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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par virzību uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu 
(2020/2021(INI))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un it īpaši tā 114. pantu,

 ņemot vērā LESD 169., 191., 192. un 193. pantu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija 
Direktīvu 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 
attiecībā pret patērētājiem1,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra 
Direktīvu 2011/83/ES par patērētāju tiesībām2,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. maija 
Direktīvu 2019/771/ES par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem3,

 ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā 
tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas 
statistikas programmu (COM(2018)0441) ,

 ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu “Eiropas zaļais kurss” 
(COM(2019)0640),

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu “Eiropas Datu stratēģija” 
(COM(2020)0066),

 ņemot vērā Komisijas 2020. gada 10. marta paziņojumu “Jauns aprites ekonomikas 
rīcības plāns. Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu” (COM(2020)0098),

 ņemot vērā 2017. gada 4. jūlija rezolūciju par ilgāku produktu derīguma laiku: 
priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem4,

 ņemot vērā 2018. gada 13. septembra rezolūciju par aprites ekonomikas paketes 
īstenošanu: iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu 
saskarē konstatētās problēmas5,

1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
2 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.
3 OV L 136, 22.5.2019., 28. lpp.
4 OV C 334, 19.9.2018., 60. lpp.
5 OV C 433, 23.12.2019., 146. lpp.
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 ņemot vērā 2020. gada 15. janvāra rezolūciju par Eiropas zaļo kursu6,

 ņemot vērā Komisijas 2018. gada oktobra publikāciju Behavioural Study on 
Consumers’ Engagement in the Circular Economy (“Uzvedības pētījums par patērētāju 
iesaistīšanos aprites ekonomikā”),

 ņemot vērā Kopīgā pētniecības centra 2019. gada ziņojumu Analysis and development 
of a scoring system for repair and upgrade of products (“Analīze un punktu sistēmas 
izstrāde produktu remontēšanai un uzlabošanai”),

 ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras 2019. gada 4. decembra ziņojumu “Eiropas vide: 
stāvoklis un perspektīva 2020. gadam”

 ņemot vērā pēc Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pieprasījuma 
2020. gada martā izstrādāto pētījumu Promoting product longevity (“Ilgas produktu 
kalpošanas veicināšana”),

 ņemot vērā pēc Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas pieprasījuma 
2020. gada aprīlī sagatavoto padziļināto analīzi Sustainable Consumption and 
Consumer Protection Legislation (“Ilgtspējīgs patēriņš un patērētāju aizsardzības 
tiesību akti”),

 ņemot vērā Francijas 2020. gada 10. februāra Likumu Nr. 2020-105 par izšķērdēšanas 
apkarošanu un aprites ekonomiku,

 ņemot vērā ziņojumu Pour une consommation plus durable en phase avec les enjeux 
européens (“Ilgtspējīgāka patēriņa veicināšana atbilstoši Eiropas līmenī risināmajiem 
jautājumiem”), kuru 2018. gada decembrī pabeidza Thierry Libaert un publicēja 
Francijas Ekoloģiskas un iekļaujošas pārejas ministrija,

 ņemot vērā Eiropas Patērētāju organizācijas (BEUC) 2015. gada 18. augusta ziņojumu 
Durable goods: More sustainable products, better consumer rights — Consumer 
expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda (“Ilgi 
kalpojošas preces: ilgtspējīgāki produkti, labākas patērētāju tiesības — ko patērētāji 
sagaida no ES resursu efektīvas izmantošanas un aprites ekonomikas programmas”),

 ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

 ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

 ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A9-
0000/2020),

A. tā kā, saskaroties ar dabas resursu nepietiekamību un atkritumu apjoma palielināšanos, 
ir obligāti jāievieš tādi ražošanas un patēriņa modeļi, kuros tiek ņemtas vērā planētas 
iespēju robežas, un šajā nolūkā par prioritāti nosakot efektīvu un ilgtspējīgu resursu 
izmantošanu;

6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0005.
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B. tā kā ilgtspējīga iekšējā tirgus pamatā jābūt transversālai stratēģijai priekšlaicīgas 
nolietošanās problēmas risināšanai, vienlaikus atbalstot inovāciju un nodarbinātību;

C. tā kā patērētāji ir gatavi iesaistīties aprites ekonomikas procesā, taču tā kā joprojām 
pastāv daudzi šķēršļi un pirmām kārtām informācijas asimetrija;

D. tā kā labošanas, lietotu preču un atkārtotas izmantošanas tirgi ir ekonomisku un sociālu 
iespēju un darbvietu avots un Eiropas rūpniecības nozares konkurētspējas virzītāji;

E. tā kā arvien pieaugošajai sabiedrības digitalizācijai ir jāveicina uz pārredzamību, 
informācijas apmaiņu un mērenību balstīta ilgtspējīga tirgus izveides pabeigšana;

F. tā kā publiskais iepirkums ir stratēģisks elements, lai atbalstītu Eiropas rūpniecības 
nozari pārejas procesā;

G. tā kā reklāma pilda pārliecināšanas funkciju — mudinot patērētājus palielināt 
patēriņu — ar visu no tās izrietošo ietekmi uz vidi,

Priekšlaicīgas nolietošanās apkarošana un patērētāju tiesības

1. prasa Komisijai izstrādāt horizontālu stratēģiju, kas ietvertu pasākumus, lai:

a) noteiktu pirms līguma slēgšanas sniedzamo informāciju par produkta ilgizturību un 
remontējamību un padarītu tās par būtiskām produkta īpašībām Direktīvu 
2011/83/ES un 2005/29/EK nozīmē;

b) ieviestu obligātu uz standartizētiem un pārredzamiem kritērijiem balstītu 
marķēšanu, ar kuras palīdzību salīdzināšanas nolūkā patērētājam produkta iegādes 
brīdī tiek sniegta informācija par paredzamo produkta kalpošanas ilgumu un tiek 
izklāstītas remontēšanas iespējas;

c) attiecībā uz atsevišķām preču kategorijām ieviestu lietošanas ilguma skaitītāju, lai 
atvieglotu to atkārtotu izmantošanu,

d) saskaņotu juridiskās garantijas un atbilstības pieņēmuma periodus attiecībā uz 
paredzamo preces kalpošanas ilgumu un saskaņotu tos Eiropas līmenī;

e) palielinātu ražotāja atbildību par juridisko garantijas sniegšanu;

f) iekļautu Direktīvas 2005/29/EK I pielikumā tādus prakses veidus, kuru mērķis ir 
samazināt preces kalpošanas ilgumu: apzinātu preces padarīšanu par 
neremontējamu, defekta ieviešanu produkta izstrādes stadijā, tehnisko rādītāju 
pazemināšanu atjaunināšanas rezultātā;

2. uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš digitālajām precēm:

a) nodrošinot drošības atjaunināšanas nepārtrauktību visā paredzētajā preces 
kalpošanas periodā un vismaz piecus gadus;

b) nošķirot drošības atjaunināšanu no fakultatīvas atjaunināšanas un nodrošinot to 
atgriezeniskumu;
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3. atgādina, ka pārāk bieži patērētāji netiek pienācīgi informēti par viņu tiesībām un 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; prasa, lai tiktu finansēti pasākumi, kuru nepārprotams 
mērķis ir šīs informācijas asimetrijas mazināšana, un lai tiktu atbalstīta patērētāju 
apvienību darbība;

Remontēšanas stratēģija

4. prasa, lai pirkuma izdarīšanas brīdī tiktu sniegta šāda informācija: tas, vai ir pieejamas 
rezerves daļas, pieejamības ilgums, sākot no iegādes datuma, rezerves daļu cena un 
piegādes un remontēšanas termiņš;

5. aicina Komisiju noteikt patērētāju tiesības uz remontēšanu, lai šādas iespējas 
izmantošanu padarītu likumsakarīgu, turklāt par pieejamu cenu:

a) nodrošinot visiem remontēšanas nozares dalībniekiem un patērētājiem neierobežotu 
piekļuvi informācijai par remontēšanu un tehnisko apkopi un rezerves daļu 
pieejamību;

b) paredzot sadarbspēju veicinošu rezerves daļu standartizēšanu;

c) nosakot minimālo periodu, kurā rezerves daļas ir darāmas pieejamas, un saprātīgu 
maksimālo piegādes termiņu;

d) priekšroku dodot remontēšanai, nevis nomaiņai, šajā nolūkā paplašinot garantiju 
patērētājiem, kuri izvēlas šo iespēju;

e) atvieglojot remontēšanas iespējas izmantošanu, šajā nolūkā Eiropas līmenī ieviešot 
juridisku garantiju tādu preču labošanai, kuru juridiskā garantija ir beigusies;

Vispārēja stratēģija virzībai uz atkārtotas izmantošanas ekonomiku

6. prasa aizliegt lietošanas kārtībā esošu preču iznīcināšanu, lai tās tiktu novirzītas uz 
atkārtotas izmantošanas tirgu, kā arī prasa noteikt skaitliskus mērķus;

7. uzsver, ka garantijas nodošana tādas preces tālākpārdošanas gadījumā, kuras garantija 
vēl ir derīga, palielinātu patērētāju uzticēšanos šim tirgum, un prasa šo garantiju 
piesaistīt priekšmetam, nevis pircējam;

8. prasa papildus sākotnējai juridiskajai garantijai masveidā attīstīt plašu garantiju sistēmu 
saremontētām precēm, lai atbalstītu patērētājus un novērstu negodīgu praksi;

9. atzinīgi vērtē tādu uzņēmējdarbības modeļu izstrādi, kuri patēriņu nošķir no materiālā 
īpašuma, un vienlaikus prasa pamatīgi izvērtēt lietošanas ekonomikas ietekmi un tās 
iespējamo atsitiena efektu;
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Digitāla stratēģija ilgtspējīga tirgus atbalstam

10. atzinīgi vērtē paziņojumu par kopējas datu telpas izveidi, kā arī produkta pases — 
izsekojamības un pārredzamības veicinātāja — ieviešanu; prasa, lai šī mehānisma 
ieviešana:

a) tiktu virzīta uz datu decentralizētu arhitektūru;

b) nodrošinātu šajā nolūkā izstrādāto sistēmu sadarbspēju, lai novērstu tehnoloģisku 
ierobežojumu un jaunu šķēršļu rašanos;

c) balstītos uz datu struktūru standartizāciju, lai garantētu to apstrādi ES mērogā;

d) ietvertu vērienīgu pamatnostādņu un minimālo kritēriju pieņemšanu attiecībā uz 
datu apmaiņu un aizsardzību gan darījumos starp uzņēmumiem (business-to-
business), gan darījumos starp uzņēmumiem un patērētājiem (business-to-
consumers), lai būtiski uzlabotu produktu izsekojamību;

11. konstatē digitālo tehnoloģiju ieguldījumu inovācijas jomā un aprites ekonomikas 
attīstības veicināšanā; prasa noteikt izņēmumus no intelektuālā īpašuma noteikumiem, 
lai nodrošinātu iespēju pilnībā izmantot šīs tehnoloģijas gadījumos, kad tas ir 
nepieciešams sabiedrības interesēs, piemēram, veselības krīzes gadījumā;

12. uzsver, ka digitālā nozare būtiski ietekmē vidi gan saistībā ar preču ražošanu, gan ar 
pakalpojumu sniegšanu, un prasa izstrādāt Eiropas digitālās ilgtspējas indeksu, kas 
balstītos uz produkta dzīves cikla analīzi;

Nepieciešamā publisko iestāžu pāreja

13. uzskata, ka atbilstoši Eiropas zaļajam kursam publiskajam iepirkumam ir jāatvēlē 
svarīga loma Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā; prasa absolūtu prioritāti piešķirt 
pieprasījuma pēc ekoinovatīvām precēm un pakalpojumiem palielināšanai un piekļuves 
nodrošināšanai Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, cita starpā ieviešot 
piešķiršanas priekšrocību klauzulas;

14. prasa pārskatīt tiesību aktus, kas reglamentē publiskā iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu Eiropas Savienībā, lai ilgtspējas kritēriju izmantošanu padarītu par 
sistemātisku, ieviešot ar Eiropas klimata un vides politiku saskaņotus saistošus mērķus 
un priekšroku dodot ilgtspējīgām un īsām piegādes ķēdēm;

Atbildīgs mārketings un reklāma 

15. iesaka stingri reglamentēt ražotāju un izplatītāju apgalvojumus attiecībā uz vidi pirms 
preču un pakalpojumu laišanas tirgū un ar Direktīvas 2005/29/EK palīdzību pastiprināt 
sankcijas par maldinošiem apgalvojumiem;

16. uzsver, ka reklāmai ir būtiska loma t. s. psiholoģiskās nolietošanās — kad lietošanas 
kārtībā esošs produkts tiek uzskatīts par novecojušu — parādības izplatībā; secina, ka 
ilgtspējīga tirgus izveidē būtiski svarīga loma ir tiesiskajam regulējumam šajā jomā;

17. prasa aizliegt tādu pakalpojumu un produktu reklamēšanu, kuriem ir nesamērīgi liela 
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negatīva ietekme uz vidi vai patērētāju veselību;

18. prasa ieviest Eiropas līmeņa nodokli attiecībā uz reklāmu, lai kompensētu palielināta 
patēriņa negatīvo ietekmi uz trešām personām;

19. iesaka stingri reglamentēt mērķtiecīgu reklāmu, lai tā nebalstītos uz lietotāju 
mijiedarbības vispārēju izsekošanu un viņu datu uzkrāšanu;

20. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

IEVADS

Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropa dzīvo krietni pāri planētas iespēju robežām7 un Eiropas patēriņš ir 
lielā mērā atkarīgs no resursiem, kas tiek iegūti un izmantoti ārpus Eiropas8. Tādēļ par ES 
7. vides rīcības programmas9 mērķi, kas sasniedzams līdz 2050. gadam, ir noteikta “labklājīga 
dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem”. Neraugoties uz šajā jomā sasniegto progresu, kas 
ir piemērs pasaules mērogā, mēs joprojām esam tālu no cerētā rezultāta. Statistikas pārskatos 
norādīts, ka t. s. Eiropas Pārtēriņa diena (Overshoot Day) — diena, kurā kontinenta 
ekoloģiskā pēda pārsniedz planētas bioloģisko kapacitāti, — bija 2019. gada 10. maijs un ka 
mūsu vajadzību apmierināšanai būtu nepieciešamas 2,8 planētas “Zeme”, ja visi planētas 
iedzīvotāji patērētu tikpat daudz cik eiropieši.10

COVID-19 krīze uzskatāmi parādīja to, cik mūsu ekonomika ir nestabila un cik ātri tā var 
sabrukt, saskaroties ar pēkšņiem satricinājumiem. 

Tādēļ ir ļoti svarīgi Eiropā radikāli mainīt ražošanas un patēriņa veidu. Veids, kā mēs 
uztveram vienoto tirgu un nodrošinām patērētāju aizsardzību, ir viens no svarīgākajiem 
elementiem, lai panāktu šo uzskata maiņu uz tādu, kurā dominē ilgtspēja un sociālais 
taisnīgums. 

Eiropas Savienība jau ir spērusi soļus šajā virzienā. Eiropas Parlaments, reaģējot uz EESK 
ziņojumu par šo jautājumu11, 2016. gadā gandrīz vienprātīgi nobalsoja par ziņojumu par 
ilgāku produktu derīguma laiku: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem 
(2016/2272(INI)). Saistībā ar rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku ES jau ir paziņojusi 
par pasākumiem virzībai uz ilgtspējīgāku ekonomiku atkritumu rašanās novēršanas jomā12, kā 
arī produktu dizaina jomā. 

Šie pirmie paziņojumi ir daudzsološi un parāda, ka tiesisko regulējumu šajā jomā vēlētos gan 
uzņēmumi, gan patērētāji. Ir pienācis laiks teorētiskos mēģinājumus ieviest praksē, lai 
nodrošinātu patiesu paradigmas maiņu, pārejot uz tādu ekonomiku, kas ir noturīga un mazāk 
orientēta uz patēriņu.

7 Eiropas Vides aģentūra, “Vide Eiropā: stāvoklis un perspektīvas 2020”, 50. lpp.
8 Turpat, 49. lpp.
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Lēmums Nr. 1386/2013/ES par vispārējo Savienības vides 
rīcības programmu līdz 2020. gadam “Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem”: “2050. gadā mēs dzīvosim labi 
planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu labklājības un veselīgas vides pamatā būs novatoriska aprites ekonomika, kurā 
nekas netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek pārvaldīti ilgtspējīgi un bioloģiskā daudzveidība ir aizsargāta, augstu vērtēta un 
atjaunota tā, lai uzlabotu sabiedrības izturētspēju. Zemais oglekļa dioksīda emisiju līmenis jau sen būs atsaistīts no resursu 
izmantojuma, nosakot virzību uz drošu un ilgtspējīgu globālo sabiedrību.”.
10 Pasaules Dabas fonds un Global Footprint Network, EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits (“ES Pārtēriņa 
diena: dzīvošana pāri dabas iespēju robežām”), 2019. gada 10. maijs.
11 Pašiniciatīvas atzinums “Ilgtspējīgākam patēriņam: rūpniecības produktu izmantošanas laiks un patērētāju informēšana 
uzticamības atjaunošanas nolūkā”.
12 Direktīva 2018/851/ES, ar kuru groza Direktīvu 2008/98/EK.
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Virzība uz produktu ilgtspēju Eiropā

Mūsu ekonomikas modelis balstās uz pārtēriņa sistēmu, kas stimulē ražotājus dot priekšroku 
nesamērīgai produktu aizstāšanai, šajā nolūkā ieplānojot to priekšlaicīgu nolietošanos.

Tā kā lielākā daļa mūsu produktu oglekļa pēdas ir saistīta ar to ražošanu, ir ļoti svarīgi 
pārskatīt ražošanas sistēmu un pāriet uz patiesi ilgtspējīgiem produktiem. Šajā sakarā 
uzskatāms piemērs ir viedtālruņi: 80 % no šo ierīču oglekļa pēdas rodas ražošanas procesā, un 
to kalpošanas laika beigās tiek savākti un pārstrādāti tikai 15 % telefonu.

Aprites ekonomikas ieviešana būs atkarīga no produktu dizaina. Produkta materiālu un 
dizaina plānošana nosaka to, vai produkts būs ilgtspējīgs, remontējams, viegli izjaucams un 
reciklējams tā kalpošanas laika beigās. Lai gan patērētāji, šķiet, ir gatavi iesaistīties šajā 
paradigmas maiņā, joprojām pastāv daudzi šķēršļi: informācijas asimetrija, joprojām pārāk 
dārgais un pārāk sarežģītais remonts — ko apgrūtina rezerves daļu vai vienkārši informācijas 
trūkums —, patērētāju neinformētība par savām tiesībām produkta defekta gadījumā u. c.

Produktu priekšlaicīgas nolietošanās izbeigšana

Mērķis ir atbalstīt ražotājus, kas izstrādā ilgtspējīgus produktus, un nostādīt neizdevīgā 
stāvoklī tos, kuru produkti jau dizaina stadijā ir ar defektu vai nav ilgtspējīgi. Paredzēto 
pasākumu klāsts ir plašs: sākot no skaidras un saskaņotas patērētāju informēšanas līdz tādas 
negodīgas komercprakses apkarošanai, kura izpaužas kā produkta kalpošanas ilguma apzināta 
saīsināšana vai tā remontēšanas apgrūtināšana. Jāņem vērā arī īpašais digitālo produktu 
gadījums, nepieļaujot produktu nolietošanās ieprogrammēšanu to atjaunināšanas laikā. Vēl 
viens svarīgs risināms jautājums joprojām ir atbilstības juridiskās garantijas ilguma 
saskaņošana ar produkta paredzamo kalpošanas ilgumu: produkta kalpošanas ilguma 
pagarināšanai jāiet roku rokā ar atbilstošu patērētāju aizsardzību produkta neatbilstības 
gadījumā. Šiem kombinētajiem pasākumiem jāsniedz iespēja uz augšu izlīdzināt produktu 
kvalitāti un nodrošināt patērētāju uzticēšanos Eiropas vienotajam tirgum, piešķirot viņiem 
tiesības atbilstoši paziņotajām produktu īpašībām.

Patiesu tiesību uz remontu noteikšana Eiropā

Arī ilgtspējīgiem produktiem vajadzētu būt remontējamiem, lai tie varētu palikt tirgū pēc 
iespējas ilgāk. Ir pienācis laiks izbeigt praksi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu produktu 
remontu. Vidēji 70 % Eiropas iedzīvotāju dotu priekšroku produktu ar defektu remontam, 
nevis to nomaiņai.13 Tomēr līdz šim pārdevēji lielā mērā ir atbalstījuši produktu nomaiņu.

Mums ir jāgarantē produktu remonta liberalizācija Eiropas tirgū, nodrošinot, ka tas tiek 
padarīts vienkāršs un finansiāli pieejams. To var panākt ne tikai ar iepriekšēju informēšanu 
par produkta remontējamības pakāpi, bet arī ar informācijas sniegšanu vērtības ķēdes 
lejupējos posmos, nodrošinot rezerves daļu pieejamību, īsu remontēšanas termiņu un 
informācijas par remonta pieejamību pārdevējiem, neatkarīgiem remontētājiem, kā arī 

13 Eiropas Komisijas galīgais ziņojums Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy, 2018. gada 
oktobris, ISBN: 978-92-9200-885-7, 11. lpp.
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patērētājiem, lai veicinātu pašu veiktu remontu. Īpaši svarīgi ir atbalstīt neatkarīgos 
remontētājus, kas veido vietējās nodarbinātības tīklu. Nav pieņemami tas, ka intelektuālā 
īpašuma mehānismi produktu remontēšanu padara par dizaineru vai izplatītāju prerogatīvu. 
Šajā nolūkā būtu jāizmanto gan loģistikas, gan finanšu atbalsta mehānismi.

Mēs vēlamies arī veicināt patērētāju uzticēšanos remontētiem produktiem un ierosinām ieviest 
produktu remonta garantiju.

Virzība uz atkalizmantošanas ekonomiku

Ilgtspējīgi un remontējami produkti tiek iecerēti, lai tie ilgi paliktu tirgū un lai notiktu to 
apmaiņa. Lai panāktu patērētāju uzticēšanos lietotu produktu tirgum, ir jānodrošina gan 
pārredzamība, gan produkta stāvokļa garantija. Tādējādi garantijas piesaiste produktam, nevis 
pircējam ļautu ilgāk izmantot šo produktu juridisko garantiju un darītu galu kļūdainajam 
priekšstatam, ka produkts, mainot piederību, noteikti zaudē vērtību. Patērētāju uzticēšanos 
veicinātu arī garantijas laika pagarināšana produkta salabošanas gadījumā. Preču priekšlaicīga 
iznīcināšana nav saderīga ar ilgtspējīgu tirgu. Uzņēmējdarbības modeļi, kas paredz preču īri, 
nevis to iegādi, izklausās daudzsološi, taču ir nepieciešama to padziļināta izpēte, lai garantētu 
to dzīvotspēju un ilgtspēju.

Digitālā tehnoloģija ilgtspējīga tirgus atbalstam

Digitālā tehnoloģija ir instruments, kas ir radikāli mainījis komunikāciju, ražošanu un 
patēriņu. Ir pienācis laiks atjaunināt šīs tehnoloģijas izmantošanu, lai virzītos uz vēlamo 
digitālo nākotni ilgtspējīgā tirgū. Šajā sakarā ir ļoti svarīgi skaidri izklāstīt tehnoloģiju ietekmi 
uz vidi un sociālo jomu, lai investīcijas un centienus inovācijas jomā virzītu uz videi un 
cilvēkiem nekaitīgām tehnoloģijām. To, vai konkrētā tehnoloģija ir videi nekaitīga, noteiks, 
analizējot visu tās dzīves ciklu, sākot ar izejvielu ieguvi, otrreizējo izejvielu atkārtotu 
izmantošanu un beidzot ar pārstrādi dzīves cikla beigās, starplaikā izejot cauri ražošanas, 
pārvadāšanas un izmantošanas posmam. Lai varētu rasties ilgtspējīga digitālā tehnoloģija, 
mums ir no jauna jāizgudro inovācijas jēdziens.

Lai pieņemtu uz informāciju balstītus lēmumus tiesību aktu jomā, ļoti svarīga ir piekļuve 
ticamiem datiem, kas nepieciešami publisku lēmumu pieņemšanai. Publiska piekļuve datiem 
par produktiem un pakalpojumiem ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu aprites ekonomikas 
ieviešanu, kā arī lai ātri reaģētu krīzes, it īpaši veselības krīzes, gadījumā.

Digitālo instrumentu izmantošana ilgtspējīga tirgus atbalstam, izveidojot kopīgu datubāzi un 
produktu pasi, dos iespēju labāk izsekot produktiem un to sastāvdaļām visā vērtības ķēdē, 
ražotājiem un patērētājiem dalīties informācijā, kā arī pastiprināt tirgu uzraudzību.

Tehnoloģiju gadījumā īpaša uzmanība jāpievērš tehnoloģiskā progresa atsitiena efektam. 
Uzlabojot tehnoloģijas efektivitāti, attiecīgais produkts vai pakalpojums parasti kļūst lētāks, 
un tas var izraisīt tā patēriņa un ražošanas palielināšanos. Tas ir iemesls, kāpēc neregulētai 
tirgus likumu darbībai neizdodas automātiski padarīt sabiedrību ilgtspējīgāku un kāpēc ir 
jāievieš regulēšanas instrumenti, lai nodrošinātu sabiedrības ilgtspēju un noturību.
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Publiskā iepirkuma loma

Publiskā iepirkuma instruments ir svarīgs no vairākiem aspektiem. Pārvaldes institūcijas 
pirmām kārtām pilda parauga un izglītošanas funkciju. Tās arī veido 16 % no ES IKP un 
sniedz iespēju nosūtīt spēcīgus signālus tirgiem, lai mainītu pastāvošo praksi.

Līdz ar to ilgtspējīga tirgus izveidei ir nepieciešams, lai publiskās institūcijas kļūtu par 
paraugu publiskā iepirkuma kritēriju noturīguma ziņā, ieviešot produktu ilgtspējas kritērijus, 
kā arī lietotu produktu atkārtotas izmantošanas īpatsvaru. Šis noturīguma kritērijs varētu 
paredzēt arī priekšrokas došana īsām vērtības ķēdēm un vietējiem produktiem. Tā kā ir jāņem 
vērā sociālais aspekts, ar publisko iepirkumu būtu jāatbalsta arī MVU. Lai gan MVU 
nodrošina gandrīz divas trešdaļas darbvietu Eiropas privātajā ar finansēm nesaistītajā sektorā, 
publiskā iepirkuma noteikumi tos bieži vien nostāda nelabvēlīgākā situācijā.

Publiskajam iepirkumam būtu jāatbalsta tie, kas ir efektīvi un inovatīvi ilgtspējas un 
noturīguma ziņā.

Reklāmdevēju atbildības atzīšana

Uzņēmumi visā pasaulē komercpaziņojumiem katru gadu tērē 1,3 triljonus un reklāmai — 
600 miljardus. Lai gan vēsturiski reklāmai bija paredzēta informatīva loma, lai palīdzētu 
patērētājiem izdarīt pareizo izvēli, mūsdienās tā pārsvarā pilda pārliecināšanas funkciju. Tā ne 
tikai mākslīgi paaugstina globālā patēriņa līmeni, bet arī virza patērētāju izvēli nevis uz 
ilgtspējīgākajiem un atbildīgākajiem zīmoliem, bet gan uz tiem, kas iegulda ievērojamas 
summas mārketingā. Turklāt lielāko daļu reklāmas izdevumu veic neliels skaits uzņēmums, 
bieži vien lieli starptautiski uzņēmumi, jo MVU un ļoti maziem uzņēmumiem nav līdzekļu 
tāda līmeņa reklāmai.

Līdz ar interneta attīstību īpaši strauji ir palielinājies tiešsaistes reklāmas tirgus. Lai vēl vairāk 
palielinātu pārdošanas apjomu, nepieciešamība pēc tādas reklāmas, kas aizvien vairāk vērsta 
uz konkrētu sabiedrības nišu un ir aizvien personalizētāka, ir novedusi pie agresīvām 
metodēm personas datu iegūšanai no interneta lietotājiem un digitālajām tehnoloģijām. Šāda 
prakse noved pie tā, ko akadēmiskās aprindas šodien sauc par uzraudzības kapitālismu. Tagad 
ir svarīgāk nekā jebkad agrāk nodrošināt, ka tiek ievēroti ar Vispārīgo datu aizsardzības 
regulu noteiktie principi, kā arī regulēt reklāmdevēju piekopto personas datu sistemātiskas 
iegūšanas praksi.

Šajā sakarā ir svarīgi atzīt reklāmas nozares atbildību un regulēt tās piekopto praksi. Varētu 
sākt ar satura reglamentēšanu, aizliedzot sīkāk neaprakstītus apgalvojumus par rūpēšanos par 
vides aizsardzību, kā arī tādu produktu vai pakalpojumu reklāmu, kuri kaitē cilvēka veselībai 
vai videi.

Pēc tam būtu jāreglamentē reklāmdevēju piekoptā prakse, proti, patērētāju personas datu 
masveida ieguve un to komercializēšana, un jāparedz pienācīga komunikācijas platforma 
sociālās un vides jomas dalībniekiem.

Visbeidzot, būtu jānodrošina finansiālā pārskatatbildība, pieprasot uzņēmumu reklāmas 
izdevumu pilnīgu pārredzamību un ieviešot Eiropas līmeņa reklāmas nodokli.



PR\1205160LV.docx 13/13 PE650.478v02-00

LV

SECINĀJUMS

Šī ziņojuma mērķis ir pāriet uz jaunu vienotā tirgus stadiju, kurā visi produkti un pakalpojumi 
būtu sociāli taisnīgi un videi nekaitīgi. Runa ir par tirgu ar noturīgu aprites ekonomiku, kurā 
patērētājiem ir nodrošināta iespēja par pieņemamu cenu iegādāties drošus produktus un 
pakalpojumus, kurā patērētāji var izdarīt uz informāciju balstītu izvēli un kurā ražotāji, kas 
rīkojas visētiskāk, var gūt no šī tirgus labumu neatkarīgi no to lieluma un sākotnējā budžeta. 
Mēs vēlamies nodrošināt lielākas iespējas Eiropas patērētājiem un apzinīgiem uzņēmumiem, 
lai aizstāvētu sociāli un ekoloģiski taisnīgu pasauli.


