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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la tema „Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și 
consumatori” (2020/2021(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special 
articolul 114,

 având în vedere articolele 169, 191, 192 și 193 din TFUE,

 având în vedere Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 
mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față 
de consumatori1,

 având în vedere Directiva 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor2,

 având în vedere Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 
20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri3,

 având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului  
de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv 
a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene (COM(2018)0441),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 intitulată „Pactul verde 
european” (COM(2019)0640),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 februarie 2020 intitulată „O strategie 
europeană privind datele” (COM(2020)0066),

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2020 intitulată „Un nou Plan de 
acțiune privind economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai competitivă” 
(COM(2020)0098),

 având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2017 referitoare la un ciclu de viață mai lung al 
produselor: beneficii pentru consumatori și întreprinderi4,

 având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2018 referitoare la punerea în aplicare a 
pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile 
privind substanțele chimice, produsele și deșeurile5,

1 JO L 149, 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.
3 JO L 136, 22.5.2019, p. 28.
4 JO C 334, 19.9.2018, p. 60.
5 JO C 433, 23.12.2019, p. 146. 
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 având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2020 referitoare la Pactul verde european6,

 având în vedere publicația Comisiei din octombrie 2018 intitulată „Behavioural Study on 
Consumers' Engagement in the Circular Economy” (Studiu comportamental privind 
implicarea consumatorilor în economia circulară),

 având în vedere raportul Centrului Comun de Cercetare din 2019 intitulat „Analysis and 
development of a scoring system for repair and upgrade of products” (Examinarea și 
dezvoltarea unui sistem de punctaj pentru repararea și modernizarea produselor),

 având în vedere raportul Agenției Europene de Mediu din 4 decembrie 2019 intitulat 
„Mediul european – starea și perspectiva 2020”,

 având în vedere studiul din martie 2020 comandat de Comisia sa pentru piața internă și 
protecția consumatorilor și intitulat „Promoting product longevity” (Promovarea 
longevității produselor),

 având în vedere analiza aprofundată din aprilie 2020 comandată de Comisia sa pentru 
piața internă și protecția consumatorilor și intitulată „Sustainable Consumption and 
Consumer Protection Legislation” (Consumul sustenabil și legislația pentru protecția 
consumatorilor),

 având în vedere legea franceză nr. 2020-105 din 10 februarie 2020 privind combaterea 
risipei și economia circulară,

 având în vedere raportul intitulat „Pour une consommation plus durable en phase avec les 
enjeux européens” (Pentru un consum mai sustenabil în acord cu mizele europene), 
întocmit în decembrie 2018 de Thierry Libaert și publicat de Ministerul francez al 
tranziției ecologice și solidare,

 având în vedere raportul Organizației Europene a Consumatorilor (BEUC) din 18 august 
2015 intitulat „Durable goods: More sustainable products, better consumer rights – 
Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda” 
(Bunuri durabile: Produse mai sustenabile, drepturi ale consumatorilor mai bune – 
Așteptări ale consumatorilor din partea agendei UE privind eficiența resurselor și 
economia circulară),

 având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

 având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
(A9-0000/2020),

A. întrucât epuizarea resurselor naturale și proliferarea deșeurilor impun adoptarea unor 
modele de producție și consum care țin cont de limitele planetei, acordându-se prioritate 
unei utilizări eficace și sustenabile a resurselor noastre;

6 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0005. 
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B. întrucât o piață internă sustenabilă trebuie să se bazeze pe o strategie transversală care să 
combată obsolescența prematură, sprijinind totodată inovarea și ocuparea forței de 
muncă;

C. întrucât consumatorii sunt pregătiți să se implice într-un proces al economiei circulare, 
dar întrucât persistă numeroase obstacole, în primul rând o asimetrie informațională;

D. întrucât piețele reparațiilor, bunurilor de ocazie și produselor reutilizate prezintă 
oportunități economice și sociale și generează locuri de muncă, promovând 
competitivitatea sectorului industrial european;

E. întrucât digitalizarea tot mai mare a societăților noastre trebuie să contribuie la realizarea 
unei piețe sustenabile, bazate pe transparență, schimbul de informații și moderație;

F. întrucât achizițiile publice reprezintă un element strategic care sprijină sectorul industrial 
european pe parcursul tranziției acestuia;

G. întrucât publicitatea are o funcție persuasivă, încurajându-i pe consumatori să își crească 
consumul, ceea ce are consecințe asupra mediului,

Combaterea obsolescenței premature și drepturile consumatorilor

1. invită Comisia să elaboreze o strategie orizontală care să includă măsuri pentru:

(a) a defini informațiile precontractuale asupra durabilității și a posibilității de reparare 
a unui bun și a face din acestea „caracteristici esențiale” ale unui bun în sensul 
directivelor 2011/83/UE și 2005/29/CE;

(b) a introduce o etichetare obligatorie, bazată pe standarde transparente comune, care 
să ofere consumatorului în momentul achiziției informații, în scopul comparabilității, 
cu privire la durata de viață estimată a unui produs și să-i prezinte opțiunile de 
reparare;

(c) a introduce un contor de utilizare pentru anumite categorii de bunuri facilitând 
refolosirea lor;

(d) a alinia perioadele de garanție legală și prezumția de conformitate cu durata de viață 
estimată a unui bun și a le armoniza la nivel european;

(e) a mări responsabilitatea producătorului în legătură cu prestarea garanției legale;

(f) a include în anexa I la Directiva 2005/29/CE practici care vizează scurtarea duratei 
de viață a unui bun: intenția de a face imposibilă repararea, introducerea unui defect 
în faza de proiectare, încetinirea performanței în urma unei actualizări;

2. subliniază că bunurile digitale trebuie să facă obiectul unei vigilențe speciale:

(a) asigurând continuitatea actualizărilor de securitate pe durata de viață estimată a 
bunului, timp de cel puțin cinci ani;

(b) separând actualizările de securitate de actualizările opționale, care trebuie să fie 
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reversibile;

3. reamintește că, de prea multe ori, consumatorul nu este informat în mod corespunzător cu 
privire la drepturile sale și la căile de atac; solicită să fie finanțate măsuri care vizează în 
mod special reducerea acestei asimetrii informaționale și sprijinirea activității 
organizațiilor de consumatori;

Strategia privind reparațiile

4. solicită ca următoarele informații să fie furnizate în momentul achiziției: disponibilitatea 
sau absența pieselor de schimb, durata disponibilității de la data achiziționării, prețurile 
pieselor de schimb, timpii de livrare și de reparare;

5. invită Comisia să instituie un drept la reparații pentru consumatori astfel încât aceștia să 
recurgă sistematic la reparații la un preț abordabil:

(a) prin asigurarea accesului nerestricționat al tuturor actorilor din sectorul reparațiilor, 
precum și al consumatorilor la informațiile necesare reparării și întreținerii și la 
piesele de schimb;

(b) prin impunerea unui proces de standardizare a pieselor de schimb care să promoveze 
interoperabilitatea;

(c) prin impunerea unei perioade minime pentru furnizarea de piese de schimb și a unor 
termene de livrare maxime rezonabile;

(d) prin favorizarea reparării în raport cu înlocuirea cu ajutorul unor prelungiri ale 
garanției pentru consumatorul care alege această opțiune;

(e) prin facilitarea recurgerii la reparații stabilind la nivel european o garanție legală 
pentru repararea bunurilor a căror garanție legală a expirat;

O strategie globală pentru o economie a reutilizării 

6. solicită interzicerea distrugerii bunurilor în stare de funcționare astfel încât acestea să fie 
direcționate către piața produselor reutilizate și cere stabilirea unor obiective cuantificate 
privind reutilizarea;

7. subliniază că transferul garanției în cazul revânzării unui bun care beneficiază încă de 
garanție ar insufla consumatorilor o mai mare încredere în această piață și solicită ca 
această garanție să fie legată de obiect și nu de cumpărător;

8. solicită dezvoltarea masivă a unui sistem extins de garantare pentru bunurile 
recondiționate, care să completeze garanția legală inițială, atât pentru a sprijini 
consumatorul, cât și pentru a preveni abuzurile;

9. salută dezvoltarea unor modele de afaceri care decuplează consumul de proprietatea 
materială, solicitând, în același timp, o evaluare solidă a impactului economiei 
funcționalității și a posibilelor sale efecte de recul;
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O strategie digitală în serviciul unei piețe sustenabile

10. salută anunțarea înființării unui spațiu comun al datelor, precum și a unui „pașaport al 
produsului”, ca mijloc de trasabilitate și transparență; solicită ca acest mecanism:

(a) să se orienteze către o arhitectură descentralizată a datelor;

(b) să asigure interoperabilitatea sistemelor dezvoltate în acest scop, pentru a preveni 
apariția unor blocaje tehnologice și a unor noi bariere;

(c) să se bazeze pe standardizarea structurilor de date pentru a asigura prelucrarea lor la 
nivelul Uniunii;

(d) să implice adoptarea unor orientări și a unor criterii minime ambițioase privind 
schimbul de date și protecția datelor, atât pentru tranzacțiile între întreprinderi 
(business-to-business), cât și pentru tranzacțiile dintre întreprinderi și consumatori 
(business-to-consumers), pentru a îmbunătăți în mod semnificativ trasabilitatea 
produselor;

11. ia act de aportul tehnologiilor digitale în privința inovării și de contribuția acestora la o 
economie mai circulară; solicită introducerea unor excepții de la reglementările privind 
proprietatea intelectuală pentru a permite utilizarea deplină a acestor tehnologii atunci 
când interesul public impune acest lucru, de exemplu în cazul unei crize sanitare;

12. subliniază că sectorul digital are un impact important asupra mediului, atât pentru 
producția de bunuri, cât și pentru furnizarea de servicii, și solicită elaborarea unui indice 
digital european al sustenabilității bazat pe analizarea ciclului de viață al produsului;

Tranziția necesară a autorităților publice 

13. consideră că achizițiile publice trebuie să se afle în centrul planului european de redresare 
economică, în acord cu Pactul verde european; solicită să se acorde prioritate absolută 
stimulării cererii de bunuri și servicii ecoinovatoare și accesului întreprinderilor mici și 
mijlocii europene, stabilind, printre altele, clauze de atribuire preferențiale;

14. cere revizuirea legislației UE privind achizițiile publice pentru o utilizare sistematică a 
criteriilor de sustenabilitate prin introducerea unor obiective obligatorii conforme cu 
politicile europene privind clima și mediul, privilegiind lanțurile de aprovizionare 
sustenabile și scurte;

Un marketing și o publicitate responsabile 

15. solicită reglementarea strictă a mențiunilor „ecologic” ale producătorului și 
distribuitorului în amonte de comercializarea bunurilor sau serviciilor și înăsprirea 
sancțiunilor pentru mențiunile înșelătoare prin Directiva 2005/29/CE;

16. subliniază rolul important al publicității în ceea ce privește fenomenul de „obsolescență 
psihologică”, când se consideră că un produs funcțional este depășit; conchide că un cadru 
de reglementare în acest domeniu este esențial pentru realizarea unei piețe sustenabile;

17. solicită interzicerea publicității pentru servicii sau produse care au efecte negative 
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disproporționate asupra mediului sau a sănătății consumatorilor;

18. solicită stabilirea unei taxe europene pe publicitate pentru a compensa externalitățile 
negative care rezultă din creșterea consumului;

19. solicită reglementarea strictă a publicității orientate, astfel încât aceasta să nu se bazeze 
pe urmărirea generalizată a interacțiunilor dintre utilizatori și pe acumularea datelor 
acestora;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

Fără îndoială, Europa trăiește cu mult peste limitele planetei7, iar consumul european depinde 
în mare măsură de resursele extrase și utilizate în afara Europei8. Astfel, cel de al 7-lea plan de 
acțiune pentru mediu al UE9 stabilește ca obiectiv pentru 2050 „O viață bună, în limitele 
planetei noastre”. În pofida progreselor înregistrate în domeniu, care sunt exemplare în lume, 
suntem încă departe de atingerea obiectivului. În rapoarte statistice se menționează că ziua în 
care amprenta ecologică a continentului european a depășit biocapacitatea planetei a fost 10 
mai în 2019 și că ar fi necesare 2,8 planete Pământ pentru a răspunde nevoilor noastre dacă 
întreaga populație a planetei ar consuma ca europenii.10

Criza COVID-19 a demonstrat că economiile noastre sunt fragile și se prăbușesc rapid în fața 
șocurilor bruște. 

Prin urmare, este esențial să ne schimbăm radical modul de a produce și a consuma în Europa. 
Modul în care concepem piața noastră unică și asigurăm protecția consumatorilor este foarte 
important pentru realizarea acestei schimbări de paradigmă, astfel încât sustenabilitatea și 
justiția socială să prevaleze. 

Uniunea Europeană a luat deja măsuri în acest sens. În 2016, Parlamentul European a votat 
practic în unanimitate raportul „Un ciclu de viață mai lung al produselor: beneficii pentru 
consumatori și întreprinderi” (2016/2272(INI)), în urma raportului CESE pe această temă11. În 
cadrul planului de acțiune privind economia circulară, UE a anunțat deja măsuri pentru o 
economie mai sustenabilă în ceea ce privește prevenirea generării de deșeuri12 și conceperea 
produselor. 

Aceste prime semnale sunt promițătoare și arată că reglementarea în acest sens este binevenită 
atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori. Acum este momentul să se meargă mai 
departe, realizând schimbarea de paradigmă către o economie ecologică și rezilientă.

7 „Mediul european – starea și perspectiva 2020”, Agenția Europeană de Mediu, p. 50.
8 Ibid. p. 49.
9 Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind un Program 
general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”: „În 2050 vom 
trăi bine, în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră și mediul sănătos vor fi rezultatul unei economii 
inovatoare, circulare, în care nu se irosește nimic și în care resursele naturale sunt gestionate în mod durabil, 
biodiversitatea este protejată, prețuită și refăcută, astfel încât să sporească rezistența societății noastre. Creșterea 
noastră cu emisii scăzute de dioxid de carbon a fost multă vreme decuplată de utilizarea resurselor, stabilind ritmul 
unei societăți globale sigure și durabile.”
10 „EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits” (Ziua epuizării resurselor de către UE - un trai peste 
limitele naturii), 10 mai 2019, WWF și Global Footprint Network.
11 Aviz din proprie inițiativă, „Către un consum mai durabil: durata de viață a produselor industriale și 
informarea consumatorilor, mijloace de restabilire a încrederii”.
12 Directiva (UE) 2018/851 (de modificare a Directivei 2008/98/CE). 
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Pentru produse durabile în Europa

Modelul nostru economic se bazează pe un sistem de supraconsum, care îi încurajează pe 
producători să favorizeze înlocuirea foarte rapidă a produselor prin obsolescența prematură a 
acestora.

Având în vedere că amprenta de carbon a produselor noastre este legată în cea mai mare măsură 
de producția lor, este esențial să regândim sistemul nostru de producție și să trecem la produse 
cu adevărat durabile. Cazul telefoanelor inteligente este relevant: 80 % din amprenta de carbon 
a unui aparat este generată în timpul producerii sale și numai 15 % dintre telefoane sunt 
colectate și reciclate la sfârșitul ciclului de viață.

Dezvoltarea unei economii circulare depinde de proiectarea produselor. Planificarea 
materialelor și proiectarea produsului determină dacă produsul va fi durabil, reparabil și ușor 
de demontat și reciclat la sfârșitul ciclului său de viață. Consumatorii par să fie pregătiți să se 
implice în acest demers, dar trebuie depășite multe obstacole: asimetria informațională, 
reparațiile încă prea scumpe, prea complicate din cauza lipsei pieselor de schimb sau pur și 
simplu a informațiilor, necunoașterea drepturilor proprii în cazul produselor defecte etc.

Stoparea obsolescenței premature a produselor

Scopul este de a favoriza producătorii care concep produse durabile și, invers, de a penaliza 
produsele a căror proiectare este defectuoasă și lipsită de durabilitate. Printre măsurile avute în 
vedere se numără o gamă de instrumente, de la informarea clară și armonizată a consumatorilor 
până la sancționarea practicilor comerciale neloiale care constau în scurtarea intenționată a 
vieții unui produs sau în împiedicarea reparării acestuia. Cazul specific al produselor digitale 
trebuie, de asemenea, să fie luat în considerare, împiedicând obsolescența software-ului 
produselor în momentul actualizării acestuia. Alinierea duratei garanției legale de conformitate 
cu durata de viață estimată a produselor rămâne, de asemenea, o chestiune-cheie: prelungirea 
duratei de viață a produselor trebuie să fie însoțită de o protecție adecvată a consumatorilor în 
caz de neconformitate. Aceste măsuri combinate trebuie să permită creșterea calității produselor 
și să insufle consumatorilor încredere în piața unică europeană, acordându-le drepturi în 
conformitate cu calitățile descrise ale produselor.

Stabilirea unui drept real la reparare în Europa

Produsele durabile trebuie, de asemenea, să poată fi reparate pentru a rămâne pe piață cât mai 
mult timp posibil. Este momentul să punem capăt practicilor care împiedică sau îngreunează 
repararea produselor. În medie, 70 % dintre europeni ar prefera să își repare produsul în loc să 
înlocuiască produsele defecte.13 Totuși, până acum, majoritatea vânzătorilor au favorizat 
înlocuirea produselor.

Trebuie să garantăm liberalizarea reparării de produse pe piața europeană, asigurând o recurgere 

13 „Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy” (Studiu comportamental privind 
implicarea consumatorilor în economia circulară), raport final, Comisia Europeană, octombrie 2018, ISBN: 978-
92-9200-885-7, p. 11.
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simplă la reparații și accesibilitatea acestora din punct de vedere financiar. Acest lucru implică 
nu numai o informare în amonte referitoare la posibilitatea de reparare a unui produs, ci și, în 
avalul lanțului valoric, disponibilitatea pieselor de schimb, timpi scurți de reparare și accesul la 
informații privind repararea al vânzătorilor, al reparatorilor independenți, precum și al 
consumatorilor pentru a încuraja reparațiile făcute de aceștia din urmă. Reparatorii 
independenți, în special, reprezintă un element al ocupării forței de muncă la nivel local care 
trebuie susținut neapărat. Nu este acceptabil ca mecanismele de proprietate intelectuală să 
acorde dreptul de reparare a produselor doar proiectantului sau distribuitorului. În acest scop, 
sunt necesare mecanisme de sprijin, atât logistic, cât și financiar.

Dorim, totodată, să stimulăm încrederea consumatorilor în produsele reparate și propunem 
introducerea unei garanții pentru reparațiile produselor.

Către o economie a reutilizării

Produsele durabile și reparabile pot să rămână pe piață mult timp și să facă obiectul 
schimburilor comerciale. Încrederea consumatorilor în produsele de mâna a doua trebuie să fie 
însoțită atât de transparență, cât și de garanții privind starea produselor. Astfel, legarea garanției 
de produs, și nu de cumpărător, permite să se beneficieze mai mult timp de protecția de care 
dispun aceste produse în mod legal și pune capăt ideii eronate potrivit căreia un produs își pierde 
în mod necesar valoarea în momentul în care își schimbă proprietarul. La fel, posibilitatea de a 
prelungi garanția în caz de recondiționare contribuie la insuflarea încrederii. Distrugerea 
prematură a bunurilor nu este compatibilă cu o piață sustenabilă. Modelele de afaceri care 
constau în închirierea de bunuri în locul cumpărării acestora sunt promițătoare, dar trebuie să 
facă obiectul unor studii specifice pentru a se asigura viabilitatea și durabilitatea lor.

Informatica în serviciul unei piețe sustenabile

Informatica este un instrument care a revoluționat modalitățile noastre de a comunica, produce 
și consuma. În prezent, informatica trebuie reorientată către un viitor digital dezirabil pe o piață 
sustenabilă. În acest scop, prezentarea clară a impactului social și de mediu al tehnologiilor este 
esențială pentru canalizarea investițiilor și a eforturilor de inovare spre tehnologiile care 
respectă mediul și oamenii. O tehnologie care respectă mediul va fi stabilită printr-o analiză a 
întregului său ciclu de viață, de la extracția materiilor prime, reutilizarea materiei secundare, 
producerea, transportul și utilizarea bunului până la tratarea sa la sfârșitul ciclului de viață. 
Trebuie să reinventăm conceptul de inovare pentru a permite apariția unui mediu digital durabil.

Pentru a lua decizii în cunoștință de cauză în ceea ce privește legislația, este esențial un acces 
la date fiabile pentru a lua decizii publice. Accesul public la datele referitoare la produse și 
servicii este fundamental pentru a asigura dezvoltarea unei economii circulare, dar și pentru a 
reacționa prompt în cazul unei crize, în special sanitare.

Utilizarea instrumentelor digitale în serviciul unei piețe sustenabile prin crearea unei baze de 
date comune și a unui pașaport al produsului va permite o mai bună urmărire a produselor și a 
componentelor lor de-a lungul lanțului valoric, schimbul de informații între producători și 
consumatori și consolidarea supravegherii piețelor.

În cazul tehnologiilor, trebuie să acordăm o atenție deosebită efectelor de recul provocate de 
progresele tehnologice. Astfel, creșterea eficienței unei tehnologii tinde să facă un produs sau 
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un serviciu mai ieftin, conducând astfel la o creștere a consumului și a producției. Din acest 
motiv, mecanismele pieței nu sunt suficiente pentru ca societățile noastre să devină automat 
mai sustenabile, fiind necesare instrumente de reglementare pentru a asigura sustenabilitatea și 
reziliența societăților noastre.

Rolul achizițiilor publice

Instrumentul achizițiilor publice este important din mai multe puncte de vedere. Administrațiile 
au, în primul rând, rolul de model și de a educa. Ele reprezintă, de asemenea, 16 % din PIB-ul 
european și permit transmiterea unor semnale puternice către piețe pentru a schimba practicile 
existente.

În consecință, dezvoltarea unei piețe sustenabile impune ca administrațiile publice să devină 
modele în ceea ce privește sustenabilitatea criteriilor achizițiilor publice, prin introducerea unor 
criterii de durabilitate a produselor, precum și a unui procentaj de reutilizare a produselor de 
mâna a doua. Acest criteriu de sustenabilitate ar putea include, totodată, favorizarea lanțurilor 
valorice scurte și a produselor mai locale. Întrucât aspectul social este la fel de important, 
achizițiile publice trebuie, de asemenea, să favorizeze IMM-urile. În total, IMM-urile generează 
aproape două treimi din locurile de muncă din sectorul privat european nefinanciar și totuși sunt 
adesea dezavantajate de normele privind achizițiile publice.

Achizițiile publice ar trebui să favorizeze IMM-urile care au performanțe și inovează în ceea 
ce privește durabilitatea și sustenabilitatea.

Recunoașterea responsabilității publicității

Pe plan mondial, întreprinderile cheltuiesc anual 1,3 mii de miliarde pe comunicarea comercială 
și 600 de miliarde pe publicitate. Dacă din punct de vedere istoric se presupunea că publicitatea 
are un rol informativ, orientând alegerile consumatorilor, aceasta are în prezent o funcție 
predominant persuasivă. Ea crește în mod artificial nivelul total al consumului și orientează 
consumatorii nu către mărcile cele mai sustenabile și mai responsabile, ci către cele care 
investesc sume considerabile în marketing. În plus, cheltuielile cu publicitatea privesc în 
principal un număr limitat de întreprinderi, adesea mari întreprinderi multinaționale, IMM-urile 
și microîntreprinderile nedispunând de bugetul necesar pentru o publicitate similară.

Îndeosebi piața publicității online a crescut semnificativ de la dezvoltarea internetului. Pentru 
a crește și mai mult numărul vânzărilor, necesitatea unei publicități din ce în ce mai specifice 
și personalizate a dus la practici agresive de extracție a datelor personale ale utilizatorilor de 
internet și de tehnologii digitale. Acest tip de practici dă naștere la ceea ce membri ai mediului 
academic numesc azi un capitalism de supraveghere. Este mai important ca oricând să se 
garanteze principiile prevăzute în RGPD, dar și să se reglementeze practicile de extracție 
sistematică a datelor personale de către profesioniștii din sectorul publicitar.

În acest context, este esențial să se recunoască responsabilitatea sectorului publicitar și să se 
reglementeze practicile sale. Pentru început, ar trebui să se reglementeze conținuturile, 
interzicând pretențiile ecologice nefondate, dar și publicitatea pentru produse sau servicii care 
dăunează sănătății sau mediului.

Apoi ar trebui să se reglementeze practicile, reglementând extragerea masivă a datelor 
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personale ale consumatorilor și comercializarea acestora, precum și oferind o poziție adecvată 
actorilor sociali și de mediu pentru a comunica.

În fine, ar trebui asigurată o responsabilizare financiară, solicitând o transparență deplină a 
cheltuielilor întreprinderilor cu publicitatea și instituind un impozit european pe publicitate.

CONCLUZIE

Ambiția acestui raport este de a trece la o nouă etapă a pieței unice în care toate produsele și 
serviciile să fie echitabile din punct de vedere social și ecologice. O piață cu o economie 
circulară și rezilientă, în care consumatorii au certitudinea că achiziționează produse și servicii 
sigure și accesibile și pot să facă alegeri în cunoștință de cauză, iar producătorii cei mai virtuoși 
beneficiază de avantajele pieței, indiferent de dimensiunea sau de bugetul lor inițial. Dorim să 
acordăm putere consumatorului și întreprinderilor europene virtuoase pentru a apăra o lume 
dezirabilă din punct de vedere social și ecologic.


