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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων 
και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, που βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας 
και σέβεται τις αντοχές του πλανήτη καθώς απομακρύνεται από την εξάρτηση από 
πόρους και πρώτες ύλες, από τη μαζική κατανάλωση και την παραγωγή αποβλήτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία αποσκοπεί σε κλειστούς και με αργή 
εξέλιξη κύκλους ζωής για υλικά, προϊόντα και πόρους χάρη στην επαναχρησιμοποίηση, 
την κοινή χρήση, την επισκευή, την αναβάθμιση, την ανακύκλωση, την προώθηση της 
διαλειτουργικότητας και την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλειστοί κύκλοι ζωής των υλικών και οι μικρότερες 
αλυσίδες εφοδιασμού θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, ενώ θα δώσουν σημαντική και ώθηση στην καινοτομία, 
την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και βιωσιμότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά αποτελεί ισχυρό εργαλείο που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιώσιμων και κυκλικών προϊόντων και τεχνολογιών 
και να συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και 
δεοντολογικούς προβληματισμούς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις σε κυκλικά πρότυπα παραγωγής και στον τομέα 
της επαναχρησιμοποίησης και της επισκευής προσφέρουν οικονομικές και κοινωνικές 
ευκαιρίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας και τονώνουν τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση εξαιτίας της νόσου COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη 
για μια ανθεκτική οικονομία βασισμένη σε βιώσιμες και μικρότερες αλυσίδες 
εφοδιασμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η 
φιλόδοξη νομοθεσία, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2020, πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του αποτυπώματος πόρων της παραγωγής και της 
κατανάλωσης στην ΕΕ, με βασικές προτεραιότητες την αποδοτική χρήση των πόρων, 
τη μηδενική ρύπανση, τη μη έκθεση σε επιβλαβείς και τοξικές ουσίες και την πρόληψη 
της δημιουργίας αποβλήτων·

1. επικροτεί το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και την πρόθεση της Επιτροπής 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να ανταποκριθεί στην ανάγκη ενίσχυσης της 
ανθεκτικότητας και της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης, αναβάθμισης και 
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επισκευής των προϊόντων, καθώς και στην ανάγκη αντιμετώπισης της πρόωρης 
αχρήστευσής τους· τονίζει ότι η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της μετάβασης της ΕΕ σε μια βιώσιμη κυκλική 
οικονομία χωρίς τοξικές ουσίες, παρέχοντας αξιόπιστες και σαφείς πληροφορίες στους 
καταναλωτές σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, τη δυνατότητα επισκευής και 
τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων, με βάση εναρμονισμένα και βασιζόμενα 
στην έρευνα πρότυπα, προκειμένου να τους βοηθήσει να κάνουν βιώσιμες επιλογές· 
υπενθυμίζει ότι η στρατηγική για την κυκλική οικονομία πρέπει να συνάδει με τους 
στόχους της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον, ενώ πρέπει να διασφαλίζει και την εν 
γένει συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ, με στόχο τη συμβολή σε μια βιώσιμη 
οικονομική ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει πιθανές συνέργειες επανεξετάζοντας τη 
συνολική συνοχή των διαφόρων εργαλείων πολιτικής·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συνθηκών που 
θα προωθήσουν την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, ρηξικέλευθων τεχνολογιών που 
μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των πόρων, καθώς και επιχειρηματικών μοντέλων 
κυκλικής οικονομίας για την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και 
τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των αλυσίδων 
εφοδιασμού· τονίζει ότι το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για την έναρξη 
μιας φιλόδοξης οικονομικής μετάβασης προς βιώσιμες μεθόδους παραγωγής·

3. θεωρεί ότι η παραγωγή και διάθεση βιώσιμων προϊόντων στην εσωτερική αγορά θα 
πρέπει σταδιακά να αποτελεί κανόνα, και επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να 
προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για βιώσιμα προϊόντα· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης υποχρεωτικών ελάχιστων απαιτήσεων, 
με παράλληλη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων και 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία, για την ενίσχυση της 
ενεργειακής απόδοσης, της ανθεκτικότητας, της διαλειτουργικότητας, της δυνατότητας 
επισκευής, αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης· καλεί την Επιτροπή 
να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητεί την 
έγκαιρη υλοποίηση των μέτρων· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία της ορθής εφαρμογής 
και της αποτελεσματικής επιβολής των υφιστάμενων κανόνων για την εύρυθμη 
λειτουργία μιας βιώσιμης ενιαίας αγοράς·

4. τονίζει ότι η τυποποίηση είναι καίριας σημασίας για την εφαρμογή μιας βιώσιμης 
πολιτικής για τα προϊόντα, μέσω της παροχής αξιόπιστων ορισμών, συστημάτων 
μέτρησης και δοκιμών για χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα και η δυνατότητα 
επισκευής, καθώς και για τον ορισμό των απαιτήσεων της αγοράς όσον αφορά τον 
σχεδιασμό των προϊόντων ανάλογα με την κατηγορία τους· επιμένει ότι τα πρότυπα της 
ΕΕ πρέπει να ορίζονται εγκαίρως και σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης, 
ενώ τα διοικητικά εμπόδια θα πρέπει να αποφεύγονται καθώς καθυστερούν τη 
δημοσίευση των προτύπων· επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθούν γρήγορες και 
βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της τρέχουσας διαδικασίας τυποποίησης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εκτεταμένη και διαφανής συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, καθώς και η ικανότητα των εταιρειών να καινοτομούν και να αναπτύσσουν 
τεχνολογίες με βιώσιμο τρόπο, ενώ τονίζει και την ανάγκη να ενσωματωθεί με 
συνέπεια, κατά περίπτωση, η βιωσιμότητα και η δυνατότητα επισκευής στον καθορισμό 
προτύπων·
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5. υπενθυμίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκά πρότυπα για τον 21ο αιώνα» και τις εργασίες σχετικά με την κοινή 
πρωτοβουλία για την τυποποίηση (ΚΠΤ)· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω 
την ΚΠΤ και να εγκρίνει νέες δράσεις και έργα για τη βελτίωση της λειτουργίας των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης·

6. υπογραμμίζει ότι οι εθελοντικές συμφωνίες έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές όσον 
αφορά την επίτευξη βιώσιμης και κοινής λύσης φόρτισης για τον κινητό 
ραδιοεξοπλισμό· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εφαρμόσει 
επειγόντως τις διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και, 
ειδικότερα, να θεσπίσει τη δημιουργία κοινού φορτιστή για τα έξυπνα τηλέφωνα 
(smartphones) και όλες τις μικρές και μεσαίες ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να 
διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η τυποποίηση, η συμβατότητα και η 
διαλειτουργικότητα της φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ασύρματης φόρτισης, στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής για τη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων· 
ζητεί από την Επιτροπή να προετοιμάσει εγκαίρως μια στρατηγική αποσύνδεσης που θα 
διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέους 
φορτιστές με νέες συσκευές, ώστε να επιτυγχάνονται μεγαλύτερα περιβαλλοντικά 
οφέλη, εξοικονόμηση κόστους και ευκολία για τους καταναλωτές· επαναλαμβάνει ότι 
είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να λαμβάνουν, μέσω εναρμονισμένης 
επισήμανσης σε ευανάγνωστη μορφή, αξιόπιστες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με 
τα σχετικά χαρακτηριστικά των φορτιστών, όπως η διαλειτουργικότητα και οι επιδόσεις 
φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας με USB 3.1 και άνω, ώστε να είναι 
σε θέση να προβαίνουν στις πλέον χρήσιμες, οικονομικά αποδοτικές και βιώσιμες 
επιλογές·

7. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να 
συμμετέχουν περαιτέρω σε πρακτικές βιώσιμης κατανάλωσης και να αποφεύγουν την 
υπερκατανάλωση χάρη σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα· ζητεί, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η λήψη αποφάσεων από τους καταναλωτές, σαφή και εύκολα κατανοητή 
εναρμονισμένη προαιρετική επισήμανση, ενδεχομένως υπό μορφή δείκτη 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, σχετικά με την ανθεκτικότητα του προϊόντος (δηλαδή την 
εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος) και τη δυνατότητα επισκευής του, καθώς 
και την ανάπτυξη ενιαίας βαθμολογίας επισκευής με βάση την εκτίμηση επιπτώσεων 
που να αποδεικνύει τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητά του· ζητεί να θεσπιστούν 
ελάχιστες απαιτήσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τις οδηγίες 2005/29/ΕΕ και 
2011/83/ΕΕ· ζητεί ενισχυμένο διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την 
ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων πληροφόρησης· ζητεί από την Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία της αναθεώρησης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/771, να εξετάσει το ενδεχόμενο 
επέκτασης τόσο των δικαιωμάτων νομικής εγγύησης όσο και των κανόνων αντιστροφής 
του βάρους της απόδειξης για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερη 
εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, καθώς και την καθιέρωση άμεσης ευθύνης του παραγωγού 
μετά από εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής· ζητεί να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για 
να σταματήσουν οι πρακτικές που οδηγούν σε προδιαγεγραμμένη απαρχαίωση του 
προϊόντος, μεταξύ άλλων εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προστεθούν οι πρακτικές αυτές 
στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΕ·

8. προειδοποιεί για τους ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με την οικολογική σήμανση και τα προϊόντα που πωλούνται σε 
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διαδικτυακά αλλά και σε φυσικά καταστήματα· προτείνει να αναπτυχθούν σαφείς 
κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για τους οικολογικούς ισχυρισμούς που 
μεταφράζονται σε οικολογικά σήματα· τονίζει την ανάγκη επιβολής της πρόσφατα 
τροποποιηθείσας οδηγίας 2005/29/ΕΚ μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση των οικολογικών ισχυρισμών και προσβλέπει στην προγραμματισμένη 
νομοθετική πρόταση σχετικά με την τεκμηρίωση των οικολογικών ισχυρισμών για την 
αντιμετώπιση παραπλανητικών πληροφοριών πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην 
αγορά·

9. τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι διαδικτυακές πλατφόρμες και αγορές για την 
προώθηση βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και σημειώνει ότι θα μπορούσαν να 
παρέχουν στους καταναλωτές σαφέστερες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά 
με την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων που πωλούν· ζητεί 
να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση των παραπλανητικών πρακτικών 
όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται διαδικτυακά, 
συμπεριλαμβανομένων των ψευδών περιβαλλοντικών ισχυρισμών·

10. υπογραμμίζει τον ρόλο του τομέα των υπηρεσιών στην αύξηση των περιπτώσεων 
επισκευής προϊόντων, στη μίσθωση και στη διάθεση «προϊόντων ως υπηρεσίες» για 
τους καταναλωτές, καθώς και την ανάγκη να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές 
δραστηριότητές του τομέα μέσω της πλήρους εφαρμογής και επιβολής των κανόνων 
της ενιαίας αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα υφιστάμενα εμπόδια 
στην επισκευή, μεταπώληση, δωρεά και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και να 
προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων, όπως είναι τα δεσμευτικά 
μέτρα για την πρόληψη της καταστροφής των απούλητων αγαθών σε κατάσταση 
λειτουργίας, οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι για την επαναχρησιμοποίηση και η 
καθιέρωση μετρητών χρήσης για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βάσει αναλύσεων 
κόστους-αποδοτικότητας· ζητεί την ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών και σχετικών μηχανισμών που ενθαρρύνουν νέα βιώσιμα μοντέλα τα 
οποία βασίζονται νέες συμπεριφορές, όπως η ενοικίαση και η κοινή χρήση αγαθών και 
υπηρεσιών, καθώς και οι αγορές σε καταστήματα χωρίς συσκευασία, ενώ ζητεί να 
υποστηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης και η χρήση 
επισκευασμένων ή μεταχειρισμένων προϊόντων·

11. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς και 
εναρμόνισης των κανόνων για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, μέσω στοχευμένων προσπαθειών για 
τον εντοπισμό και την άρση των φραγμών στο εμπόριο· ενθαρρύνει την αυξημένη 
τυποποίηση της επεξεργασίας δευτερογενών πρώτων υλών προκειμένου να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων·

12. υποστηρίζει τη θέσπιση ενός νέου «δικαιώματος επισκευής» που θα διασφαλίζει 
οικονομικά αποδοτικές και ελκυστικές λύσεις στους καταναλωτές για την επισκευή 
προϊόντων· ζητεί, με γνώμονα τα ανωτέρω, τη λήψη μέτρων για τη δωρεάν πρόσβαση 
σε πληροφορίες απαραίτητες για την επισκευή και τη συντήρηση προϊόντων, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά ανταλλακτικά αλλά και ενημερώσεις λογισμικών, σε όλους τους 
παράγοντες της αγοράς, έχοντας πάντα κατά νου την ασφάλεια των καταναλωτών και 
με την επιφύλαξη της οδηγία (ΕΕ) 2016/943· ζητεί επίσης να διασφαλιστεί η χωρίς 
αθέμιτα εμπόδια πρόσβαση σε ανταλλακτικά για όλους τους επισκευαστές, 
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συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αλλά και των καταναλωτών, να καθοριστούν 
υποχρεωτικές ελάχιστες δυνατές περίοδοι διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και/ή 
επικαιροποιήσεων, καθώς και μέγιστες προθεσμίες παράδοσης για ένα ευρύ φάσμα 
προϊόντων όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους, έπειτα από τη 
διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων· τέλος, ζητεί να εξετασθεί με ποιο τρόπο μπορούν να 
δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα, στο πλαίσιο του συστήματος νομικών εγγυήσεων, ώστε 
οι καταναλωτές να στρέφονται προς την επισκευή των προϊόντων· τονίζει ότι οι 
πωλητές θα πρέπει πάντα να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τη δυνατότητα 
επισκευής ενός προϊόντος και το σχετικό δικαίωμα εγγύησης·

13. τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με 
τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων και τη βιωσιμότητα είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
συμμορφώνονται με τους εν λόγω κανόνες που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020· προσθέτει ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός προϊόντων που αγοράζονται 
μέσω διαδικτύου και εισάγονται στην ΕΕ δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
ασφάλειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο, και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που 
ενέχουν τα παραποιημένα προϊόντα για την ασφάλεια των καταναλωτών μέσω της 
ενισχυμένης εποπτείας της αγοράς και ισοδύναμων τελωνειακών προτύπων ελέγχου, 
καθώς και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα και αύξηση των πόρων 
αλλά και του προσωπικού· ζητεί, ως εκ τούτου, αποτελεσματικότερη εποπτεία από την 
ΕΕ, με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων 
και τη συχνότητά τους, και με την παροχή εξουσιοδότησης στην Επιτροπή για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών εποπτείας της 
αγοράς·

14. υπογραμμίζει τη σημασία της σαφούς, διαφανούς και αξιόπιστης ενημέρωσης των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των αρχών εποπτείας της αγοράς σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
δημιουργήσει ένα ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να 
βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και η πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής και σχετικά με πτυχές όπως η 
ανθεκτικότητα, η δυνατότητα επισκευής και, κατά περίπτωση, η ενεργειακή απόδοση· 
ζητεί οι απαιτήσεις αυτές να καθοριστούν σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και 
άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και να βασίζονται σε εκτίμηση επιπτώσεων 
που θα λαμβάνει υπόψη την αναλογικότητα και το κόστος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους 
αυτοαπασχολούμενους·

15. σημειώνει ότι ο δημόσιος τομέας εξακολουθεί να εφαρμόζει συχνά το κριτήριο της 
χαμηλότερης τιμής ως κριτήριο ανάθεσης κατά την επιλογή των καλύτερων προσφορών 
για αγαθά, υπηρεσίες ή έργα· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων σε εταιρείες με οικολογικό, κοινωνικό και καινοτόμο χαρακτήρα, 
προκειμένου να προωθηθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία μέσω της στήριξης 
της ζήτησης για βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει περαιτέρω κλαδικά μέτρα και κατευθυντήριες 
γραμμές που θα θεσπίζουν κριτήρια βιωσιμότητας και ελάχιστους στόχους για τις 
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δημόσιες συμβάσεις με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιλογών δημόσιων 
προμηθειών· ζητεί, επιπλέον, οι δημόσιες συμβάσεις με τρίτες χώρες να διέπονται από 
αμοιβαιότητα, καθώς και να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ, 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων στις δημόσιες 
συμβάσεις·

16. ζητεί στους διαγωνισμούς για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων να δίνεται 
προτεραιότητα, κατά περίπτωση, σε μεταχειρισμένα, επαναχρησιμοποιούμενα και 
ανακυκλωμένα αγαθά, καθώς και σε προγράμματα λογισμικού και εξοπλισμό χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας· ζητεί επίσης από τις δημόσιες αρχές να πρωτοστατήσουν στην 
προσπάθεια αυτή αποφεύγοντας να αγοράσουν προϊόντα μίας χρήσης·

17. ζητεί να υποχρεούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να λογοδοτούν για τη 
βιωσιμότητα των αποφάσεών τους όσον αφορά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, 
τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας.
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