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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές (2020/2021(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και 
ιδίως το άρθρο 114,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 169, 191, 192 και 193 της ΣΛΕΕ,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά1,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών2,

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2019/771/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις 
συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών3,

 έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  για τη θέσπιση προγράμματος για την ενιαία αγορά, την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (COM(2018)0441),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα» (COM(2020)0066),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Ένα 
νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο 
ανταγωνιστική Ευρώπη» (COM(2020)0098),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την επιμήκυνση της 
διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις4,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με την εφαρμογή 
της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής 

1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
2 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
3 ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 28.
4 ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 60.



PE650.478v02-00 4/14 PR\1205160EL.docx

EL

μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα5,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία6,

 έχοντας υπόψη τη δημοσίευση της Επιτροπής, του Οκτωβρίου 2018, με τίτλο 
«Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy» 
(Συμπεριφορική μελέτη για τη συμμετοχή των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών του 2019 με τίτλο «Analysis 
and development of a scoring system for repair and upgrade of products» (Ανάλυση και 
ανάπτυξη ενός συστήματος βαθμολόγησης για την επισκευή και αναβάθμιση των 
προϊόντων),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, της 4ης 
Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Το περιβάλλον στην Ευρώπη – κατάσταση και προοπτικές 
το 2020»,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε τον Μάρτιο του 2020, κατ’ εντολή της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, με τίτλο 
«Promoting product longevity» (Προώθηση της μακροβιότητας των προϊόντων),

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε τον Απρίλιο του 2020, κατ’ εντολή της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, με τίτλο 
«Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation» (Βιώσιμη 
κατανάλωση και νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών),

 έχοντας υπόψη τον γαλλικό νόμο αριθ. 2020-105, της 10ης Φεβρουαρίου 2020, για την 
καταπολέμηση της σπατάλης και την κυκλική οικονομία,

 έχοντας υπόψη την έκθεση με τίτλο «Pour une consommation plus durable en phase 
avec les enjeux européens» (Προς μια πιο βιώσιμη κατανάλωση, η οποία να συνάδει με 
τα ευρωπαϊκά διακυβεύματα), η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκεμβρίου του 2018 από 
τον Thierry Libaert και δημοσιεύθηκε από το γαλλικό Υπουργείο Οικολογικής και 
Αλληλέγγυας Μετάβασης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών 
(BEUC), της 18ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Durable goods: More sustainable 
products, better consumer rights – Consumer expectations from the EU’s ressource 
efficiency and circular economy agenda» (Διαρκή αγαθά: πιο βιώσιμα προϊόντα, 
καλύτερα δικαιώματα των καταναλωτών – Οι προσδοκίες των καταναλωτών από την 
ατζέντα της ΕΕ για την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλική οικονομία),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

5 ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 146. 
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P9_TA(2020)0005. 
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Ασφάλειας των Τροφίμων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της συρρίκνωσης των φυσικών πόρων και της αύξησης 
των αποβλήτων, είναι επιτακτική ανάγκη να καθοριστούν πρότυπα παραγωγής και 
κατανάλωσης που να συνεκτιμούν τα όρια του πλανήτη, με προτεραιότητα την 
αποδοτική και βιώσιμη χρήση των πόρων μας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βιώσιμη εσωτερική αγορά πρέπει να βασίζεται σε μια 
οριζόντια στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πρόωρης απαξίωσης, 
στηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία και την απασχόληση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε μια 
διαδικασία κυκλικής οικονομίας, αλλά ότι εξακολουθούν να υφίστανται πολλά εμπόδια 
και, πρωτίστως, μια ασύμμετρη πληροφόρηση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές στους τομείς των επισκευών, των μεταχειρισμένων 
αγαθών και της επαναχρησιμοποίησης είναι πηγές οικονομικών και κοινωνικών 
ευκαιριών και θέσεων εργασίας και τονώνουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού 
βιομηχανικού ιστού·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των κοινωνιών μας πρέπει να 
συμβάλει στην ολοκλήρωση μιας βιώσιμης αγοράς, η οποία θα βασίζεται στη 
διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και την τήρηση του μέτρου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν στρατηγικό στοιχείο για τη 
στήριξη του ευρωπαϊκού βιομηχανικού τομέα κατά τη μετάβασή του·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφήμιση έχει μια προτρεπτική λειτουργία, ενθαρρύνοντας 
τους καταναλωτές να αυξήσουν την κατανάλωσή τους, με τις επακόλουθες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

Καταπολέμηση της πρόωρης απαξίωσης και δικαιώματα των καταναλωτών

1. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια οριζόντια στρατηγική που θα περιλαμβάνει 
μέτρα τα οποία:

α) να ορίζουν τις προσυμβατικές πληροφορίες για τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα 
επισκευής ενός προϊόντος, καθιστώντας τες «ουσιώδη χαρακτηριστικά» ενός 
προϊόντος κατά την έννοια των οδηγιών 2011/83/ΕΕ και 2005/29/ΕΚ,

β) να θεσπίζουν υποχρεωτικά σήματα, με βάση τυποποιημένα και διαφανή κριτήρια, 
τα οποία θα παρέχουν στον καταναλωτή, για λόγους συγκρισιμότητας, 
πληροφορίες για την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος και θα 
παρουσιάζουν τις επιλογές επισκευής μετά την αγορά,

γ) να εφοδιάζουν ορισμένες κατηγορίες αγαθών με μετρητή χρήσης, ώστε να 
διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίησή τους,
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δ) να ευθυγραμμίζουν τις περιόδους νόμιμης εγγύησης και τεκμαιρόμενης 
συμμόρφωσης με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής ενός αγαθού και να τις 
εναρμονίζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

ε) να υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη νόμιμη 
εγγύηση,

στ) να συμπεριλαμβάνουν στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ πρακτικές όπως 
αυτές που αποσκοπούν στη μείωση της διάρκειας ζωής ενός αγαθού: σκόπιμη 
αδυναμία επισκευής, εισαγωγή ενός ελαττώματος κατά το στάδιο του σχεδιασμού, 
επιβράδυνση των επιδόσεων μετά από αναβάθμιση·

2. τονίζει ότι για τα ψηφιακά προϊόντα πρέπει να υπάρχει ειδική επαγρύπνηση:

α) με τη διασφάλιση της συνέχειας των αναβαθμίσεων ασφαλείας για τον εκτιμώμενο 
χρόνο ζωής του προϊόντος, και τούτο επί τουλάχιστον πέντε έτη,

β) με τον διαχωρισμό των αναβαθμίσεων ασφαλείας από τις αυτόματες αναβαθμίσεις 
και με τη διασφάλιση της μη αντιστρεψιμότητάς τους·

3. υπενθυμίζει ότι πολύ συχνά ο καταναλωτής δεν ενημερώνεται δεόντως για τα 
δικαιώματά του και τα μέσα προσφυγής· ζητεί τη χρηματοδότηση μέτρων που να 
αποσκοπούν ρητώς στη μείωση αυτής της ασύμμετρης πληροφόρησης και στη στήριξη 
της δράσης των οργανώσεων καταναλωτών·

Στρατηγική στον τομέα της επισκευής

4. ζητεί να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες κατά την αγορά: αν υπάρχει 
διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, διάρκεια διαθεσιμότητας αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία αγοράς, τιμή των ανταλλακτικών, προθεσμίες παράδοσης και επισκευής·

5. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει δικαίωμα του καταναλωτή για επισκευή, με στόχο να 
καταστεί συστηματική η προσφυγή στην επισκευή σε προσιτή τιμή:

α) με την εξασφάλιση απεριόριστης πρόσβασης στις πληροφορίες περί επισκευής, 
συντήρησης και ανταλλακτικών για όλους τους παράγοντες του τομέα της 
επισκευής και για τους καταναλωτές·

β) με την επιβολή της μετάβασης σε τυποποιημένα ανταλλακτικά, για λόγους 
διαλειτουργικότητας·

γ) με την επιβολή ελάχιστης περιόδου για τη διάθεση ανταλλακτικών, καθώς και 
εύλογων μέγιστων προθεσμιών παράδοσης·

δ) με την προώθηση της επισκευής έναντι της αντικατάστασης χάρη σε παρατάσεις 
της εγγύησης για τους καταναλωτές που προτιμούν τη συγκεκριμένη επιλογή·

ε) με τη διευκόλυνση της προσφυγής στην επισκευή χάρη στη θέσπιση, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, νομικής εγγύησης για την επισκευή αγαθών των οποίων έχει λήξει η 
νόμιμη εγγύηση·
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Μια συνολική στρατηγική για τη μετάβαση σε μια οικονομία ανάκτησης και 
επαναχρησιμοποίησης 

6. ζητεί την απαγόρευση της καταστροφής των αγαθών που λειτουργούν, ώστε να 
κατευθύνονται στην αγορά ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης, και ζητεί τη θέσπιση 
ειδικών στόχων για την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση·

7. τονίζει ότι η μεταβίβαση της εγγύησης σε περίπτωση μεταπώλησης ενός αγαθού το 
οποίο εξακολουθεί να καλύπτεται από το την εν λόγω εγγύηση θα αύξανε την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά, ζητεί δε να συνδέεται η εν λόγω εγγύηση 
με το αντικείμενο και όχι με τον αγοραστή·

8. ζητεί τη μαζική ανάπτυξη ενός συστήματος διευρυμένων εγγυήσεων για 
επανασυσκευασμένα αγαθά, επιπλέον της αρχικής νόμιμης εγγύησης, τόσο για τη 
στήριξη του καταναλωτή όσο και για την πρόληψη των καταχρήσεων·

9. χαιρετίζει την ανάπτυξη εμπορικών μοντέλων που αποσυνδέουν την κατανάλωση από 
την υλική ιδιοκτησία, ενώ παράλληλα απαιτεί μια αξιόπιστη αξιολόγηση του 
αντικτύπου των ωφελειών ως προς την απόδοση και των πιθανών αντίρροπων 
αποτελεσμάτων της·

Μια ψηφιακή στρατηγική στην υπηρεσία μιας βιώσιμης αγοράς

10. χαιρετίζει την αναγγελία της δημιουργίας ενός κοινού χώρου δεδομένων, καθώς και 
ενός «διαβατηρίου προϊόντος», ως μέσου ανιχνευσιμότητας και διαφάνειας· ζητεί, η 
συγκρότηση αυτού του μηχανισμού:

α) να προσανατολίζεται σε μια αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική δεδομένων·

β) να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων που αναπτύσσονται προς 
τον σκοπό αυτό, προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση τεχνολογικών 
προβλημάτων και νέων φραγμών·

γ) να βασίζεται στην τυποποίηση των δομών δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
επεξεργασία τους σε επίπεδο Ένωσης·

δ) να περιλαμβάνει την έγκριση φιλόδοξων κατευθυντήριων γραμμών και φιλόδοξων 
ελάχιστων κριτηρίων για την ανταλλαγή και την προστασία των δεδομένων, τόσο 
για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (επιχείρησης προς επιχείρηση) όσο και 
για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (επιχειρήσεων προς 
καταναλωτές), προκειμένου να βελτιωθεί σημαντικά η ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων·

11. σημειώνει τη συνεισφορά των ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της καινοτομίας και 
τη συμβολή τους σε μια πιο κυκλική οικονομία· ζητεί τη θέσπιση εξαιρέσεων στους 
κανονισμούς περί διανοητικής ιδιοκτησίας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
πλήρης χρήση αυτών των τεχνολογιών, όταν το απαιτεί το δημόσιο συμφέρον, για 
παράδειγμα σε περίπτωση υγειονομικής κρίσης·

12. τονίζει ότι ο ψηφιακός τομέας έχει σημαντική περιβαλλοντική επίδραση τόσο σε σχέση 
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με την παραγωγή αγαθών όσο και με την παροχή υπηρεσιών, και ζητεί την ανάπτυξη 
ενός βιώσιμου ψηφιακού δείκτη της ΕΕ που θα βασίζεται σε ανάλυση του κύκλου ζωής 
των προϊόντων·

Η αναγκαία μετάβαση των δημόσιων αρχών 

13. θεωρεί ότι οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδίου 
ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία· ζητεί να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην τόνωση της ζήτησης για 
οικολογικά καινοτόμα αγαθά και υπηρεσίες και στην πρόσβαση των ευρωπαϊκών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της θέσπισης, μεταξύ άλλων, προτιμησιακών 
ρητρών ανάθεσης·

14. ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 
εντός της Ένωσης, ώστε να καταστεί συνήθης η χρήση των κριτηρίων βιωσιμότητας 
μέσω της εισαγωγής δεσμευτικών στόχων που να βασίζονται τις ευρωπαϊκές πολιτικές 
για το κλίμα και το περιβάλλον και να ευνοούν τις βραχείες και βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού·

Υπεύθυνη εμπορική προώθηση και διαφήμιση 

15. ζητεί να διαμορφωθεί αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς 
ισχυρισμούς του παραγωγού και του διανομέα πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας και να αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις για παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς διά της οδηγίας 2005/29/ΕΚ·

16. τονίζει τον μείζονα ρόλο που διαδραματίζει η διαφήμιση στο φαινόμενο της 
«ψυχολογικής απαξίωσης», βάσει της οποίας ένα λειτουργικό προϊόν θεωρείται 
ξεπερασμένο· διαπιστώνει ότι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στον εν λόγω τομέα έχει 
κεφαλαιώδη σημασία για την επίτευξη μιας βιώσιμης αγοράς·

17. ζητεί την απαγόρευση της διαφήμισης υπηρεσιών ή προϊόντων που έχουν δυσανάλογα 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την υγεία των καταναλωτών·

18. ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκού φόρου επί της διαφήμισης για την αντιστάθμιση των 
αρνητικών εξωγενών παραγόντων που προκύπτουν από την αύξηση της κατανάλωσης·

19. ζητεί αυστηρή ρύθμιση της στοχευμένης διαφήμισης ώστε να μην βασίζεται στη 
γενικευμένη παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών και στη συλλογή των 
δεδομένων τους·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η διαπίστωση είναι αδιαμφισβήτητη: η Ευρώπη έχει υπερβεί πολλά από τα όρια του πλανήτη 
μας7 και η ευρωπαϊκή κατανάλωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πόρους που αφαιρούνται 
και χρησιμοποιούνται εκτός Ευρώπης8. Το 7ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον9 
θέτει έτσι ως στόχο για το 2050 την «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας». Παρά την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στον εν λόγω τομέα και η οποία αποτελεί παράδειγμα σε 
παγκόσμιο επίπεδο, εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από την επίτευξη των στόχων. 
Στατιστικές εκθέσεις αναφέρουν ότι η ευρωπαϊκή ημέρα κρίσιμης εξάντλησης των πόρων, 
δηλ. η ημέρα κατά την οποία το οικολογικό αποτύπωμα της ευρωπαϊκής ηπείρου θα 
ξεπεράσει τη βιοϊκανότητα του πλανήτη, ήταν η 10η Μαΐου 2019 και ότι θα χρειάζονταν 2,8 
πλανήτες Γη για την κάλυψη των αναγκών μας, εάν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη 
κατανάλωναν όπως και οι Ευρωπαίοι10.

Η κρίση του COVID-19 κατέδειξε πόσο εύθραυστες είναι οι οικονομίες μας και πόσο 
ευεπίφορες σε κατάρρευση όταν αντιμετωπίζουν αιφνίδιους κλυδωνισμούς. 

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αλλάξουν ριζικά οι τρόποι με τους οποίους 
παράγουμε και καταναλώνουμε στην Ευρώπη. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζουμε την ενιαία 
αγορά μας και με τον οποίο διασφαλίζουμε την προστασία των καταναλωτών αποτελεί μείζον 
διακύβευμα για την επίτευξη αυτής της αλλαγής νοοτροπίας, βάσει της οποίας θα 
υπερισχύουν η βιωσιμότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα την έκθεση «Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (2016/2272(INI))» το 2016, η 
οποία ήλθε ως συνέχεια της σχετικής έκθεσης της ΕΟΚΕ11. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης 
για την κυκλική οικονομία, η ΕΕ έχει ήδη εξαγγείλει μέτρα για μια πιο βιώσιμη οικονομία 
όσον αφορά την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων12 καθώς και σε σχέση με τον 
σχεδιασμό των προϊόντων. 

Οι αρχικές αυτές ανακοινώσεις είναι ελπιδοφόρες και δείχνουν ότι μια ρύθμιση προς αυτήν 
την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους καταναλωτές. 
Στόχος είναι τώρα να χτίσουμε πάνω σε αυτή τη βάση και να επιτύχουμε μια παραδειγματική 

7 Το ευρωπαϊκό περιβάλλον – κατάσταση και προοπτικές 2020, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, σ. 50.
8 Αυτόθι, σελ. 49.
9 Απόφαση αριθ. 1386/2013/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με 
το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»: «Το 
2050, ζούμε καλά, εντός των οικολογικών ορίων του πλανήτη μας. Η ευμάρεια που απολαμβάνουμε και το υγιεινό περιβάλλον 
στο οποίο ζούμε οφείλονται σε μια καινοτόμο και κυκλική οικονομία, όπου δεν γίνονται σπατάλες και όπου διασφαλίζεται η 
αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων, και η βιοποικιλότητα προστατεύεται, αποτιμάται και αποκαθίσταται με τρόπους που 
ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Η οικονομική μας μεγέθυνση με χαμηλά επίπεδα ανθρακούχων εκπομπών 
έχει προ πολλού αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων και έχει γίνει η κινητήρια δύναμη στην πορεία προς μια ασφαλή και 
αειφόρο παγκόσμια κοινωνία.»
10 EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits, 10 mai 2019, WWF and Global Footprint Network.
11 Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας, Προς μια πιο βιώσιμη κατανάλωση: διάρκεια ζωής των βιομηχανικών προϊόντων και 
ενημέρωση των καταναλωτών με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους.
12 Οδηγία 2018/851/ΕΚ (που τροποποιεί την οδηγία 2008/98/ΕΚ). 
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αλλαγή μεταβαίνοντας προς μια ανθεκτική και λιγότερο καταναλωτική οικονομία.

Για βιώσιμα προϊόντα στην Ευρώπη

Το οικονομικό μας μοντέλο βασίζεται σε ένα σύστημα υπερκατανάλωσης, το οποίο 
ενθαρρύνει τους παραγωγούς να προωθούν τη φρενήρη αντικατάσταση των προϊόντων μέσω 
της πρόωρης απαξίωσής τους.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων μας 
συνδέεται με την παραγωγή τους, είναι ζωτικής σημασίας να επανεξετάσουμε το σύστημα 
παραγωγής μας και να μεταβούμε στην παραγωγή πραγματικά βιώσιμων προϊόντων. Η 
περίπτωση των smartphones είναι αποκαλυπτική: το 80 % του αποτυπώματος άνθρακα της 
συσκευής δημιουργείται κατά τη διάρκεια παραγωγής της και μόνο το 15 % των τηλεφώνων 
συλλέγονται και ανακυκλώνονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας αρχίζει ήδη από τον σχεδιασμό των προϊόντων. Η 
επιλογή των υλικών και ο σχεδιασμός του προϊόντος καθορίζουν εάν το προϊόν θα είναι 
ανθεκτικό, επισκευάσιμο, εύκολο να αποσυναρμολογηθεί και ανακυκλώσιμο στο τέλος του 
κύκλου ζωής του. Οι καταναλωτές φαίνονται να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε αυτή τη 
διαδικασία, αλλά πρέπει ακόμη να αρθούν πολλά εμπόδια: Ασύμμετρη πληροφόρηση, κόστος 
επισκευής που εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, δυσκολία επισκευής λόγω έλλειψης 
ανταλλακτικών ή απλώς λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, άγνοια των δικαιωμάτων που έχει ο 
καταναλωτής σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων κ.λπ.
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Τερματισμός της πρόωρης απαξίωσης των προϊόντων

Στόχος είναι η ενθάρρυνση των παραγωγών που σχεδιάζουν βιώσιμα προϊόντα και, 
αντιθέτως, η αποθάρρυνση όσων τα προϊόντα είναι ελαττωματικά και μη βιώσιμα. Τα 
προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν μια σειρά εργαλείων που κυμαίνονται από σαφείς και 
εναρμονισμένες πληροφορίες προς τους καταναλωτές έως την καταστολή των ανέντιμων 
εμπορικών πρακτικών, που συνίστανται στη σκόπιμη συντόμευση της ζωής ενός προϊόντος ή 
στην παρεμπόδιση της επισκευής τους. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
περίπτωση των ψηφιακών προϊόντων, με την αποτροπή της λογισμικής απαξίωσης των 
προϊόντων κατά τις αναβαθμίσεις τους. Βασικό ζήτημα παραμένει η ευθυγράμμιση της 
διάρκειας της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης με την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής των 
προϊόντων: η επιμήκυνση του χρόνου ζωής των προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται από 
επαρκή προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αυτά τα συνδυασμένα 
μέτρα πρέπει να επιτρέπουν μια αναβάθμιση της ποιότητας όλων των προϊόντων και να 
εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, παρέχοντάς 
τους δικαιώματα ανάλογα με τις διαφημιζόμενες ιδιότητες των προϊόντων.

Θεμελίωση πραγματικού δικαιώματος επισκευής στην Ευρώπη

Τα βιώσιμα προϊόντα πρέπει επίσης να είναι επισκευάσιμα, ώστε να μπορούν να παραμείνουν 
στην αγορά όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι καιρός να τερματιστούν οι πρακτικές που 
εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την επισκευή των προϊόντων. Κατά μέσο όρο, το 70 % των 
Ευρωπαίων θα προτιμούσαν να επισκευάσουν παρά να αντικαταστήσουν ένα ελαττωματικό 
προϊόν13. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, αυτό που προωθείται σε μεγάλο βαθμό από τους πωλητές 
είναι η αντικατάσταση των προϊόντων.

Πρέπει να κατοχυρώσουμε την απελευθέρωση της επισκευής των προϊόντων στην ευρωπαϊκή 
αγορά, διασφαλίζοντας ότι θα καταστεί απλούστερη και οικονομικά προσιτή. Αυτό απαιτεί 
όχι μόνο εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής ενός προϊόντος 
αλλά και, κατόπιν, τη διασφάλιση της αλυσίδας αξίας μέσω της διαθεσιμότητας 
ανταλλακτικών, των σύντομων χρόνων επισκευής και της πρόσβασης σε πληροφορίες 
σχετικά με την επισκευή για πωλητές, ανεξάρτητους επισκευαστές και καταναλωτές, με 
στόχο την ενθάρρυνση της αυτοεπισκευής. Πιο συγκεκριμένα, οι ανεξάρτητοι επισκευαστές 
αποτελούν ένα δίκτυο τοπικής απασχόλησης που είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί. Δεν 
είναι αποδεκτό, οι μηχανισμοί διανοητικής ιδιοκτησίας να δίνουν το προνόμιο της επισκευής 
των προϊόντων μόνο στον σχεδιαστή ή στον διανομέα. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν μηχανισμοί υλικοτεχνικής και οικονομικής στήριξης.

Θέλουμε επίσης να τονώσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα επισκευασμένα 
προϊόντα και προτείνουμε τη θέσπιση εγγύησης που θα καλύπτει τις επισκευές προϊόντων.

Προς μια οικονομία επαναχρησιμοποίησης

Τα βιώσιμα και επισκευάσιμα προϊόντα μπορούν να παραμείνουν στην αγορά για μεγάλο 

13 Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report (Συμπεριφορική μελέτη για τη 
συμμετοχή των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία – τελική έκθεση), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οκτώβριος 2018, ISBN: 
978-92-9200-885-7, σ.11.
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χρονικό διάστημα και να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής. Η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στα μεταχειρισμένα προϊόντα πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια και από 
εγγυήσεις για την κατάσταση των προϊόντων. Έτσι, η σύνδεση της εγγύησης με το προϊόν και 
όχι με τον αγοραστή καθιστά δυνατή την παράταση της προστασίας την οποία διαθέτουν τα 
εν λόγω προϊόντα και θέτει τέλος στην εσφαλμένη αντίληψη ότι ένα προϊόν χάνει 
κατ’ ανάγκην μέρος της αξίας του όταν αλλάζει χέρια. Η δυνατότητα παράτασης της 
εγγύησης σε περίπτωση επανασυσκευασίας συμβάλλει επίσης σε αυτή την προσπάθεια 
δημιουργίας εμπιστοσύνης. Η πρόωρη καταστροφή των αγαθών δεν είναι συμβατή με μια 
βιώσιμη αγορά. Τα επιχειρηματικά μοντέλα που συνίστανται στη μίσθωση αγαθών αντί της 
αγοράς τους είναι ελπιδοφόρα, αλλά πρέπει να υποβληθούν σε ειδικές μελέτες για να 
εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητά τους.

Τα ψηφιακά μέσα στην υπηρεσία μιας βιώσιμης αγοράς

Τα ψηφιακά μέσα αποτελούν εργαλεία που έφεραν επανάσταση στους τρόπους με τους 
οποίους επικοινωνούμε, παράγουμε και καταναλώνουμε. Στόχος είναι σήμερα να 
αναδιαμορφώσουμε τα ψηφιακά μέσα, για να τα αναπροσανατολίσουμε προς ένα επιθυμητό 
ψηφιακό μέλλον σε μια βιώσιμη αγορά. Για τον σκοπό αυτό, η σαφής επισήμανση του 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου των τεχνολογιών έχει ζωτική σημασία για την 
κατεύθυνση των επενδύσεων και των προσπαθειών στον τομέα της καινοτομίας προς 
καινοτομίες που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Μια φιλική προς το περιβάλλον 
τεχνολογία θα καθορίζεται από μια ανάλυση ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος, από 
την εξόρυξη των πρώτων υλών, την επαναχρησιμοποίηση του δευτερογενούς υλικού έως και 
την επεξεργασία του στο τέλος της ζωής του, περνώντας από την παραγωγή, τη μεταφορά και 
τη χρήση του. Πρέπει να επανεφεύρουμε την έννοια της καινοτομίας, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ανάδυση ενός βιώσιμου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Προκειμένου να λαμβάνονται τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά τη νομοθεσία, είναι 
σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα για τη λήψη δημόσιων αποφάσεων. 
Η πρόσβαση του κοινού σε δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες είναι ζωτικής 
σημασίας για τη διασφάλιση της υλοποίησης της κυκλικής οικονομίας, αλλά και για την 
άμεση αντίδραση σε περίπτωση κρίσης, ιδίως υγειονομικής.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για μια βιώσιμη αγορά μέσω της δημιουργίας κοινής 
βάσης δεδομένων και ενός διαβατηρίου προϊόντος θα επιτρέψει την καλύτερη ιχνηλάτηση 
των προϊόντων και των συστατικών μερών τους σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα, την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και την ενίσχυση της 
εποπτείας των αγορών.

Στην περίπτωση των τεχνολογιών, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις παρενέργειες 
της τεχνολογικής προόδου. Έτσι, τα οφέλη αποδοτικότητας που επιφέρει μια τεχνολογία 
τείνουν να καταστήσουν πιο φθηνό ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και, συνεπώς, να οδηγήσουν 
σε αύξηση της κατανάλωσης και της παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από 
μόνοι τους, οι νόμοι της αγοράς δεν μπορούν αυτόματα να καταστήσουν τις κοινωνίες μας 
πιο βιώσιμες και πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία ρύθμισης για τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας.

Ο ρόλος των δημοσίων προμηθειών

Το εργαλείο των δημόσιων προμηθειών είναι σημαντικό από πολλές απόψεις. Οι διοικητικές 
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αρχές έχουν, καταρχάς, ρόλο προτύπου και διαφώτισης. Αντιπροσωπεύουν επίσης το 16 % 
του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και επιτρέπουν την αποστολή ισχυρών μηνυμάτων στις αγορές για την 
αλλαγή των υφιστάμενων πρακτικών.

Ως εκ τούτου, για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης αγοράς, θα πρέπει οι δημόσιες διοικήσεις να 
καταστούν πρότυπα όσον αφορά τη βιωσιμότητα των κριτηρίων για τις δημόσιες προμήθειες, 
εισάγοντας κριτήρια βιωσιμότητας των προϊόντων και ένα ποσοστό επαναχρησιμοποίησης 
μεταχειρισμένων προϊόντων. Το εν λόγω κριτήριο βιωσιμότητας θα μπορούσε επίσης να 
περιλαμβάνει και να πριμοδοτεί βραχείες αλυσίδες αξίας και περισσότερα τοπικά προϊόντα. 
Για κοινωνικούς λόγους, οι δημόσιες προμήθειες πρέπει επίσης να ευνοούν τις ΜΜΕ. 
Συνολικά, οι ΜΜΕ παρέχουν σχεδόν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ευρωπαϊκό 
μη χρηματοπιστωτικό ιδιωτικό τομέα και συχνά τίθενται σε μειονεκτική θέση από τους 
κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις.

Οι συμβάσεις δημοσίων προμηθειών θα πρέπει να ευνοούν τις επιχειρήσεις που είναι 
αποδοτικές και καινοτομούν στους τομείς της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας.

Αναγνώριση της ευθύνης της διαφήμισης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις δαπανούν κατ’ έτος 1,3 τρισεκατομμύρια σε εμπορική 
επικοινωνία και 600 δισεκατομμύρια σε διαφήμιση. Αν και, ιστορικά, η διαφήμιση είχε ως 
προορισμό να διαδραματίσει έναν ενημερωτικό ρόλο για την καθοδήγηση των καταναλωτών 
στις επιλογές τους, σήμερα έχει περισσότερο προτρεπτική λειτουργία. Αυξάνει τεχνητά το 
συνολικό επίπεδο κατανάλωσης και κατευθύνει τους καταναλωτές όχι στα πλέον βιώσιμα και 
υπεύθυνα εμπορικά σήματα, αλλά σε αυτά τα οποία επενδύουν σημαντικά ποσά στην 
εμπορική προώθηση. Επιπλέον, οι δαπάνες διαφήμισης αφορούν στην πλειονότητά τους 
μικρό αριθμό επιχειρήσεων, συχνά μεγάλων πολυεθνικών, ενώ οι μικρομεσαίες και οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τον απαραίτητο προϋπολογισμό για να κάνουν παρόμοια 
διαφήμιση.

Η αγορά της διαδικτυακής διαφήμισης, ειδικότερα, έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που 
αναπτύχθηκε το διαδίκτυο. Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός των πωλήσεων, η 
απαίτηση για μια ολοένα και πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη διαφήμιση έχει οδηγήσει σε 
επιθετικές πρακτικές εξόρυξης προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου και των 
ψηφιακών τεχνολογιών. Οι πρακτικές αυτού του είδους οδηγούν σε αυτό που μέλη του 
ακαδημαϊκού κόσμου περιγράφουν σήμερα ως εποπτικό καπιταλισμό. Είναι σημαντικότερη 
από ποτέ η διασφάλιση των αρχών που ορίζονται στον ΓΚΠΔ, αλλά και η ρύθμιση των 
πρακτικών της συστηματικής εξαγωγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους 
διαφημιστές.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναγνωριστεί η ευθύνη του τομέα της 
διαφήμισης και να ρυθμιστούν οι πρακτικές του. Χρειάζεται, κατ’ αρχάς, μια ρύθμιση για το 
περιεχόμενο, με την οποία να απαγορεύονται οι ατεκμηρίωτοι οικολογικοί ισχυρισμοί, αλλά 
και οι διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που βλάπτουν την υγεία ή το περιβάλλον.

Κατά δεύτερον, απαιτείται μια ρύθμιση των πρακτικών, η οποία να διέπει τη μαζική εξαγωγή 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και την εμπορική εκμετάλλευσή 
τους και να παρέχει στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς μια πλατφόρμα για να 
μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους.
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Τέλος, χρειάζεται οικονομική λογοδοσία, με την απαίτηση πλήρους διαφάνειας όσον αφορά 
τις διαφημιστικές δαπάνες των επιχειρήσεων και με τη θέσπιση ευρωπαϊκού φόρου 
διαφήμισης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η μετάβαση σε ένα νέο στάδιο μιας ενιαίας αγοράς, κατά 
το οποίο όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα χαρακτηρίζονται από κοινωνική δικαιοσύνη 
και από σεβασμό προς το περιβάλλον. Μια αγορά με μια ανθεκτική και κυκλική οικονομία, 
όπου οι καταναλωτές θα είναι βέβαιοι ότι αγοράζουν ασφαλή και προσιτά προϊόντα και 
υπηρεσίες, θα μπορούν να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές, ενώ οι πιο ενάρετοι παραγωγοί 
θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της αγοράς, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή τον 
αρχικό προϋπολογισμό τους. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ευρωπαίους 
καταναλωτές και στις ενάρετες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προασπίζουν έναν κοινωνικά και 
οικολογικά επιθυμητό κόσμο.


