 

predstavnici hrvatskih socijalnih partnera. 

G. Klaus Huneke, novi predsjednik EURATEX-a, otvorio je 

konferenciju naglasivši tri ključna područja ne koja bi se 

tekstil i odjevni sektor u budućnosti trebali usredotočiti: 

- Važnost slobodne i poštene trgovine između 

ključnih globalnih trgovinskih partnera 

- Održivost, kao vrijednost za društvo i "nova 

kvaliteta" za mnoge tvrtke, koje ga stavljaju u 

središte poslovne strategije, ulaganja i ključni 

čimbenik konkurentnosti 

- Potreba za intenziviranjem primijenjenih 

istraživanja usmjerenih na tržište za obranu 

položaja Europe kao lidera inovacije na globalnom 

tržištu 

Što se tiče održivosti i osobito kružnog gospodarstva, g. Huneke je rekao da je "to jedna od najvećih 

promjena u našem industrijskom društvu i, baš kao i digitalna revolucija, ima najveći potencijal da 

pozitivno utječe na naše društvo. [...] Premještanje s linearnog na kružni model, može promijeniti 

način na koji ljudi koriste stvari, industrije proizvode, društvo koristi ograničene resurse i odlaže 

otpad, ukoliko se isti uopće stvara."  

Predsjednik EURATEX-a je ubrzo predao temu te pozvao sve sudionike na razmatranje uspješnih 

poslovnih slučajeva i razmišljanje o potrebama industrije i suradnji. 

Glavni govor preuzeo je g. Grzegorzu Radziejewski, 

odgovoran za zeleni rast i cirkularnu ekonomiju kod 

potpredsjednika EK, g. Jyrki Katainena. G. 

Radziejewski naglasio je sve veći broj ljudi i 

organizacija zainteresirano za kružno gospodarstvo, 

koja stvara stvarnu korist uštede resursa, te 

društvene dobitke, kao što su stvaranje novih 

radnih mjesta, te povećanje raspoloživog, 

dohodovnog i ekvivalentnog ekološkog otiska. 

Naglasio je "da bismo imali koristi od ogromnog 



 

potencijala kružnog gospodarstva, moramo mijenjati postavke uma ljudi, poslovanja i potrošača, što 

je najveći i najteži izazov".  

Također je istaknuo još dva ključna elementa financiranja kako bi se postigli ciljevi kružnog 

poslovanja: "treba uključiti privatni kapital i računati na angažman poslovanja". Za g. 

Radziejewskija, su ulaganja u inovacije - u širem smislu, ne samo tehnološkom, kao i novi poslovni 

modeli i procesi, te suradnja ključni su za napredovanje i konkurentnost kroz kružno gospodarstvo 

u Europskoj uniji. 

Spomenule su konkretni primjeri iz akcijskih mjera Europske komisije u rješavanju prepreka inovaciji 

– tako inovacijski ugovori sklopljeni za ponovnu uporabu i ponovno korištenje vode za električne 

akumulatore, koje će se u slučaju uspjeha nastaviti kroz nove inovacijske cikluse. 

Zaključno su se spomenuli mogući načini financiranja projekata kružne ekonomije. Između ostalog 

kroz program Horizon 2020, čija su proračunska sredstva za kružno gospodarstvo povećana s €600  

mil. na €800 mil. za razdoblje 2018-2020, te strukturne fondove povećane na €5,5 milijardi u 

razdoblju 2014-2020 ili kroz Investicijski plan koji Ima za cilj mobiliziranje privatnog kapitala. 

Nastavljeno je s panel diskusijom koja je uz g. Radziejewski okupila predstavnike četiri tvrtke koje 

posluju prema načelima kružne ekonomije: 

- Hilaturas Ferre - proizvodi prediva 

koje dolaze iz potrošačkih izrezaka, te 

i nakon 4-te generacije posluju 

održivo s posebni naglaskom na 

smanjenje zagađenja i potrošnju vode 

i energije  

- European Spinning Group (ESG) - 

proizvodi kolekcije izrađene od 

recikliranog trapera (ručnici, šatori, 

traperice, radne odjeće itd.)  

- Marchi & Fildi Spa održivi proizvođači 

prediva  

- TDV industrija - uz osnovno 

poslovanje stvorili ekološki kalkulator, 

te prikaz društvenog učinka  

Te su tvrtke predstavile svoje primjere dobre prakse te dokazale da je kružnost u opskrbnom lancu 

tekstilne industrije već moguća i da mala i srednja poduzeća imaju ključnu ulogu, no istaknuli su 

kako su potrebne odgovarajuće političke akcije. Kako bi se unaprijedili postojeći napori oko 

kružnosti u lancu nabave tekstila i odjeće iznjedrena su dva stajališta: 

- Jasna definicija što pojam recikliranje zaista označava kako bi se zaštitilo potrošače od lažnih 

tvrdnji 

- Bolja vidljivost za kapacitete malih i srednjih poduzeća za stvaranje svijesti i pokretanje 

novih partnerstva 



 

   

Zaključno je, g. Mauro Scalia, voditelji održivog 

poslovanja u EURATEX-u, ukratko predstavio politiku 

industrije i predstojeću liniju djelovanja EURATEX-a sa 

svojim članovima, temeljenu na tri ideje:  

- sakupiti 100-njak uspješnih poslovnih slučajeva, 

posebice malih i srednjih poduzeća, te objaviti 

njihove priče, kako bi saznali o kapacitetima, 

izazovima i potporama novim inicijativama 

- dijeljenje informacija i rezultata koje objavljuju 

relevantne europske platforme 

- održavanje javnog događanja u roku od godine 

dana (do lipnja 2018.) za predstavljanje rezultata 

i dogovor oko daljnjih planova 

Prijelaz na kružno gospodarstvo je složen, ali to će biti cilj: učiniti ga pristupačnim i poželjnim za 

većinu ljudi i većinu poduzeća, posebice malih. EURATEX će raditi s kreatorima politike i pomoći pri 

projektiranju mjera koje odgovaraju, uklanjanju prepreka, te poticanju potražnje za kružnim 

gospodarstvom i poticanju tranzicije kroz inovacije i ulaganja. 

Događaj se zatvorio s iznenađenjem otkrivši skulpturu koja predstavlja kružnost u tekstilu, te je 

pretvara u umjetnost. „Le Bélier de Verviers "(Ovan od Verviersa) realiziran od francuskog umjetnika 

Pierre Matter koji je koristeći oporavljene materijale iz starih industrijskih postrojenja Solventa i 

vune iz Traitexa stvorio ovu skulpturu, a koja je ustupljena od Meta-Morphosis.  

 


