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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прехода към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите 
(2020/2021(INI))

Европейският парламент,

— като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 
по-специално член 114 от него,

— като взе предвид членове 169, 191, 192 и 193 от ДФЕС,

— като взе предвид Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци 
към потребители на вътрешния пазар1,

— като взе предвид Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите2,

— като взе предвид Директива 2019/771/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за някои аспекти на договорите за продажба на стоки3,

— като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета  за създаване на Програмата за единния пазар, 
конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните 
предприятия, и европейската статистика (COM(2018)0441),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г. относно 
Европейския зелен пакт (COM(2019)0640),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 19 февруари 2020 г., озаглавено 
„Европейска стратегия за данните“ (COM(2020)0066),

— като взе предвид съобщението на Комисията от 10 март 2020 г., озаглавено „Нов 
план за действие относно кръговата икономика — За по-чиста и по-
конкурентоспособна Европа“ (COM(2020)0098),

— като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2017 г., озаглавена „По-дълъг жизнен 
цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата“4,

— като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно изпълнението 
на пакета за кръговата икономика: варианти за решаване на въпросите, свързани с 

1 ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
2 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.
3 OВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 28.
4 ОВ С 334 от 19.9.2018 г., стр. 60.
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взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и 
отпадъците5,

— като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно Европейския зелен 
пакт6,

— като взе предвид публикацията на Комисията от октомври 2018 г., озаглавена 
„Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy“ 
(„Поведенческо проучване относно ангажирането на потребителите в кръговата 
икономика“),

— като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център от 2019 г., 
озаглавен „Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of 
products“ („Анализ и разработване на точкова система за поправка и модернизиране 
на продукти“),

— като взе предвид доклада на Европейската агенция за околната среда от 4 декември 
2019 г., озаглавен „Европейската околна среда — състояние и перспективи за 
2020 г.“,

— като взе предвид проучването, изготвено през март 2020 г. по искане на комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Promoting product 
longevity“ („Насърчаване на производството на по-дълготрайни продукти“),

— като взе предвид проучването, изготвено през март 2020 г. по искане на комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Sustainable 
Consumption and Consumer Protection Legislation“ („Устойчиво потребление и 
законодателство за защита на потребителите“),

— като взе предвид френския Закон № 2020-105 от 10 февруари 2020 г. относно 
кръговата икономика и борбата с разхищенията,

— като взе предвид доклада, озаглавен „Към по-устойчиво потребление в 
съответствие с европейските цели“, който беше завършен през декември 2018 г. от 
Тиери Либер и публикуван от френското министерство на екологичния и солидарен 
преход,

— като взе предвид доклада на Европейското бюро на съюзите на потребителите 
(BEUC) от 18 август 2015 г., озаглавен „Durable goods: More sustainable products, 
better consumer rights — Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and 
circular economy agenda“ („Дълготрайни стоки: по-устойчиви продукти, по-добри 
права за потребителите — Потребителски очаквания по отношение на програмата 
на ЕС за ефективно използване на ресурсите и за кръгова икономика“),

— като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

5 OВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 146. 
6 Приети текстове, P9_TA(2020)0005. 
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— като взе предвид становището на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните,

— като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че природните ресурси стават все по-оскъдни, а отпадъците — 
все повече, е наложително да се установят такива модели на производство и 
потребление, които да вземат предвид факта, че планетата ни има граници, и дават 
приоритет на ефективното и устойчиво използване на ресурсите ни;

Б. като има предвид, че един устойчив вътрешен пазар трябва да се основава на 
широкообхватна стратегия, насочена към проблема с преждевременното 
остаряване на продуктите, като същевременно подкрепя иновациите и заетостта;

В. като има предвид, че потребителите са готови да се включат в процес на кръгова 
икономика, но че продължават да съществуват много пречки, на първо място от 
които — информационна асиметрия;

Г. като има предвид, че пазарите за поправка и за повторна употреба на стоки са 
източник на икономически и социални възможности и работни места и са фактор 
за конкурентоспособността на европейската промишлена база;

Д. като има предвид, че нарастващата цифровизация на нашите общества трябва да 
допринесе за доизграждането на устойчив пазар, основан на прозрачност, 
споделяне на информация и умереност;

Е. като има предвид, че обществените поръчки са стратегически елемент за 
подпомагане на европейския промишлен сектор в неговия преход;

Ж. като има предвид, че рекламата има убеждаващо въздействие в насърчаването на 
потребителите да увеличават потреблението си — с произтичащите от това 
последици за околната среда;

Борба с преждевременното излизане от употреба и права на потребителите

1. призовава Комисията да разработи хоризонтална стратегия, която включва мерки 
за:

а) определяне на преддоговорната информация относно дълготрайността и 
възможностите за поправка на дадена стока и превръщането на тази 
информация в „основни характеристики“ на стоките по смисъла на директиви 
2011/83/ЕС и 2005/29/ЕО,

б) въвеждане на задължително обозначение, основано на стандартизирани и 
прозрачни критерии, чрез което в момента на покупката на потребителя се 
предоставя информация и съпоставимост относно предполагаемата 
продължителност на жизнен цикъл на дадената стока и се предлагат варианти 
за поправка;
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в) създаване на брояч за употребата при определени категории стоки с цел да се 
улесни тяхната повторна употреба,

г) съгласуване на сроковете на правната гаранция и презумпцията за 
съответствие с предвидената продължителност на жизнения цикъл на 
дадената стока и хармонизирането им на европейско равнище, 

д) увеличаване на отговорността на производителя за обезпечаването на 
правната гаранция,

е) включване в приложение I към Директива 2005/29/ЕО на практиките, 
насочени към съкращаване на жизнения цикъл на дадена стока: целенасочена 
невъзможност да бъде поправена, нарочно вкарване на дефект на етапа на 
проектиране, забавяне на функционирането след актуализация;

2. подчертава, че е нужна особена бдителност по отношение на цифровите стоки:

а) чрез осигуряване на непрекъснатост на актуализациите за целия период на 
предвидения жизнен цикъл на стоката, и при всички случаи за най-малко пет 
години;

б) чрез отделяне на актуализациите за сигурност от актуализациите за други 
подобрения и чрез гарантиране на тяхната обратимост;

3. припомня, че твърде често потребителят не е надлежно информиран за правата си 
и средствата за правна защита; призовава за финансиране на мерки, насочени 
специално към намаляване на тази информационна асиметрия и подкрепа на 
организациите на потребителите в техните действия;

Стратегии за поправка на стоки

4. изисква в момента на закупуване да бъде предоставена следната информация: 
наличност или липса на резервни части, срок на годност от момента на 
закупуването, цени на резервните части, срокове за доставка и срокове за поправка;

5. призовава Комисията да въведе право на обезщетение за потребителите с цел 
поправката на стоки да стане по-системна и финансово достъпна:

а) чрез осигуряване на неограничен достъп до информация за поддръжката, 
поправката и резервните части на всички участници в сектора на поправките 
и на потребителите;

б) чрез налагане на процес на стандартизация на резервните части за 
насърчаване на оперативната съвместимост;

в) чрез налагане на минимален срок за наличност на резервни части и разумни 
максимални срокове за доставка;

г) чрез насърчаване на поправката на дадена стока за сметка на нейната замяна 
посредством удължаване на гаранцията за потребителя, който избере този 
вариант;
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д) чрез улесняване на достъпа до поправка посредством въвеждане на 
европейско равнище на правна гаранция за поправката на стоки, чиято правна 
гаранция е изтекла;

Всеобхватна стратегия за преход към икономика, основана на повторна или 
многократна употреба 

6. изисква да се забрани унищожаването на стоки, които функционират добре, така че 
тези стоки да могат да бъдат пренасочвани към пазара за повторна или многократна 
употреба, и призовава за въвеждането на количествени цели;

7. подчертава, че прехвърлянето на гаранцията при препродажбата на стока, която все 
още е под гаранция, би довело до по-голямо доверие на потребителите към този 
пазар, и призовава тази гаранция да бъде свързана със стоката, а не с купувача;

8. призовава за мащабно разработване на система за удължаване на срока на 
гаранцията за регенерирани стоки, в допълнение към първоначалната правна 
гаранция — както за подкрепа на потребителя, от една страна, така и за 
предотвратяването на злоупотреби, от друга страна;

9. приветства разработването на търговски модели за отделяне на потреблението от 
собствеността върху материалния обект, като същевременно изисква надеждна 
оценка на въздействието на икономиката на функционалността и потенциалния 
ефект на бумеранга, до който води тази икономика;

Цифрова стратегия в услуга на устойчивия пазар

10. приветства обявяването на създаване на обща база данни, както и на „паспорт на 
продукта“ с цел подобряване на проследяемостта и прозрачността; призовава за 
изготвянето на този механизъм по такъв начин, че:

а) да е насочен към децентрализирана структура на данните;

б) да гарантира оперативната съвместимост на системите, разработени за тази 
цел, за да се предотврати появата на технологични препятствия и нови 
пречки;

в) да се основава на стандартизацията на структурите за данни, за да се 
гарантира тяхната обработка на равнището на Съюза;

г) да включва приемането на амбициозни насоки и минимални критерии за 
обмен и защита на данните при сделки както между предприятия (business-to-
business), така и между предприятия и потребители (business-to-consumers), за 
да се подобри значително проследимостта на продуктите;

11. отбелязва приноса на цифровите технологии за иновациите и за постигането на по-
кръгова икономика; призовава за въвеждане на изключения от нормативната 
уредба в областта на интелектуалната собственост, за да се даде възможност за 
пълноценното използване на тези технологии, когато общественият интерес налага 
това, например в случай на криза в здравеопазването;
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12. подчертава, че цифровият сектор има важно въздействие върху околната среда 
както за производството на стоки, така и за предоставянето на услуги, и призовава 
за разработването на индекс за устойчивост на европейски индекс за дълготрайност 
на цифроите технологии въз основа на анализ на жизнения цикъл на продуктите;

Необходим преход от страна на публичните органи 

13. счита, че в съответствие с Европейския зелен пакт пазарът на обществени поръчки 
следва да бъде в основата на Европейския план за икономическо възстановяване; 
призовава да се даде абсолютен приоритет на стимулирането на търсенето на 
иновативни в екологично отношение стоки и услуги и на достъпа до тях за 
европейските малки и средни предприятия чрез въвеждане, наред с другото, на 
преференциални клаузи за възлагане; 

14. призовава за преразглеждане на законодателството на ЕС в областта на 
обществените поръчки, за да се систематизира използването на критерии за 
устойчивост чрез въвеждането на обвързващи цели в съответствие с европейските 
политики в областта на климата и околната среда, с акцент върху устойчивите и 
късите вериги на доставки;

Отговорни маркетинг и реклама 

15. призовава за строго наблюдение на твърденията за екологосъобразност на 
производителите и дистрибуторите, предхождащи продажбата на стоки или услуги, 
и за затягане на санкциите за заблуждаващи твърдения чрез Директива 2005/29/ЕО;

16. подчертава важната роля на рекламата в явлението „психологическо остаряване“, 
при което на потребителя се внушава, че дадена стока трябва да се замени с нова, 
защото е остаряла, макар тя да продължава да функционира правилно; заключава, 
че регулаторната рамка в тази област е от решаващо значение за постигането на 
устойчив пазар;

17. призовава за забрана на рекламата на услуги или продукти, които имат 
непропорционално неблагоприятно въздействие върху околната среда или 
здравето на потребителите;

18. призовава за европейски данък „реклама“ за компенсиране на отрицателните 
външни ефекти в резултат на нарасналото потребление;

19. призовава за строго регулиране на целевата реклама, така че тя да не се основава 
на всеобщо проследяване на взаимодействията на потребителите и на натрупването 
на техните данни;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Констатацията е недвусмислена: Европа живее в пъти над пределите на планетарните 
ресурси7 и европейското потребление зависи до голяма степен от ресурси, добивани и 
използвани извън Европа8. Съответно в Седмата програма на Европейския съюз за 
действие за околната среда9 се определя следната цел за 2050 г. — „Да живеем добре в 
пределите на нашата планета“. Въпреки постигнатия напредък в тази област, който е за 
пример в света, все още сме далеч от тази цел. В статистическите доклади се посочва, че 
денят на европейското превишаване на предела — денят, когато екологичният отпечатък 
на континента надвишава биологичните възможности на планетата — е бил на 10 май 
през 2019 г. и че биха ни трябвали 2,8 планети като нашата, за да задоволим своите 
нужди, ако всички хора на планетата консумираха подобно на европейците.10

Кризата с COVID-19 показа колко са крехки нашите икономики и колко бързо се сриват 
при внезапни сътресения. 

Ето защо е от решаващо значение да променим радикално нашите начини на 
производство и потребление в Европа. Начинът, по който формираме нашия единен 
пазар и защитата на потребителите, е от ключово значение за постигането на тази 
промяна на модела, така че да вземат надмощие устойчивостта и социалната 
справедливост. 

Европейският съюз вече предприе стъпки в тази насока. Европейският парламент гласува 
почти единодушно в подкрепа на доклада „По-дълъг жизнен цикъл на продуктите: Ползи 
за потребителите и предприятията“ (2016/2272 (INI)) през 2016 г. след доклада на ЕИСК 
по този въпрос11. Като част от плана за действие за кръговата икономика ЕС вече обяви 
мерки за по-устойчива икономика в областта на предотвратяването на образуването на 
отпадъци12 и в областта на разработването на продукти. 

7 Околната среда в Европа — състояние и перспективи, 2020 г., Европейска агенция по околна 
среда, стр. 50

8 Пак там, стр. 49.
9 Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно 

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем 
добре в пределите на нашата планета“: „В 2050 г. живеем добре в екологичните предели на 
планетата. Благоденствието ни и доброто състояние на околната среда се дължат на иновативна, 
кръгова икономика, в която нищо не се пилее, природните ресурси се управляват устойчиво и 
биологичното разнообразие се опазва, цени и възстановява по начини, които повишават 
устойчивостта на нашето общество. При нас нисковъглеродният растеж от дълго време не зависи 
от използването на ресурси, като определя темпа за безопасно и устойчиво общество в световен 
мащаб.“

10 EU overshoot day (Ден на ЕС на превишаване), 10 май 2019 г., Световен фонд за дивата природа 
(WWF) и мрежата Global Footprint Network

11 Становище по собствена инициатива относно „Към по-устойчиво потребление: 
продължителността на живота на промишлените продукти и информацията за потребителите в 
услуга на възстановяване на доверието“

12 Като взе предвид Директива 2018/851/EС за изменение на Директива 2008/98/ЕО, 
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Тези така обявени първоначални намерения са обещаващи и показват, че регулирането в 
тази насока е добре дошло както за предприятията, така и за потребителите. Сега целта 
е пробата да се превърне в истинска промяна на модела към умерена и устойчива 
икономика.

За трайни продукти в Европа

Нашият икономически модел се основава на система на свръхпотребление, която 
насърчава производителите да предпочитат прекомерната подмяна на продуктите 
поради преждевременното им остаряване.

Тъй като по-голямата част от въздействието на нашите продукти върху въглеродните 
емисии е свързана с тяхното производство, от решаващо значение е да се преосмисли 
нашата система на производство и да се премине към действително трайни продукти. 
Случаят на смартфоните е емблематичен: 80% от въглеродния отпечатък на апарата се 
генерира по време на производството му, а само 15% от телефоните се събират и 
рециклират в края на жизнения цикъл.

Преминаването към кръгова икономика започва още от проектирането на продуктите. 
Планирането на материалите и проектирането на продукта определят дали продуктът ще 
бъде траен, дали ще може да се поправя и лесно да се разглобява и рециклира в края на 
жизнения му цикъл. Потребителите от своя страна изглежда са готови да се включат в 
това усилие, но все още остава да бъдат отстранени много пречки: асиметричност на 
информацията, ремонти, който все още са твърде скъпи и твърде сложни поради липса 
на резервни части или просто на информация, непознаване на своите права в случай на 
дефектни продукти и др.

Да се сложи край на преждевременното остаряване на продуктите.

Целта е да се насърчат производителите, които разработват трайни продукти и обратно, 
да се санкционират онези, чието проектиране води до дефекти и нетрайност. 
Предвидените мерки включват редица на инструменти, вариращи от ясна и 
хармонизирана информация за потребителите до преследването на неправомерните 
търговски практики, изразяващи се в умишлено скъсяване на жизнения цикъл на даден 
продукт или пречки пред поправянето му. Специфичният случай на цифровите продукти 
също трябва да бъде взет под внимание, като се предотврати остаряването на софтуера 
при актуализациите му. Въпросът за привеждането в съответствие на срока на законовата 
гаранция за съответствие с очакваната продължителност на живота на продуктите също 
продължава да бъде основен въпрос: по-голямата продължителност на живота на 
продуктите трябва да върви ръка за ръка с адекватна защита на потребителите в случай 
на несъответствие. Тези комбинирани мерки трябва да дадат възможност за 
уеднаквяване на качеството на продуктите спрямо най-високите равнища и да гарантират 
доверието на потребителите в европейския единен пазар, като им предоставят права в 
съответствие с обявените качества на продуктите.
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Установяване на истинско право на обезщетение в Европа

Дълготрайните продукти трябва да могат и да се поправят, за да може да останат на 
пазара възможно най-дълго. Време е да сложим край на практиките, които 
възпрепятстват или затрудняват поправката на продуктите. Средно 70% от европейците 
биха предпочели да поправят дефектните продукти, вместо да ги подменят.13 Подмяната 
на продукти обаче до момента е в голяма степен предпочитаният вариант за продавачите.

Трябва да осигурим либерализиране на поправянето на продуктите на европейския 
пазар, като гарантираме, че то ще бъде просто за изпълнение и достъпно във финансово 
отношение. Това изисква не само информация нагоре по веригата за създаване на 
стойност относно степента на възможност за поправка на даден продукт, но също така, 
надолу по тези верига, наличие на резервни части, кратки срокове за поправка и достъп 
до информация относно поправките за продавачите, за независимите сервизи и за 
потребителите с цел да се стимулира самостоятелното поправяне. По-специално 
независимите сервизи са ключови за заетостта на местно равнище и е от основно 
значение да ги подкрепяме. Не е приемливо чрез механизмите за защита на 
интелектуалната собственост да се запазва правото на поправка на продуктите само за 
проектанта или дистрибутора. За тази цел е необходимо да се въведат механизми за 
подкрепа, както логистична, така и финансова.

Искаме също така да повишим доверието на потребителите в поправените стоки и 
предлагаме да се въведе гаранция за поправка на продуктите.

Към икономика на повторната употреба

Дълготрайните и подлежащи на поправка продукти вероятно ще останат на пазара дълго 
време и ще се търгуват. Доверието на потребителите в продуктите втора употреба трябва 
да бъде придружено както от прозрачност, така и от гаранции за състоянието на 
продуктите. Така обвързването на гаранцията с продукта, а не с купувача позволява да 
се ползва по-дълго време защитата, която съществува за тези продукти по закон, и да се 
сложи край на погрешната представа, че даден продукт непременно губи своята стойност 
при смяната на собственика. Възможността за удължаване на гаранцията в случай на 
възстановяване на продукта също е част от този процес на изграждане на доверие. 
Преждевременното унищожаване на стоки не е съвместимо с един устойчив пазар. 
Бизнес моделите, при които се отдава под наем собственост, вместо да се купува, са 
обещаващи, но се нуждаят от специални проучвания, за да се гарантира тяхната 
жизнеспособност и устойчивият им характер.

Цифровите технологии в услуга на постигането на устойчив пазар

Цифровите технологии са инструмент, който коренно промени начините ни за 
комуникация, производство и потребление. Сега целта е да се възвърне контролът върху 

13 Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report (Поведенческо 
проучване относно ангажирането на потребителите в кръговата икономика — окончателен 
доклад), Европейска комисия, октомври 2018 г., ISBN: 978-92-9200-885-7, стр.11
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цифровите технологии, за да им се зададе ориентация в посока на желаното цифрово 
бъдеще в един устойчив пазар. В тази връзка ясното изваждане на показ на екологичното 
и социалното въздействие на технологиите е ключово, за да бъдат насочени 
инвестициите и усилията за иновации към тези, които зачитат околната среда и хората. 
Екологосъобразността на дадена технология ще се определя чрез анализ на целия неин 
жизнен цикъл — от добива на суровините и използването на вторични суровини до 
третирането в края на жизнения ѝ цикъл, като се премине през нейното производство, 
транспорт и употреба. Трябва да преосмислим концепцията за иновация, за да се даде 
възможност за появата на устойчиви цифрови технологии.

За да могат да се вземат информирани решения по отношение на законодателството, е от 
фундаментално значение да има достъп до надеждни данни, за да се вземат публичните 
решения. Публичният достъп до данни, свързани с продукти и услуги, е от решаващо 
значение, за да се осигури въвеждането на кръговата икономика, но също така и за 
своевременно реагиране в случай на криза, по-специално в областта на здравеопазването.

Използването на цифрови инструменти в полза на един устойчив пазар чрез създаването 
на обща база данни и паспорт на продукта ще даде възможност за по-добро проследяване 
на продуктите и техните компоненти по цялата верига за създаване на стойност, за 
споделяне на информация между производителите и потребителите и за засилване на 
надзора на пазарите.

Що се отнася до технологиите, трябва бъдем особено бдителни спрямо вторичните 
ефекти на технологичния напредък. В тази връзка повишаването на ефективността на 
дадена технология има тенденцията да поевтинява дадени продукти или услуги и по този 
начин да увеличава потреблението и производството. Ето защо пазарните принципи сами 
по себе си не успяват автоматично да направят нашите общества по-устойчиви и трябва 
да бъдат създадени инструменти за регулиране, за да се гарантира устойчивостта и 
стабилността на нашите общества.

Ролята на обществените поръчки

Инструментът на обществените поръчки е важен в много отношения. Администрациите 
на първо място имат ролята да дават пример и да обучават. Те също така представляват 
16% от европейския БВП и дават възможност за изпращане на силни сигнали към 
пазарите за промяна на съществуващите практики.

Поради това за развитието на един устойчив пазар се изисква публичните администрации 
да прилагат модели по отношение на устойчивостта на критериите при обществените 
поръчки, като въвеждат критерии за дълготрайност на продуктите и процент на повторно 
използване на продукти втора употреба. Този критерий за устойчивост може да включва 
също така даване на предимство на къси вериги за създаване на стойност и повече местни 
продукти. Тъй като социалният аспект има връзка, обществените поръчки трябва също 
така да дават предимство на МСП. Общо МСП допринасят с почти две трети от заетостта 
в европейския нефинансов частен сектор, но въпреки това често са в 
необлагодетелствано положение поради правилата за възлагане на обществени поръчки.

Обществените поръчки следва да дават предимство на тези, които постигат резултати и 
са иновативни по отношение на дълготрайността и устойчивостта.
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Признаване на отговорността на рекламата

Предприятията изразходват ежегодно в световен мащаб 1,3 трилиона за търговска 
комуникация и 600 милиарда за реклама. Макар в исторически план да се е предполагало, 
че рекламата изпълнява информационна роля за насочване на потребителите при избора 
им, днес тя изпълнява функцията преди всичко за убеждава. Тя увеличава изкуствено 
равнището на общото потребление и не само не насочва потребителите към най-
устойчивите и отговорни марки, а ги насочва към онези, които инвестират значителни 
суми в маркетинга. Освен това разходите за реклама са свързани предимно с ограничен 
брой дружества, често големи мултинационални дружества, тъй като МСП и 
микропредприятията не разполагат с бюджет, за да правят подобна реклама.

Пазарът на онлайн рекламата по-специално се разрасна значително с развитието на 
интернет. За да се увеличи допълнително броят на продажбите, необходимостта от все 
по-целева и персонализирана реклама доведе до агресивни практики на извличане на 
личните данни на ползвателите на интернет и на цифровите технологии. Този вид 
практики води до това, което в академичните среди се описва днес като капитализъм на 
следенето/наблюдението. По-съществено от всякога е да се гарантират принципите, 
установени в Общия регламент относно защитата на данните, но и да се регулират 
практиките на системно извличане на лични данни от рекламната индустрия.

В този контекст е от решаващо значение да се признае отговорността на сектора на 
рекламата и да се регулират неговите практики. Като начало трябва да се регулира 
съдържанието, като се забранят необоснованите твърдения за екологосъобразност, но 
също и рекламите на продукти или услуги, които вредят на здравето или околната среда.

След това трябва да се регулират практиките, като се въведе регулация на мащабното 
извличане на лични данни на потребителите и тяхната комерсиализация и като се 
възстанови подобаващо пространство за комуникация на социалните и екологичните 
фактори.

И накрая, трябва финансова отчетност — чрез призив за пълна прозрачност на разходите 
за корпоративна реклама и чрез въвеждането на европейски данък върху рекламата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стремежът на настоящия доклад е да се премине към нов етап на единен пазар, на който 
всички продукти и услуги са социално справедливи и екологосъобразни. Пазар с 
устойчива, кръгова икономика, където потребителите са сигурни, че купуват безопасни, 
достъпни продукти и услуги, и са в състояние да направят информиран избор и където 
най-общественополезните производители са в положението да се възползват от 
предимствата на пазара, независимо от своя размер или първоначален бюджет. Искаме 
да върнем властта на европейските потребители и общественополезни предприятия, за 
защитим постигането на един желан в социално и екологично отношение свят.


