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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere 
(2020/2021(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 114,

– der henviser til artikel 169, 191, 192 og 193 i TEUF,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
2011 om forbrugerrettigheder2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/771/EF af 20. maj 2019 
om visse aspekter af aftaler om salg af varer3,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og 
mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker (COM(2018)0441),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 om den europæiske 
grønne pagt (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. februar 2020 med titlen "En 
europæisk strategi for data" (COM(2020)0066),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. marts 2020 med titlen "En ny 
handlingsplan for den cirkulære økonomi – For et renere og mere konkurrencedygtigt 
Europa" (COM(2020)0098),

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2017 om længere levetid for produkter: fordele 
for forbrugere og virksomheder4,

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelsen af pakken om 
den cirkulære økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, 
produkt- og affaldslovgivningen5,

1 EUT L 149 af 11.6.2005, s. 22.
2 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.
3 EUT L 136 af 22.5.2019, s. 28.
4 EUT C 334 af 19.9.2018, s. 60.
5 EUT C 433 af 23.12.2019, s. 146. 
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– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt6,

– der henviser til Kommissionens publikation fra oktober 2018 med titlen "Behavioural 
Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy" (adfærdsundersøgelse om 
forbrugernes engagement i den cirkulære økonomi),

– der henviser til Det Fælles Forskningscenters rapport fra 2019 med titlen "Analysis and 
development of a scoring system for repair and upgrade of products" (analyse og 
udvikling af et pointsystem for reparation og opgradering af produkter),

– der henviser til rapport af 4. december 2019 fra Det Europæiske Miljøagentur med titlen 
"L’environnement en Europe — état et perspectives 2020" (miljøet i Europa — tilstand 
og udsigter 2020),

– der henviser til den undersøgelse, der blev udarbejdet i marts 2020 på anmodning af 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse med titlen "Promoting product 
longevity" (fremme af øget levetid af produkter),

– der henviser til den undersøgelse, der blev udarbejdet i marts 2020 på anmodning af 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse med titlen "Sustainable 
Consumption and Consumer Protection Legislation" (bæredygtigt forbrug og 
forbrugerbeskyttelseslovgivning),

– der henviser til fransk lov nr. 2020-105 af 10. februar 2020 om bekæmpelse af affald og 
om den cirkulære økonomi,

– der henviser til rapporten med titlen "Pour une consommation plus durable en phase 
avec les enjeux européens" (mod et mere bæredygtigt forbrug i overensstemmelse med 
de europæiske udfordringer), der blev færdiggjort i december 2018 af Thierry Libaert 
og offentliggjort af det franske ministerium for økologisk og solidarisk omstilling,

– der henviser til rapporten fra Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC) af 
18. august 2015 med titlen "Durable goods: More sustainable products, better consumer 
rights — Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular 
economy agenda" (mere bæredygtige produkter, bedre forbrugerrettigheder — 
forbrugernes forventninger til EU's ressourceeffektivitet og dagsordenen for den 
cirkulære økonomi),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at det i betragtning af knapheden på naturressourcer og mængden af 
affald er bydende nødvendigt at skabe produktions- og forbrugsmønstre, der tager 
hensyn til klodens begrænsninger, og hvor en effektiv og bæredygtig udnyttelse af vores 

6 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(2020)0005. 
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ressourcer prioriteres;

B. der henviser til, at et bæredygtigt indre marked skal bygge på en tværgående strategi, 
der tager fat på problemet med for tidlig forældelse, og som samtidig støtter innovation 
og beskæftigelse;

C. der henviser til, at forbrugerne er klar til at tage den cirkulære økonomi til sig, men at 
der stadig er mange hindringer, og at der i første omgang eksisterer en 
informationsasymmetri;

D. der henviser til, at markederne for reparation, genbrug og genanvendelse kan skabe 
økonomiske og sociale muligheder og arbejdspladser og fremme den europæiske 
industrisektors konkurrenceevne;

E. der henviser til, at den stigende digitalisering af vores samfund bør bidrage til 
gennemførelsen af et bæredygtigt marked baseret på gennemsigtighed, 
informationsudveksling og mådehold;

F. der henviser til, at offentlige indkøb er et strategisk element til støtte for den europæiske 
industrisektor i forbindelse med overgangen;

G. der henviser til, at reklameverdenen tilskynder forbrugerne til at øge deres forbrug med 
deraf følgende miljømæssige konsekvenser;

Håndtering af for tidlig forældelse og forbrugerrettigheder

1. opfordrer Kommissionen til at udvikle en horisontal strategi, der omfatter 
foranstaltninger til:

a) fastlæggelse af de relevante oplysninger forud for aftaleindgåelse om holdbarhed 
og reparerbarhed af en vare og gøre disse til vigtige egenskaber for varer som 
omhandlet i direktiv 2011/83/EU og 2005/29/EF

b) indførelse af en obligatorisk mærkning baseret på standardiserede og gennemsigtige 
kriterier, der giver forbrugeren oplysninger og sammenlignelighed om et produkts 
anslåede levetid og oplyser om reparationsmulighederne på købstidspunktet

c) for visse varekategorier indførelse af en tæller over antallet af anvendelser for at 
lette deres genbrug

d) tilpasning af perioderne for retlig garanti og formodning om overensstemmelse med 
den forventede levetid for en vare og harmonisering af dem på europæisk plan

e) styrkelse af fabrikantens ansvar for at dække retsgarantien

f) medtagelse i bilag I til direktiv 2005/29/EF af praksis, der går ud på at afkorte et 
produkts levetid, såsom forsætlighed forhindring af, at det kan repareres, fejl i 
udformningen og langsommere funktioner som følge af ajourføringer;

2. understreger, at digitale produkter skal være genstand for særlig årvågenhed:
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a) ved at sikre kontinuitet i sikkerhedsopdateringer i hele den anslåede levetid for 
produktet i mindst fem år

b) ved at adskille sikkerhedsopdateringer fra magelighedsopdateringer og sikre, at de 
kan tilbagerulles;

3. minder om, at forbrugeren alt for ofte ikke er ordentligt oplyst om sine rettigheder og 
klagemuligheder; opfordrer til finansiering af foranstaltninger, der specifikt tager sigte 
på at mindske denne informationsasymmetri og støtte forbrugerorganisationer i deres 
indsats;

En strategi for reparationer

4. kræver, at følgende oplysninger gives på købstidspunktet: om reservedele er til rådighed 
eller ej, den periode fra købsdatoen, hvor de er til rådighed, priserne på reservedele, 
leveringstider og reparationstider;

5. opfordrer Kommissionen til at indføre en klageadgang for forbrugeren med henblik på 
at gøre forbrugerklager mere systematisk og økonomisk overkommelige ved at

a) sikre ubegrænset adgang til oplysninger om reparation, vedligeholdelse og 
reservedele for alle aktører i reparationssektoren og forbrugeren

b) indføre en standardiseringsproces for reservedele, der fremmer interoperabilitet

c) fastsætte en minimumsperiode for levering af reservedele og rimelige maksimale 
leveringstider

d) fremme reparation frem for udskiftning ved at forlænge garantierne for forbrugere, 
der vælger reparation

e) lette muligheden for reparationer ved på europæisk plan at indføre en retlig garanti 
for reparation af varer, hvis retlige garanti er udløbet;

En samlet strategi for en genbrugs- og genanvendelsesøkonomi

6. kræver et forbud mod destruktion af varer i funktionsdygtig stand, således at de kan 
omsættes på markedet for genbrug og genanvendelse, og opfordrer til, at der fastlægges 
kvantificerede mål;

7. understreger, at overførsel af garantier i tilfælde af videresalg af et produkt, der stadig er 
omfattet af en garanti, vil øge forbrugernes tillid til dette marked og opfordrer til, at 
denne garanti knyttes til genstanden og ikke til køberen;

8. ser meget gerne en massiv udvikling af et udvidet garantisystem for ompakkede varer, 
der supplerer den oprindelige lovbestemte garanti, både for at støtte forbrugerne og 
forhindre misbrug;

9. glæder sig over udviklingen af forretningsmodeller, hvor forbruget kobles fra det 
materielle ejerskab, og kræver samtidig en solid vurdering af brugsøkonomiens 
indvirkning og potentielle boomerangeffekter;
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En digital strategie for et bæredygtigt marked

10. glæder sig over meddelelsen om oprettelse af et fælles dataområde samt et "produktpas" 
som et middel til sporbarhed og gennemsigtighed; kræver, at indførelsen af denne 
ordning:

a) bygger på decentralisering af data

b) sikrer interoperabilitet mellem de systemer, der udvikles til dette formål, for at 
forhindre fremkomsten af teknologiske låse og nye barrierer

c) baserer sig på standardisering af datastrukturer for at sikre, at dataene kan 
behandles i hele EU

d) omfatter retningslinjer og høje minimumskriterier for dataudveksling og -
beskyttelse, både for transaktioner mellem virksomheder og mellem virksomheder 
og forbrugere for at forbedre produkternes sporbarhed i betydelig grad;

11. noterer sig de digitale teknologiers bidrag til innovation og en mere cirkulær økonomi; 
opfordrer til, at der indføres undtagelser fra bestemmelserne om intellektuel 
ejendomsret med henblik på at kunne udnytte af disse teknologier fuldt ud, når den 
offentlige interesse kræver det, f.eks. i tilfælde af en sundhedskrise;

12. understreger, at den digitale sektor har en væsentlig indvirkning på miljøet, både hvad 
angår produktion af varer og levering af tjenesteydelser, og opfordrer til, at der udvikles 
et europæisk indeks for digital bæredygtighed baseret på en analyse af produkters 
livscyklus;

Den nødvendige omstilling af offentlige forvaltninger

13. mener, at offentlige indkøb bør være centrale i den europæiske økonomiske 
genopretningsplan i overensstemmelse med den grønne pagt for Europa; opfordrer til, at 
der gives førsteprioritet til at øge efterspørgslen efter miljøinnovative varer og 
tjenesteydelser og til at give adgang til europæiske små og mellemstore virksomheder 
ved bl.a. at indføre præferenceklausuler;

14. opfordrer til en revision af EU's lovgivning om offentlige indkøb for at systematisere 
anvendelsen af bæredygtighedskriterier gennem indførelse af bindende mål, der er i 
overensstemmelse med EU's klima- og miljøpolitik, og hvor der er fokus på 
bæredygtige og korte forsyningskæder;

Ansvarlig markedsføring og reklame

15. opfordrer til strenge rammer for producenters og distributørers miljøanprisninger i 
forbindelse med markedsføring af en vare eller en tjenesteydelser og til skærpede 
sanktionerne for vildledende anprisninger i medfør af direktiv 2005/29/EF;

16. understreger den vigtige rolle, som reklamer spiller i fænomenet "psykologisk 
forældelse", hvor et funktionelt produkt anses for at være forældet; konkluderer, at det 
er vigtigt med lovgivning på dette område for at skabe et bæredygtigt marked;
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17. opfordrer til et forbud mod reklame for tjenesteydelser eller produkter med 
uforholdsmæssigt negative følger for miljøet eller forbrugernes sundhed;

18. ser meget gerne, at der indføres en EU-reklameafgift for at kompensere for de negative 
eksternaliteter, der følger af et øget forbrug;

19. anbefaler en streng regulering af målrettede reklamer, således at de ikke bygger på en 
generel sporing af brugernes interaktioner og akkumulering af deres data;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

INDLEDNING

Konstateringen er tydelig: Europa lever på en måde, der overskrider flere af klodens grænser7, 
og det europæiske forbrug er stærkt afhængigt af ressourcer, der udvindes og anvendes uden 
for Europa.8 EU's 7. handlingsplan for miljø9 fastsætter således et mål for 2050 "Et godt liv i 
en ressourcebegrænset verden". På trods af de fremskridt, der er gjort på dette område, og som 
er et forbillede for verden, går regnestykket slet ikke op. Statistikkerne fortæller os, at den 
dag, hvor Europas økologiske fodaftryk overstiger Jordens biologiske kapacitet, i 2019 var 
den 10. maj, og at der er behov for 2,8 planeter for at opfylde alles behov, hvis alle mennesker 
på kloden havde et forbrug som europæerne10.

Covid-19-krisen har vist, at vores økonomier er skrøbelige og hurtigt kan bryde sammen, hvis 
der indtræffer pludselige chok. 

Det er derfor afgørende at ændre vores produktions- og forbrugsmetoder i Europa radikalt. 
Den måde, hvorpå vi udformer vores indre marked og sikrer forbrugerbeskyttelse, er 
afgørende for at opnå dette paradigmeskift, hvor det vigtigste er bæredygtighed og social 
retfærdighed. 

Den Europæiske Union har allerede taget skridt i denne retning. Europa-Parlamentet stemte 
næsten enstemmigt om rapporten "Længere levetid for produkter: fordele for forbrugere og 
virksomheder (2016/2272 (INI))" i 2016 efter EØSU's betænkning om emnet 11. Som led i 
handlingsplanen for den cirkulære økonomi har EU allerede bebudet foranstaltninger for en 
mere bæredygtig økonomi i forbindelse med affaldsforebyggelse12 og produktdesign. 

Disse indledende erklæringer er lovende og viser, at en regulering i denne retning hilses 
velkommen af både virksomheder og forbrugere. Målet er nu at gå videre for at skabe et reelt 
paradigmeskift hen imod en forbrugsfornuftig og robust økonomi.

7 L’Environnement en Europe – état et perspectives 2020 (Europas miljø - tilstand og fremtidsudsigter), Det 
Europæiske Miljøagentur, s50.
8 Ibid s. 49.
9 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-
miljøhandlingsprogram frem til 2020 med titlen "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden". "I år 2050 lever vi 
et godt liv, inden for Jordens økologiske grænser. Vores velfærd og vores sunde omgivelser skyldes en 
innovativ, cirkulær økonomi, hvor intet spildes, hvor naturressourcerne forvaltes på bæredygtig vis, og hvor 
biodiversiteten beskyttes, værdsættes og genoprettes på en måde, der øger samfundets modstandsdygtighed. 
Væksten i vores lavemissionsøkonomi har længe været afkoblet fra ressourceforbruget og sætter tempoet for et 
sikkert og bæredygtigt globalt samfund.
10 EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits (EU's overshoot day, en livsstil, der overskrider naturens 
grænser) 10 mai 2019, WWF og Global Footprint Network
11 Initiativudtalelse, "For et mere bæredygtigt forbrug: industriprodukters levetid og forbrugeroplysning for at 
genoprette tilliden".
12 Direktiv 2018/851/EU (/om ændring af direktiv 2008/98/EF 
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Hvordan vi kan få produkter med længere levetid i Europa

Vores økonomiske model er baseret på et system med overforbrug, som tilskynder 
producenterne til hurtigere og hurtigere at forny deres produkter og foretrække, at produkterne 
forældes tidligt.

Da de fleste af vores produkters CO2-emissioner er knyttet til deres produktion, er det 
afgørende at gentænke vores produktionssystem og foretage en omstilling mod reelt 
bæredygtige produkter. Produktionen af smartphones springer i øjnene. 80 % af telefonernes 
CO2-aftryk genereres i løbet af produktionen, og kun 15 % af telefonerne indsamles og 
genanvendes efter endt livscyklus.

Planlægningen af en cirkulær økonomi skal tage udgangspunkt allerede i udformningen af 
produkter. Et produkts materialer og dets udformning afgør, om det vil være holdbart, om det 
kan repareres og om det kan skilles ad og genanvendes efter endt livscyklus. Forbrugerne 
synes at være klar til mere cirkulær økonomi, men der er stadig mange hindringer, der skal 
fjernes: informationsasymmetri, reparationer, der stadig er for dyre eller for komplicerede på 
grund af mangel på komponenter eller på information, manglende kendskab til forbrugernes 
rettigheder i tilfælde af defekte produkter osv.

Hvordan vi kan sætte en stopper for tidlig forældelse af produkter

Formålet er at begunstige producenter, der laver holdbare produkter, i forhold til dem, hvis 
produkter er fejlbehæftede og ikke holdbare. De planlagte foranstaltninger omfatter en række 
værktøjer, der spænder fra klare og harmoniserede forbrugeroplysninger til straf af urimelig 
handelspraksis, som består i bevidst at forkorte er produkts levetid eller forhindre, at det kan 
blive repareret. Der skal også tages hensyn til de særlige tilfælde, hvor der er tale om digitale 
produkter, og forhindre, at de forældes, når de ajourføres. Spørgsmålet om at tilpasse længden 
af den retlige garanti for overensstemmelse til produkternes anslåede levetid er stadig et 
centralt spørgsmål: længere produktlevetider skal gå hånd i hånd med en passende 
forbrugerbeskyttelse i tilfælde af manglende overholdelse. Disse foranstaltninger skal til 
sammen sikre, at produkterne generelt bliver af højere kvalitet, og give forbrugernes tillid til 
det indre marked ved at give dem rettigheder, der svarer til de oplyste produktkvaliteter.

Hvordan vi kan indføre en reel ret til reparation i Europa

Produkter med lang levetid skal også kunne blive repareret, så de kan forblive på markedet så 
længe som muligt. Det er på tide at sætte en stopper for den praksis, der forhindrer eller 
vanskeliggør reparation af produkter. I gennemsnit ville 70 % af europæerne foretrække at få 
deres defekte produkt repareret i stedet for udskiftet13. Sælgerne går dog i vid udstrækning ind 
for, at varerne udskiftes.

Vi skal sikre, at reparation af produkter på det europæiske marked liberaliseres, så det bliver 

13 "Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report," 
(adfærdsundersøgelse om forbrugernes engagement i den cirkulære økonomi — Endelig rapport), Europa-
Kommissionen, oktober 2018, ISBN: 978-92-9200-885-7, s.11
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enklere og økonomisk overkommeligt.at få ting repareret. Dette kræver ikke blot oplysninger 
før køb om et produkts mulighed for at blive repareret, men også oplysninger til sælgere, 
uafhængige reparatører og forbrugere om adgangen til reservedele, reparationstider og 
oplysninger om selve reparationerne for at tilskynde til selvreparation. Især uafhængige 
reparatører har en central rolle for beskæftigelsen i lokalområderne, og det er vigtigt at støtte 
dette. Det er ikke acceptabelt, at mekanismerne for intellektuelle ejendomsrettigheder gør, at 
kun konstruktøren eller distributøren kan reparere produkter. Der skal indføres 
støttemekanismer, både logistiske og finansielle, til dette formål.

Vi ønsker også at styrke forbrugernes tillid til de reparerede varer og foreslår, at der indføres 
en garanti i forbindelse med reparation af produkter.

Hvordan vi går mod en økonomi baseret på genanvendelse

Holdbare produkter, der kan repareres, kan blive på markedet i lang tid og kan handles. 
Forbrugernes tillid til genbrugsprodukter afhænger af gennemsigtighed, men også af garantier 
om produkternes tilstand. At knytte garantien til produktet og ikke til køberen gør det muligt 
at drage fordel af den beskyttelse, som disse produkter lovligt nyder, og sætter en stopper for 
den fejlagtige opfattelse, at et produkt nødvendigvis mister sin værdi ved at skifte hænder. En 
udvidelse af garantien i tilfælde af ompakning er også en del af de tillidsskabende 
foranstaltninger. For tidlig destruktion af varer er ikke forenelig med et bæredygtigt marked. 
Forretningsmodeller, der bygger på leje af genstande frem for køb, er lovende, men der er 
brug for specifikke undersøgelser for at sikre modellernes levedygtighed og bæredygtighed.

Hvordan digitaliseringen kan bidrage til et bæredygtigt marked

Digitaliseringen er et redskab, der har revolutioneret vores måder at kommunikere, producere 
og forbruge på. Det handler om i dag at tage ejerskab af den digitale udvikling og bringe den i 
retning af den digital fremtid, vi ønsker på et bæredygtigt marked. Med dette for øje er det af 
afgørende betydning at tydeliggøre de miljømæssige og sociale indvirkninger af 
teknologierne, således at vi kan målrette investeringer og innovation til dem, der respekterer 
miljøet og mennesker. Om en teknologi er miljøvenlig vil blive fastlagt af en analyse af hele 
dens livscyklus, fra udvinding af råmaterialer og genbrug af sekundært materiale til dets 
behandling i slutningen af dets levetid og omfatter mellem disse to stader også produktion, 
transport og anvendelse. Vi er nødt til at gentænke idéen om innovation for at muliggøre 
fremkomsten af et bæredygtigt digitalt miljø.

For at kunne træffe informerede beslutninger i form af lovgivning er det vigtigt at have 
adgang til pålidelige data. Offentlig adgang til data vedrørende produkter og tjenesteydelser er 
af afgørende betydning for at sikre indførelsen af en cirkulær økonomi, men også for at 
reagere hurtigt i tilfælde af en krise, navnlig sundhedsmæssig.

Anvendelse af digitale værktøjer til gavn for et bæredygtigt marked gennem oprettelse af en 
fælles database og et produktpas vil gøre det muligt bedre at spore produkter og produkternes 
komponenter i værdikæden, udveksle oplysninger mellem producenter og forbrugere og 
styrke overvågningen af markedet.

For så vidt angår teknologi skal vi være særlig opmærksomme på virkningerne af den 
teknologiske udvikling. Der er således en tendens til, at effektivitetsgevinsterne ved en 
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teknologi gør et produkt eller en tjeneste billigere og dermed fører til en stigning i forbruget 
og produktionen af den pågældende teknologi. Det er grunden til, at markedslovene i sig selv 
ikke automatisk formår at gøre vores samfund mere bæredygtige, og at der skal indføres 
regulering for at sikre vores samfunds bæredygtighed og modstandsdygtighed.

Offentlige indkøbs rolle

Offentlige indkøb er i mange henseender et vigtigt redskab. De offentlige forvaltninger har 
først og fremmest en rolle som forbillede. De tegner sig også for 16 % af det europæiske BNP 
og har mulighed for at sende stærke signaler til markederne for at ændre eksisterende praksis.

Udviklingen af et bæredygtigt marked kræver, at de offentlige forvaltninger går forrest og 
anvender kriterier for produkters bæredygtighed og krav om en vis procentdels genbrug af 
brugte produkter. Dette bæredygtighedskriterium kunne også omfatte prioritering af korte 
værdikæder og flere lokale produkter. Det sociale aspekt er forbundet hermed, og SMV'er bør 
også have forrang i de offentlige indkøb. I alt bidrager SMV'er med næsten to tredjedele af 
beskæftigelsen i den europæiske ikke-finansielle sektor, og alligevel er de ofte ugunstigt 
stillet på grund af reglerne for offentlige indkøb.

Offentlige indkøb bør begunstige dem, der er effektive og innovative, hvad angår 
bæredygtighed.

Hvordan vi gør reklameverdenen mere ansvarlig

Virksomhederne bruger på globalt plan hvert år 1,3 billioner i kommerciel kommunikation og 
600 milliarder i reklamer. Selv om reklamer historisk set har kunnet spille en vigtig oplysende 
rolle for at vejlede forbrugerne i deres valg, er deres funktion nu mere at overbevise 
forbrugeren. Reklameverdenen øger ikke kun kunstigt niveauet af det globale forbrug, men 
den leder også forbrugerne til at forbruge de mærker, der investerer betydelige summer i 
markedsføring, og ikke i de mest bæredygtige og ansvarlige mærker. Hertil kommer, at 
reklameudgifter hovedsagelig vedrører et lille antal selskaber, ofte store multinationale 
selskaber, da SMV'er og mikrovirksomheder ikke har midlerne til at reklamere i samme 
omfang.

Især markedet for onlinereklamer er vokset betydeligt siden internettets udvikling. Behovet 
for mere målrettet og personlig reklame har ført til udviklingen af metoder med aggressiv 
indhentning af personlige oplysninger fra internetbrugeren og de digitale teknologier. Disse 
metoder har fået den akademiske verden til at beskrive verden i dag som 
overvågningskapitalisme. Det er vigtigere end nogensinde at sikre de principper, der er fastsat 
i den generelle forordning om databeskyttelse, men også at regulere praksis for 
reklameverdenens systematiske indhentning af personoplysninger.

I denne forbindelse er det afgørende at anerkende reklamebranchens ansvar og regulere dens 
metoder. En regulering kunne som start forbyde at anprise produkter som grønne uden 
præciseringer heraf, og forbyde reklamer for produkter eller tjenesteydelser, der skader 
sundheden eller miljøet.

Derefter kunne man regulere den massive indhentning af forbrugernes personlige oplysninger 
og kommercialiseringen heraf, og man kunne give de sociale og miljømæssige aktører en 
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bedre plads i kommunikationen.

Endelig kunne man indføre økonomisk ansvarlighed ved at opfordre til fuld gennemsigtighed, 
hvad angår virksomhedernes udgifter til reklamer, og ved at indføre en europæisk afgift på 
reklamer.

KONKLUSION

Formålet med denne betænkning er at gå over til en ny fase i et indre marked, hvor alle 
produkter og tjenesteydelser er socialt retfærdige og miljøvenlige. Et marked med en robust 
og cirkulær økonomi, hvor forbrugerne sikres adgang til sikre og tilgængelige produkter og 
tjenesteydelser, hvor de er i stand til at træffe et informeret valg, og hvor de mest fornuftige 
producenter kan få gavn af fordelene ved markedet, uanset deres størrelse eller oprindelige 
budget. Vi ønsker at give magten tilbage til forbrugerne og til de mest fornuftige europæiske 
virksomheder i et forsvar for en verden, der er ønskværdig fra et socialt og økologisk 
synspunkt.


