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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimo (2020/2021(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 114 straipsnį,

 atsižvelgdamas į SESV 169, 191, 192 ir 193 straipsnius,

 atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
Nr. 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus 
rinkoje1,

 atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių2,

 atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2019/771/EB dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų3,

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento , kuriuo 
nustatoma bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, 
konkurencingumo programa (COM(2018)0441),

 atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

 atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ (COM(2020)0066),

 atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ 
(COM(2020)0098),

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. liepos 4 d. rezoliuciją „Ilgesnė produktų naudojimo 
trukmė: nauda vartotojams ir įmonėms“4,

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl „Žiedinės ekonomikos 
dokumentų rinkinio įgyvendinimo: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų 
sąlyčio gerinimo variantai“5,

1 OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
2 OL L 304, 2011 11 22, p. 64
3 OL L 136, 2019 5 22, p. 28.
4OL C 334, 2018 9 19, p. 60.
5 OL C 433, 2019 12 23, p. 146. 
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 atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso6,

 atsižvelgdamas į 2018 m. spalio mėn. Komisijos leidinį „Elgesio tyrimas dėl vartotojų 
dalyvavimo žiedinėje ekonomikoje“ (angl. Behavioural Study on Consumers' 
Engagement in the Circular Economy),

 atsižvelgdamas į 2019 m. Jungtinio tyrimų centro ataskaitą „Analizė ir produktų 
paralelinio ir atnaujinimo vertinimo balais sistemos kūrimas“ (angl. Analysis and 
development of a scoring system for repair and upgrade of products),

 atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 4 d. Europos aplinkos agentūros ataskaitą „Europos 
aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2020 m.“,

 atsižvelgdamas į 2020 m. kovo mėn. atliktą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
užsakytą tyrimą „Ilgesnė produktų naudojimo trukmė“ (angl. Promoting product 
longevity),

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio mėn. atliktą išsamų Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto užsakytą tyrimą „Tvaraus vartojimo ir vartotojų apsaugos srities teisės 
aktai“ (angl. Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation),

 atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 10 d. Prancūzijos įstatymą Nr. 2020–105 dėl kovos su 
atliekomis ir žiedinės ekonomikos,

 atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio mėn. Thierry Libaert parengtą ir Prancūzijos 
ekologinės ir įtraukios pertvarkos ministerijos paskelbtą ataskaitą „Siekiant tvaresnio 
vartojimo atsižvelgiant į Europos problemas“,

 atsižvelgdamas į 2015 m. rugpjūčio 18 d. Europos vartotojų organizacijų asociacijos 
(BEUC) ataskaitą „Ilgalaikio vartojimo prekės: daugiau tvarių produktų, geresnis 
vartotojų teisių užtikrinimas – vartotojų lūkesčiai kalbant apie efektyvų išteklių 
naudojimą ES ir žiedinės ekonomikos darbotvarkę“ (angl. Durable goods:

More sustainable products, better consumer rights — Consumer expectations from the 
EU’s ressource efficiency and circular economy agenda),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

A. kadangi, atsižvelgiant į gamtos išteklių stygių ir atliekų plitimą, būtina nustatyti gamybos 
ir vartojimo modelius atsižvelgiant į planetos apribojimus ir pirmenybę teikiant 
veiksmingam ir tvariam mūsų išteklių naudojimui;

B. kadangi tvari vidaus rinka turi būti grindžiama kompleksine strategija, skirta gaminių 

6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005. 
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nusidėvėjimo anksčiau laiko problemai spręsti, kartu remiant inovacijas ir užimtumą;

C. kadangi vartotojai yra pasirengę dalyvauti žiedinės ekonomikos procese, tačiau tebėra 
daug kliūčių, visų pirma informacijos asimetrija;

D. kadangi remonto, dėvėtų daiktų ir pakartotinio naudojimo rinkos yra ekonominių ir 
socialinių galimybių bei darbo vietų šaltinis ir Europos pramonės bazės 
konkurencingumo varomoji jėga;

E. kadangi pažengęs mūsų visuomenės skaitmeninimas turi padėti užbaigti kurti tvarią rinką, 
grindžiamą skaidrumu, keitimusi informacija ir  nuosaikumu;

F. kadangi viešieji pirkimai yra strateginis paramos Europos pramonės sektoriui vykstant jo 
pertvarkai elementas;

G. kadangi reklama atlieka įtikinamą funkciją, nes skatina vartotojus didinti vartojimą, o tai 
turi pasekmių aplinkai;

Kova su ankstyvu gaminių nusidėvėjimu ir vartotojų teisės

1. ragina Komisiją parengti horizontaliąją strategiją, kuri apimtų priemones, siekiant:

a) apibrėžti teiktiną ikisutartinę informaciją apie turto patvarumą ir pataisomumą ir 
priskirti ją „esminėms charakteristikoms“, kaip apibrėžta Direktyvose 2011/83/ES ir 
2005/29/EB,

b) įdiegti standartizuotais ir skaidriais kriterijais pagrįstą privalomą ženklinimą, kuris 
suteiktų vartotojui informaciją ir palyginamumą apie numatomą produkto naudojimo 
trukmę ir pateiktų remonto galimybes pirkimo metu;

c) nustatyti naudojimo skaitiklius tam tikrų kategorijų prekėms, siekiant palengvinti jų 
pakartotinį naudojimą,

d) suderinti teisinės garantijos ir atitikties prielaidos laikotarpius su numatomu prekės 
gyvavimo laikotarpiu ir suderinti juos Europos lygmeniu,

e) išplėsti gamintojo atsakomybę padengti teisinę garantiją,

f) įtraukti Direktyvos 2005/29/EB I priede nurodytą praktiką, kuria siekiama 
sutrumpinti prekės naudojimo laiką: sąmoningai gaminamos nepataisomos prekės, 
projektavimo etape numatomi defektai, eksploatacinių savybių sulėtėjimas po 
atnaujinimo;

2. pabrėžia, kad skaitmeninėms prekėms turi būti taikomas ypatingas budrumas:

a) užtikrinant saugumo naujinių tęstinumą numatomu gaminio naudojimo laikotarpiu – 
bent penkerius metus;

b) atskiriant saugumo naujinius nuo patogumui didinti skirtų atnaujinimų ir užtikrinant 
jų grįžtamumą;
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3. primena, kad pernelyg dažnai vartotojai netinkamai informuojami apie savo teises ir teisių 
gynimo priemones; ragina finansuoti priemones, kuriomis konkrečiai siekiama sumažinti 
šią informacijos asimetriją ir remti vartotojų organizacijų veiksmus;

Strategija žalos ištaisymo klausymu

4. reikalauja, kad perkant būtų pateikiama ši informacija: galimybė gauti atsarginių dalių, 
laikotarpis nuo pirkimo dienos, per kurį galima jų gauti, atsarginių dalių kainos, 
pristatymo terminas ir remonto laikas;

5. ragina Komisiją nustatyti vartotojo teisę į žalos atlyginimą, kad vartotojo kreipimasis dėl 
žalos atlyginimo būtų susistemintas ir įperkamas:

a) užtikrinant visiems remonto sektoriaus subjektams ir vartotojams neribotą prieigą 
prie informacijos apie remontą ir priežiūrą bei galimybę gauti atsarginių dalių;

b) nustatant atsarginių dalių standartizavimo procesą, kuriuo skatinamas sąveikumas;

c) nustatant minimalų atsarginių dalių tiekimo laikotarpį ir pagrįstą ilgiausią pristatymo 
laiką;

d) skatinant remontą, o ne prekės pakeitimą, pratęsiant garantinį laikotarpį vartotojui, 
kuris pasirinko tokią galimybę;

e) sudarant palankesnes remonto sąlygas, Europos lygmeniu nustatant teisinę garantiją 
prekių, kurių teisinės garantijos galiojimas baigėsi, remontui;

Visuotinė strategija siekiant pakartotinio naudojimo ir perdirbimo ekonomikos  

6. ragina uždrausti darbinės būklės prekių sunaikinimą, kad jos būtų nukreiptos į 
pakartotinio naudojimo ir perdirbimo rinką, ir ragina nustatyti kiekybinius tikslus;

7. pabrėžia, kad garantijos perleidimas perparduodant prekę, kuriai dar taikoma garantija, 
suteiktų didesnį vartotojų pasitikėjimą šia rinka, ir ragina, kad ši garantija būtų susieta su 
daiktu, o ne su pirkėju;

8. ragina kartu su pradine teisine garantija daug plačiau taikyti išplėstinę garantijų sistemą 
perpakuotoms prekėms, siekiant tiek paremti vartotoją, tiek ir užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui;

9. palankiai vertina tai, kad plėtojami verslo modeliai, pagal kuriuos vartojimas atskiriamas 
nuo fizinės nuosavybės, tačiau reikia atlikti patikimą funkcionalumo ekonomikos 
poveikio ir jos galimo grįžtamojo poveikio vertinimą;

Skaitmeninė darbotvarkė siekiant tvarios rinkos

10. palankiai vertina tai, kad paskelbta apie bendros duomenų erdvės, taip pat vad. produkto 
paso, kaip atsekamumo ir skaidrumo priemonės, sukūrimą; ragina, kad nustatant šį 
mechanizmą:

a) būtų orientuojamasi į decentralizuotą duomenų struktūrą;
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b) būtų užtikrinama šiuo tikslu sukurtų sistemų sąveiką, siekiant užkirsti kelią 
technologinių barjerų ir naujų kliūčių atsiradimui;

c) būtų remiamasi duomenų struktūrų standartizavimu siekiant užtikrinti jų tvarkymą 
Sąjungos lygmeniu;

d) būtų priimtos plataus užmojo gairės ir būtiniausi dalijimosi duomenimis ir duomenų 
apsaugos kriterijai, taikomų tiek įmonių tarpusavio sandoriams (angl. business-to-
business), tiek sandoriams tarp įmonių ir vartotojų (angl. business-to-consumers), 
siekiant gerokai pagerinti produktų atsekamumą;

11. pažymi skaitmeninių technologijų indėlį inovacijų srityje ir jų indėlį kuriant didžiąja 
dalimi žiediškumo principais grindžiamą ekonomiką; ragina nustatyti intelektinės 
nuosavybės taisyklių išimtis, kad būtų galima visapusiškai ir neribotai naudotis šiomis 
technologijomis, kai to reikia atsižvelgiant į viešąjį interesą, pvz., kilus sveikatos krizei;

12. pabrėžia, kad skaitmeninis sektorius daro didelį poveikį aplinkai tiek prekių gamybai, tiek 
paslaugų teikimui, ir ragina parengti skaitmeniniam sektoriui taikytiną Europos tvarumo 
indeksą, pagrįstą skaitmeninių produktų gyvavimo ciklo analize;

Būtina valdžios institucijų pertvarka 

13. mano, kad viešieji pirkimai turėtų būti Europos ekonomikos atgaivinimo plano pagrindas, 
laikantis Europos žaliojo kurso; ragina visišką pirmenybę teikti ekologiškų inovacinių 
prekių ir paslaugų paklausos didinimui ir galimybės dalyvauti konkursuose Europos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms suteikimui, be kita ko, nustatant lengvatines sutarčių 
skyrimo sąlygas;

14. ragina persvarstyti ES viešųjų pirkimų teisės aktus siekiant susisteminti tvarumo kriterijų 
taikymą nustatant privalomus tikslus pagal Europos klimato ir aplinkos politiką, 
daugiausia dėmesio skiriant tvarioms ir trumpoms tiekimo grandinėms;

Atsakinga rinkodara ir reklama 

15. ragina griežtai apriboti gamintojų ir platintojų ekologiškumo teiginius prieš pradedant 
prekiauti prekėmis ar paslaugomis ir pagal Direktyvą 2005/29/EB sugriežtinti sankcijas 
už klaidinančius teiginius;

16. pabrėžia svarbų reklamos vaidmenį „psichologinio nusidėvėjimo“ reiškinio srityje, kai 
veikiantis produktas laikomas pasenusiu; daro išvadą, kad siekiant sukurti tvarią rinką 
šioje srityje būtina nustatyti reglamentavimo sistemą;

17. ragina uždrausti reklamos paslaugas ar produktus, kurie daro neproporcingą 
nepageidaujamą poveikį aplinkai ar vartotojų sveikatai;

18. ragina nustatyti ES reklamos mokestį siekiant kompensuoti neigiamą išorinį poveikį dėl 
padidėjusio vartojimo;

19. ragina griežtai reglamentuoti tikslinę reklamą, kad ji nebūtų grindžiama bendru naudotojų 
sąveikos stebėjimu ir jų duomenų kaupimu;
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20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ĮVADAS

Tai, kad Europa gerokai viršija kelias planetos mastu nustatytas ribas7, o Europos vartojimas 
labai priklauso nuo išteklių, išgaunamų ir naudojamų už Europos ribų8, yra neginčijamas faktas. 
Taigi 7-ajame ES aplinkosaugos veiksmų plane9 nustatytas tikslas iki 2050 m. „Gyventi gerai 
pagal mūsų planetos išgales“. Nepaisant šioje srityje padarytos pažangos, kuri yra pavyzdys 
pasaulyje, mes vis dar labai toli nuo tikslo. Iš statistinių ataskaitų matyti, kad 2019 m. gegužės 
10 d. Europoje buvo viršytos ribos – tą dieną žemyno ekologinis pėdsakas viršijo planetos 
biologinius pajėgumus ir kad mūsų poreikiams patenkinti prireiktų 2,8 tokių planetų kaip Žemė, 
jei visi planetos gyventojai vartotų kaip europiečiai10.

COVID-19 krizė parodė, kad mūsų šalių ekonomikos yra trapios ir gali greitai žlugti staigių 
sukrėtimų akivaizdoje. 

Todėl labai svarbu iš esmės pakeisti mūsų gamybos ir vartojimo Europoje būdus. Mūsų 
bendrosios rinkos kūrimo ir vartotojų apsaugos užtikrinimo būdai yra labai svarbus iššūkis 
siekiant šio paradigmos pokyčio, kuriame vyrauja tvarumas ir socialinis teisingumas. 

Europos Sąjunga jau ėmėsi veiksmų šioje srityje. Europos Parlamentas 2016 m. beveik 
vienbalsiai balsavo dėl pranešimo „Ilgesnė produktų naudojimo trukmė: Nauda vartotojams ir 
įmonėms“ (2016/2272 (INI)), atsižvelgiant į EESRK pranešimą šiuo klausimu11. Žiedinės 
ekonomikos veiksmų plane ES jau paskelbė priemones, kuriomis siekiama tvaresnės 
ekonomikos atliekų prevencijos12 ir produktų projektavimo srityse. 

Šie pirminiai pranešimai teikia vilčių ir rodo, kad tokį reglamentavimą palankiai vertina ir 
įmonės, ir vartotojai. Dabar siekiama, kad bandymas taptų esminiu perėjimu prie nuosaikios ir 
atsparios ekonomikos.

7 Europos aplinkos būklės ir raidos perspektyvos 2020 m. (Europos aplinkos agentūra, p. 50).
8 Žr. ten pat (p. 49).
9 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1386/2013/ES dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos 
veiksmų programos iki 2020 m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“. „2050 m. gerai gyvename pagal mūsų planetos 
ekologines galimybes. Mūsų gerovę ir gerą aplinkos būklę užtikrina novatoriška žiedinė ekonomika, kurioje nėra vietos 
švaistymui ir kurioje gamtos ištekliai valdomi tvariai, o biologinė įvairovė saugoma, vertinama ir atkuriama, kad būtų 
sustiprintas mūsų visuomenės atsparumas. Mūsų mažo išmetamo CO2 kiekio augimas jau seniai atsietas nuo išteklių naudojimo 
ir suteikė postūmį saugiai ir tvariai pasaulio visuomenei.“
10 ES viršijimo diena, „Gyventi viršijant gamtos ribas“, 2019 m. gegužės 10 d., Pasaulio gamtos fondas (WWF) ir Pasaulinis 
pėdsako tinklas.
11 Nuomonė savo iniciatyva „Siekiant tvaresnio vartojimo: pramonės produktų gyvavimo trukmės sistema ir vartotojų 
informavimas siekiant susigrąžinti pasitikėjimą“.
12 Direktyva 2018/851/ES (iš dalies keičianti Direktyvą 2008/98/EB). 
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Siekiant tvarių produktų Europoje

Mūsų verslo modelis grindžiamas perteklinio vartojimo sistema, kuri skatina gamintojus 
pirmenybę teikti skubiam produktų pakeitimui, jau projektavimo stadijoje numatant jų 
pirmalaikį nusidėvėjimą.

Kadangi didžioji mūsų produktų anglies dioksido poveikio dalis yra susijusi su jų gamyba, labai 
svarbu persvarstyti mūsų gamybos sistemą ir pereiti prie tikrai tvarių produktų. Išmaniųjų 
telefonų atvejis tą labai gerai pademonstruoja: 80 proc. prietaiso anglies pėdsako susidaro jo 
gamybos metu ir tik 15 proc. telefonų surenkama ir perdirbama gyvavimo ciklo pabaigoje.

Jau kuriant gaminius turi būti taikomi žiedinės ekonomikos principai. Medžiagų planavimas ir 
gaminio projektavimas lemia, ar gaminys bus patvarus, pataisomas, lengvai pašalinamas ir 
perdirbamas pasibaigus jo gyvavimo ciklui. Atrodo, kad vartotojai yra pasirengę įsipareigoti tai 
padaryti, tačiau dar reikia pašalinti daug kliūčių, tai, pvz., būtų informacijos asimetrija, vis dar 
pernelyg brangus remontas, pernelyg sudėtingas dėl to, kad trūksta atsarginių dalių ar tiesiog 
informacijos, trūksta žinių apie vartotojo teises gaminių su trūkumais atveju ir t. t.

Užkirsti kelią pirmalaikiam produktų nusidėvėjimui

Taip siekiama paskatinti gamintojus, kurie projektuoja tvarius produktus, ir, priešingai, 
nubausti tuos, kurių dizainas yra su trūkumais ir netvarus. Numatytos priemonės apima įvairių 
priemonių spektrą – pradedant aiškiu ir suderintu vartotojų informavimu ir baigiant 
nesąžiningos komercinės praktikos, kai sąmoningai sutrumpinamas gaminio taisymas arba 
užkertamas kelias jo taisymui, nutraukimu. Taip pat reikia atsižvelgti į konkretų skaitmeninių 
produktų atvejį, užtikrinant, kad programinės įrangos naujiniai nelemtų jos senėjimo. Teisinės 
atitikties garantijos trukmės suderinimas su numatoma produktų gyvavimo trukme taip pat 
tebėra svarbus klausimas: ilgesnė gaminio naudojimo trukmė turi būti derinama su tinkama 
vartotojų apsauga neatitikties atveju. Kartu šios priemonės turėtų paskatinti gerinti gaminių 
kokybę apskritai ir užtikrinti vartotojų pasitikėjimą Europos bendrąja rinka, suteikiant jiems 
teises, atitinkančias nurodytą produktų kokybę.

Realios teisės į kompensaciją nustatymas Europoje

Ilgalaikio vartojimo gaminiai taip pat turi būti taisomi, kad galėtų kuo ilgiau likti rinkoje. Atėjo 
laikas nutraukti praktikas, kurios užkerta kelią gaminių taisymui arba apsunkina jų taisymą. 
Vidutiniškai 70 proc. europiečių pageidautų ne pakeisti, o pataisyti savo gaminį su trūkumais13. 
Tačiau iki šiol pardavėjai didžiąja dalimi pirmenybę teikia produktų pakeitimui.

Turime užtikrinti, kad Europos rinkoje esančių gaminių taisymas būtų liberalizuotas 
užtikrinant, kad jis būtų paprastesnis ir finansiškai prieinamas. Tam reikia ne tik pradinės 
informacijos apie produkto taisomumo laipsnį, bet ir vėlesnės vertės grandinės, t. y. atsarginių 
dalių prieinamumo, trumpo remonto laiko ir galimybės pardavėjams, nepriklausomiems 

13 Vartotojų elgsenos tyrimas „Vartotojų dalyvavimas žiedinėje ekonomikoje. Galutinė ataskaita“ (angl. Behavioural Study 
on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report) Europos Komisija, 2018 m. spalio mėn., ISBN: 978-92-
9200-885-7, p.11.
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remontininkams ir vartotojams gauti informaciją apie remontą, kad jie patys būtų skatinami 
imtis taisymo. Visų pirma nepriklausomi remontininkai sudaro svarbų vietos užimtumo tinklą, 
kurį būtina remti. Nepriimtina, kad pagal IN mechanizmus produktus remontuoti gali tik 
projektuotojas arba platintojas. Šiuo tikslu reikia taikyti tiek logistinius, tiek finansinius 
paramos mechanizmus.

Taip pat norėtume padidinti vartotojų pasitikėjimą suremontuotomis prekėmis ir pasiūlyti įvesti 
garantiją prekių taisymo veiksmams.

Siekiant pakartotinio naudojimo ekonomikos

Tikėtina, kad patvarūs ir pataisomi produktai rinkoje liks ilgą laiką ir jais bus prekiaujama. 
Vartotojų pasitikėjimas dėvėtomis prekėmis turi būti užtikrinamas tiek skaidrumu, tiek 
produktų būklės garantijomis. Taigi garantijos susiejimas su preke, o ne su pirkėju leidžia 
pasinaudoti teisėta šių prekių apsauga ir panaikina klaidingą mintį, kad pakeitus savininką prekė 
neišvengiamai praranda savo vertę. Galimybė pratęsti garantiją atnaujinimo atveju taip pat yra 
šios pasitikėjimo stiprinimo dalis. Pirmalaikis prekių sunaikinimas nesuderinamas su tvaria 
rinka. Verslo modeliai, pagal kuriuos turtas nuomojamas, o ne perkamas, yra daug žadantys, 
tačiau jiems reikia specialių tyrimų, kad būtų užtikrintas jų tvarumas ir ilgalaikiškumas.

Skaitmeninės technologijos tarnauja tvariai rinkai

Skaitmeninės technologijos – tai priemonė, iš esmės pakeitusi mūsų bendravimo, gamybos ir 
vartojimo būdus. Dabar turime iš naujo prisiimti atsakomybę už skaitmenines technologijas, 
kad jos būtų perorientuotos į pageidaujamą skaitmeninę ateitį tvarioje rinkoje. Šiuo tikslu labai 
svarbu aiškiai nustatyti technologijų poveikį aplinkai ir socialinį poveikį, kad investicijos ir 
inovacijų pastangos būtų nukreiptos į tas, kurios tausoja aplinką ir gerbia žmones. Aplinkai 
nekenksminga technologija bus nustatyta analizuojant visą jos gyvavimo ciklą, pradedant 
žaliavų gavyba, pakartotiniu antrinių medžiagų naudojimu ir baigiant jų perdirbimu pasibaigus 
jos gyvavimo ciklui, apimant gamybą, vežimą ir naudojimą. Turime atnaujinti inovacijų 
koncepciją, kad galėtume sukurti tvarią skaitmeninę aplinką.

Norint priimti informacija pagrįstus sprendimus kalbant apie teisės aktus, būtina turėti prieigą 
prie patikimų duomenų, kad būtų galima priimti viešuosius sprendimus. Galimybė visuomenei 
susipažinti su duomenimis, susijusiais su produktais ir paslaugomis, yra labai svarbi siekiant ne 
tik užtikrinti žiedinės ekonomikos įgyvendinimą, bet ir greitai reaguoti kilus krizei, visų pirma 
sveikatos srityje.

Skaitmeninės priemonės, skirtos tvariai rinkai užtikrinti, gali būti panaudotos sukuriant bendrą 
duomenų bazę ir produkto pasą, tai leistų geriau atsekti produktus ir sudedamąsias dalis vertės 
grandinėje, gamintojams ir vartotojams dalytis informacija ir stiprinti rinkos priežiūrą.

Technologijų atveju ypatingą budrumą turime išlaikyti technologijų pažangos rikošetinio 
poveikio atžvilgiu. Taigi dėl padidėjusio technologijos efektyvumo produktas arba paslauga 
paprastai atpinga, todėl padidėja jų vartojimas ir gamyba. Todėl patys rinkos teisės aktai 
savaime nepadeda mūsų visuomenėms tapti tvaresnėmis, todėl reikia nustatyti reglamentavimo 
priemones, kad būtų užtikrintas mūsų visuomenių tvarumas ir atsparumas.
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Viešųjų pirkimų vaidmuo

Viešųjų pirkimų priemonė yra svarbi daugeliu aspektų. Administracijos pirmiausia atlieka 
modelio ir švietimo vaidmenį. Jos taip pat sudaro 16 proc. Europos BVP ir suteikia galimybę 
siųsti stiprius signalus rinkoms, kad būtų pakeistos esamos praktikos.

Todėl kuriant tvarią rinką reikia, kad viešojo administravimo institucijos rodytų pavyzdį, 
viešiesiems pirkimams taikydamos tvarumo kriterijus, įvesdamos produktų ilgalaikiškumo 
kriterijus ir naudotų produktų pakartotinio naudojimo procentinę dalį. Šis tvarumo kriterijus 
taip pat galėtų apimti reikalavimą pirmenybę teikti trumpoms vertės grandinėms ir rinktis vietos 
produktus. Kadangi su tuo  yra susijęs socialinis aspektas, rengiant viešuosius pirkimus 
pirmenybė taip pat turi būti teikiama MVĮ. Iš viso MVĮ sukuria beveik du trečdalius darbo vietų 
Europos privačiajame, su finansais nesusijusiame sektoriuje ir dažnai yra nepalankioje padėtyje 
dėl viešųjų pirkimų taisyklių.

Vykdant viešuosius pirkimus pirmenybė turėtų būti teikiama tiems, kurie yra efektyvūs ir 
novatoriški ilgalaikiškumo ir tvarumo srityje.

Reklamos sektoriaus atsakomybės pripažinimas

Pasaulio mastu įmonės kasmet išleidžia 1,3 trln. EUR komerciniams pranešimams ir 600 mlrd. 
EUR reklamai. Nors istoriškai reklamai teko informavimo vaidmuo, padedantį vartotojams 
priimti sprendimus, dabar ji atlieka visų pirma įtikinimo funkciją. Reklama ne tik dirbtinai 
padidina bendrą vartojimo lygį, bet ir nukreipia vartotojus ne į tvariausius ir atsakingesnius 
prekių ženklus, bet į tuos, kurie daug investuoja į rinkodarą. Be to, dideles išlaidas reklamai 
gali sau leisti tik ribotas skaičius įmonių, dažnai didelių tarptautinių įmonių, nes MVĮ ir labai 
mažos įmonės neturi reikiamo biudžeto panašiai reklamai.

Interneto reklamos rinka ypač smarkiai išaugo nuo tol, kai prasidėjo interneto plėtra. Siekiant 
dar labiau padidinti pardavimų skaičių, vis tikslingesnės ir vis labiau individualizuotos 
reklamos poreikis lėmė agresyvius interneto ir skaitmeninių technologijų naudotojų asmens 
duomenų gavimo metodus. Tokios praktikos nulėmė tai, ką akademinės bendruomenės nariai 
šiandien vadina priežiūros kapitalizmu. Kaip niekad svarbu ne tik užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytų principų, bet ir reglamentuoti sistemingo 
asmens duomenų gavimo metodus, kuriuos taiko reklamos sektorius.

Atsižvelgiant į tai, labai svarbu pripažinti reklamos sektoriaus atsakomybę ir reglamentuoti jo 
metodus. Turinio reguliavimas būtų gera pradžia kartu su draudimu skelbti nepagrįstus teiginius 
apie ekologiškumą, taip pat produktų ar paslaugų, kurie kenkia sveikatai ar aplinkai, reklamą.

Taigi tokios praktikos reglamentavimas, reguliuojant masinę vartotojų asmens duomenų 
gavybą ir jų naudojimą komerciniais tikslais. Socialinės ir aplinkos apsaugos sričių 
suinteresuotiesiems subjektams taip pat reikia suteikti tinkamą vietą pareikšti savo nuomones.

Galiausiai, turėtų būti numatyta finansinė atskaitomybė, raginant užtikrinti visišką įmonių 
reklamos išlaidų skaidrumą ir nustatant Europos reklamos mokestį.
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IŠVADA

Šios ataskaitos tikslas – pereiti į naują bendrosios rinkos etapą, kuriame visi produktai ir 
paslaugos būtų socialiniu požiūriu teisingi ir ekologiški. Rinka su atsparia žiedine ekonomika, 
kurioje vartotojams būtų užtikrinta galimybė pirkti saugius ir prieinamus gaminius ir paslaugas, 
priimti informacija pagrįstus sprendimus ir kurioje geriausi gamintojai galėtų pasinaudoti 
rinkos teikiama nauda, neatsižvelgiant į jų dydį ar pradinį biudžetą. Norime suteikti galių 
Europos vartotojams ir atsakingoms įmonėms, siekiant ginti socialiniu ir ekologiniu požiūriu 
geresnį pasaulį.


