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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om På väg mot en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter 
(2020/2021(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artikel 114,

 med beaktande av artiklarna 169, 191, 192 och 193 i EUF-fördraget,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden1,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EG av 
den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter2,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/771/EU av den 20 maj 
2019 om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor3,

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning  om 
inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, 
inklusive små och medelstora företag (COM(2018)0441),

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 om den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 februari 2020 En ny giv för 
konsumenterna (COM(2020)0066),

 med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 mars 2020 En ny 
handlingsplan för den cirkulära ekonomin. För ett renare och mer konkurrenskraftigt 
Europa (COM(2020)0098),

 med beaktande av sin resolution av den 4 juli 2017 om en längre livstid för produkter: 
fördelar för konsumenter och företag4,

 med beaktande av sin resolution av den 13 september 2018 om genomförandet av 
paketet om den cirkulära ekonomin: åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om 
kemikalier, produkter och avfall5,

1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.
2 EUT L 304, 20.11.2010, s. 64.
3 EUT L 136, 22.5.2019, s. 28.
4 EUT C 334, 19.9.2018, s. 60.
5 EUT C 433, 23.12.2019, s. 146. 
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 med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
given6,

 med beaktande av kommissionens publikation från oktober 2018 Behavioural Study on 
Consumers' Engagement in the Circular Economy (Beteendestudie om konsumenters 
engagemang i den cirkulära ekonomin),

 med beaktande av gemensamma forskningscentrumets rapport från 2019 Analysis and 
development of a scoring system for repair and upgrade of products (Analys och 
utveckling av ett poängsystem för reparation och uppgradering av produkter),

 med beaktande av Europeiska miljöbyråns rapport av den 4 december 2019 The 
European environment ‒ state and outlook 2020 (Europas miljö – tillstånd och utblick 
2020),

 med beaktande av den studie som togs fram i mars 2020 på begäran av 
Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd En längre 
livstid för produkter,

 med beaktande av den djupgående analys som togs fram i april 2020 på begäran av 
Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd Sustainable 
Consumption and Consumer Protection Legislation (Lagstiftning för hållbar 
konsumtion och konsumentskydd),

 med beaktande av den franska lagen nr 2020-105 av den 10 februari 2020 om 
bekämpning av svinnet och om den cirkulära ekonomin,

 med beaktande av rapporten Pour une consommation plus durable en phase avec les 
enjeux européens (Mot en mer hållbar konsumtion i fas med Europas utmaningar), som 
slutfördes i december 2018 av Thierry Libaert och som offentliggjordes av det franska 
ministeriet för ekologisk och solidarisk övergång,

 med beaktande av rapporten från den europeiska konsumentorganisationen (BEUC) av 
den 18 augusti 2015 med titeln Durable goods: More sustainable products, better 
consumer rights — Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and 
circular economy agenda,

 med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd (A9–0000/2020), och av följande skäl:

A. I och med de minskande naturresurserna och den ökande mängden avfall är det absolut 
nödvändigt att inrätta produktions- och konsumtionsmönster som tar hänsyn till 
planetens gränser och prioriterar att använda våra resurser på ett effektivt och hållbart 

6 Antagna texter, P9_TA(2020)0005. 
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sätt.

B. En hållbar inre marknad måste bygga på en övergripande strategi som angriper 
problemet med förtida föråldring och samtidigt stöder innovation och sysselsättning.

C. Konsumenterna är redo att delta i en cirkulär ekonomisk process, men många hinder 
kvarstår, framför allt en informationsasymmetri.

D. Marknaderna för reparation, andrahandsförsäljning och återanvändning kan skapa nya 
ekonomiska och sociala möjligheter, arbetstillfällen och konkurrenskraft för den 
europeiska industriella basen.

E. Den ökande digitaliseringen av våra samhällen måste bidra till fullbordandet av en 
hållbar marknad som bygger på öppenhet, informationsutbyte och måttfullhet.

F. Offentlig upphandling är en strategisk faktor för att stödja den europeiska 
industrisektorn i dess övergång.

G. Reklam har en övertygande funktion genom vilken konsumenterna uppmuntras att öka 
sin konsumtion, vilket får konsekvenser för miljön.

Kampen mot förtida föråldring och om konsumenters rättigheter

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en övergripande strategi som 
omfattar åtgärder för att

a) fastställa vilken förhandsinformation som ska ges om en varas hållbarhet och 
reparerbarhet och göra dessa egenskaper till ”väsentliga egenskaper” för varor i den 
mening som avses i direktiven 2011/83/EU och 2005/29/EG,

b) införa en obligatorisk märkning, vilken bygger på standardiserade och transparenta 
kriterier som ger konsumenten information och jämförbarhet när det gäller en 
produkts förväntade livslängd och som vid inköpstillfället redogör för 
reparationsalternativen,

c) införa slitagemätare för vissa kategorier av varor för att underlätta återanvändning,

d) justera perioderna för rättslig garanti och presumtion om överensstämmelse i fråga 
om den beräknade livslängden för en vara, och harmonisera dessa perioder på 
europeisk nivå,

e) öka tillverkarens ansvar att ge täckning för den rättsliga garantin,

f) i bilaga I till direktiv 2005/29/EG lägga till metoder som syftar till att förkorta en 
varas livstid: att avsiktligen göra varor omöjliga att reparera, att införa ett fel vid 
utformningsstadiet, att få prestandan att försämras efter en uppdatering.

2. Europaparlamentet betonar att digitala varor kräver särskild vaksamhet:

a) genom att säkerställa kontinuiteten i säkerhetsuppdateringarna under varans 
beräknade livslängd, minst fem år,
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b) genom att skilja ut säkerhetsuppdateringarna från de administrativa 
uppdateringarna och genom att säkerställa deras reverserbarhet.

3. Europaparlamentet påminner om att konsumenten alltför ofta inte får tillräcklig 
information om sina rättigheter och sin tillgång till rättsmedel. Parlamentet begär 
finansiering av åtgärder som särskilt syftar till att minska denna informationsasymmetri 
och stödja konsumentorganisationerna i deras agerande.

Reparationsstrategi

4. Europaparlamentet begär att följande uppgifter ska tillhandahållas vid köptillfället: 
huruvida det finns reservdelar, hur länge varan kommer att finnas kvar till försäljning 
efter inköpsdatumet, pris på reservdelar, leveranstider och reparationstider.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en reparationsrätt för 
konsumenten i syfte att få reparationer att ske mer systematiskt och till ett överkomligt 
pris,

a) genom att säkerställa obegränsad tillgång till reparations- och 
underhållsinformation och till reservdelar för alla aktörer inom reparationssektorn 
och för konsumenterna,

b) genom att inleda en standardiseringsprocess för reservdelar som främjar 
driftskompatibilitet,

c) genom att införa en minimiperiod för tillhandahållande av reservdelar samt rimliga 
maximala leveranstider,

d) genom att främja reparation i stället för byte, tack vare garantiförlängningar för den 
konsument som väljer detta alternativ,

e) genom att på europeisk nivå införa en rättslig garanti för reparation av varor vars 
rättsliga garanti har löpt ut och på så sätt underlätta för utnyttjandet av 
reparationsmöjligheten.

En övergripande strategi för en återanvändnings- och vidareutnyttjandeekonomi 

6. Europaparlamentet begär ett förbud mot förstöring av varor i funktionsdugligt skick, så 
att de omdirigeras till marknaden för återanvändning och vidareutnyttjande, och 
efterfrågar kvantifierbara mål.

7. Europaparlamentet betonar att överföringen av garantier vid återförsäljning av en vara 
som ännu omfattas av en sådan skulle öka konsumenternas förtroende för denna 
marknad och kräver att denna garanti kopplas till varan och inte till köparen.

8. Europaparlamentet efterfrågar en omfattande utveckling av ett system med förlängd 
garanti för ompaketerade varor, utöver den ursprungliga rättsliga garantin, både för att 
stödja konsumenten och för att förhindra missbruk.

9. Europaparlamentet välkomnar utvecklingen av affärsmodeller där konsumtion 
frikopplas från fysiskt ägande, samtidigt som det krävs en grundlig bedömning av 
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användningsekonomins konsekvenser och dess möjliga bieffekter.

En digital agenda för en hållbar marknad

10. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet av att det inrättas ett gemensamt 
dataområde samt ett s.k. produktpass, som ett medel för spårbarhet och insyn. 
Parlamentet begär att denna mekanism ska

a) vara inriktad mot en decentraliserad datastruktur,

b) säkerställa att de system som utvecklas för detta ändamål är driftskompatibla, för 
att förhindra att det uppstår tekniska låsningar och nya hinder,

c) bygga på standardisering av datastrukturerna för att säkerställa att de behandlas på 
unionsnivå,

d) innebära att ambitiösa riktlinjer och minimikriterier antas för datadelning och 
dataskydd, för både transaktioner mellan företag (business-to-business) och 
transaktioner mellan företag och konsumenter (business-to-consumers), för att 
avsevärt förbättra produkternas spårbarhet.

11. Europaparlamentet noterar den digitala teknikens bidrag till innovation och en mer 
cirkulär ekonomi. Parlamentet begär att det införs undantag från bestämmelserna om 
immateriella rättigheter för att möjliggöra en fullständig användning av denna teknik 
när allmänintresset så kräver, till exempel i händelse av en hälsokris.

12. Europaparlamentet betonar att den digitala sektorn har en betydande miljöpåverkan, 
genom både produktion av varor och tillhandahållande av tjänster, och efterfrågar att det 
inrättas ett europeiskt digitalt hållbarhetsindex som bygger på en analys av produktens 
livscykel.

De offentliga myndigheternas nödvändiga övergång 

13. Europaparlamentet anser att offentlig upphandling bör stå i centrum för den europeiska 
ekonomiska återhämtningsplanen, i överensstämmelse med den gröna pakten för 
Europa. Parlamentet anser att man bör ge högsta prioritet åt att stimulera efterfrågan på 
miljöinnovativa varor och tjänster samt tillgång till små och medelstora företag i EU, 
genom att bland annat införa klausuler om förmånsbehandling.

14. Europaparlamentet vill att det görs en översyn av lagstiftningen om offentlig 
upphandling i EU, för att systematisera användningen av hållbarhetskriterier genom 
införande av bindande mål i linje med EU:s klimat- och miljöpolitik, med prioritering 
av hållbara och korta leveranskedjor.
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Ansvarsfull marknadsföring och reklam 

15. Europaparlamentet rekommenderar att det fastställs strikta ramar för de miljöpåståenden 
som görs av producenterna och av distributörerna i de tidiga skedena av varornas eller 
tjänsternas saluföring, och att sanktionerna skärps när det gäller vilseledande 
påståenden, i enlighet med direktiv 2005/29/EG.

16. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som reklam spelar inom fenomenet 
”psykologiskt åldrande”, där en funktionell produkt anses vara föråldrad. Parlamentet 
drar slutsatsen att ett regelverk på detta område är avgörande för att man ska kunna 
skapa en hållbar marknad.

17. Europaparlamentet begär ett förbud mot reklam för tjänster eller produkter som har 
oproportionerligt negativa effekter på miljön eller konsumenternas hälsa.

18. Europaparlamentet efterfrågar att en EU-skatt på reklam införs för att kompensera för 
negativa externa effekter till följd av ökad konsumtion.

19. Europaparlamentet vill ha en strikt reglering av riktad reklam så att den inte bygger på 
en allmän spårning av användarnas interaktion och ackumulering av deras data.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

INLEDNING

Det går inte att ifrågasätta att Europas levnadssätt flerfalt överstiger gränsen för planetens 
kapacitet7, och den europeiska konsumtionen är starkt beroende av resurser som utvinns och 
förbrukas utanför Europa8. I EU:s sjunde miljöhandlingsprogram9 fastställs därför att målet 
för 2050 är ”att leva gott inom planetens gränser”. Trots de framsteg som gjorts på detta 
område, vilka framstår som ett gott exempel i världen, är vi fortfarande långt ifrån målet. 
Statistiska rapporter visar att dagen för den europeiska ekologiska skulden, den dag då 
kontinentens ekologiska fotavtryck överskrider planets biokapacitet, inföll den 10 maj 2019 
och att det skulle behövas 2,8 jordklot för att tillgodose våra behov om alla människor på 
planeten konsumerade som européer.10

Covid-19-krisen har visat att våra ekonomier är sårbara och snabbt kollapsar vid plötsliga 
chocker. 

Det är därför mycket viktigt att radikalt förändra vårt sätt att producera och konsumera i 
Europa. Det sätt på vilket vi utformar vår inre marknad och säkerställer konsumentskyddet är 
avgörande för att uppnå detta paradigmskifte, där hållbarhet och social rättvisa råder. 

Europeiska unionen har redan vidtagit åtgärder i denna riktning. Europaparlamentet röstade 
2016 nästan enhälligt för betänkandet ”En längre livstid för produkter: fördelar för 
konsumenter och företag (2016/2272(INI))”, till följd av en EESK-rapport i frågan11. Som en 
del av handlingsplanen för den cirkulära ekonomin har EU redan aviserat åtgärder för en mer 
hållbar ekonomi när det gäller avfallsförebyggande12 och produktdesign. 

Dessa inledande aviseringar är lovande och visar att reglering i denna riktning välkomnas av 
både företag och konsumenter. Nu handlar det om att gå vidare med att omvandla försöket så 
att man kan nå fram till ett verkligt paradigmskifte i riktning mot en sund och 
motståndskraftig ekonomi.

7 Europas miljö – tillstånd och utblick 2020, Europeiska miljöbyrån, s. 50.
8 Ibid., s. 49.
9 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt 
miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 – Att leva gott inom planetens gränser: ”År 2050 lever vi gott inom 
planetens ekologiska gränser. Vårt välstånd och vår goda miljö bygger på en innovativkretsloppsekonomi där 
ingenting slösas bort och där naturresurser förvaltas hållbart och biologisk mångfald skyddas, värderas och 
återställs på ett sätt som stärker vårt samhälles motståndskraft. Vår utsläppssnåla tillväxt är sedan länge 
frikopplad från resursanvändningen och anger takten för ett säkert och hållbart globalt samhälle.”
10 ”EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits, 10 mai 2019”, Världsnaturfonden (WWF) och Global 
Footprint Network.
11 Yttrande på eget initiativ om ”Mot en mer hållbar konsumtion: industriprodukters livslängd och 
konsumentupplysning för att återställa förtroendet”.
12 Direktiv 2018/851/EU om ändring av direktiv 2008/98/EG. 
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För hållbara produkter i Europa

Vår ekonomiska modell bygger på ett system med överkonsumtion, där producenterna 
uppmuntras att främja ett hejdlöst ersättande av produkter genom förtida föråldring.

Eftersom de flesta av våra produkters koldioxidavtryck har koppling till deras framställning är 
det nödvändigt att ompröva vårt produktionssystem och genomgå en omvandling mot verkligt 
hållbara produkter. Fallet med smarttelefoner är särskilt anmärkningsvärt: 80 procent av 
produktens koldioxidavtryck genereras under dess tillverkning, och endast 15 procent av 
telefonerna samlas in och återvinns i slutet av livscykeln.

Den cirkulära ekonomin inrättas i skedet för produkternas design. Vid planeringen av 
produktens material och design avgörs om produkten kommer att vara hållbar, reparerbar, lätt 
att nedmontera och återvinningsbar när den är uttjänt. Konsumenterna verkar vara redo att 
engagera sig i detta, men många hinder måste undanröjas: informationsasymmetri, 
reparationer som fortfarande är för dyra eller alltför komplicerade på grund av brist på 
reservdelar eller information, bristande medvetenhet om ens rättigheter i samband med 
defekta produkter osv.

Få ett slut på förtida föråldring av produkter.

Målet är att främja producenter som utformar hållbara produkter och omvänt att bestraffa dem 
vars formgivning är felaktig och ohållbar. De planerade åtgärderna inbegriper en rad verktyg 
som omfattar allt från tydlig och harmoniserad konsumentinformation till bekämpande av 
otillbörliga affärsmetoder som består i att avsiktligt förkorta en produkts livslängd eller 
förhindra att den repareras. Det särskilda fallet med digitala produkter måste också beaktas 
genom att förhindra programvarans föråldring i samband med att produkterna uppdateras. 
Frågan om att anpassa varaktigheten för den rättsliga garantin om överensstämmelse till den 
uppskattade livslängden för produkter är också viktig: längre livslängd för produkter måste gå 
hand i hand med ett tillräckligt konsumentskydd vid bristande överensstämmelse. Dessa 
kombinerade åtgärder bör se till att den högsta produktkvaliteten uppnås och säkerställa 
konsumenternas förtroende för EU:s inre marknad genom att ge dem rättigheter i 
överensstämmelse med produkternas angivna kvalitet.

Inrätta en verklig rätt till ersättning i Europa

Hållbara produkter måste också repareras för att kunna finnas kvar på marknaden så länge 
som möjligt. Det är dags att sätta stopp för metoder som förhindrar eller försvårar 
reparationen av produkter. I genomsnitt skulle 70 % av européerna föredra att reparera sina 
produkter i stället för att ersätta defekta produkter.13 Fram till i dag har emellertid ersättandet i 
hög grad främjats av återförsäljarna.

Vi måste se till att reparationer av produkter på den europeiska marknaden liberaliseras så att 
de blir enklare och ekonomiskt tillgängliga. För detta krävs inte bara information om en 

13 ”Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report”, Europeiska 
kommissionen, oktober 2018, ISBN: 978-92-9200-885-7, s. 11.
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produkts reparerbarhet i de tidiga leden efter tillverkningen, utan längre fram i värdekedjan 
måste det även finnas reservdelar och möjlighet till korta reparationstider, och återförsäljare, 
oberoende reparatörer och konsumenter måste få tillgång till information om reparationer, för 
att uppmuntra till självreparation. Särskilt oberoende reparatörer utgör ett nätverk för lokal 
sysselsättning som det är mycket viktigt att stödja. Det är inte acceptabelt att de 
immaterialrättsliga mekanismerna gör att formgivaren eller distributören har ensamrätt till 
reparation. Både logistiska och finansiella stödmekanismer måste användas för detta ändamål.

Vi vill också öka konsumenternas förtroende för reparerade varor och föreslår att en garanti 
införs för reparationer av produkter.

Mot en återanvändningsekonomi

Hållbara och reparerbara produkter är avsedda att finnas kvar på marknaden under lång tid 
och bli föremål för handel. Konsumenternas förtroende för andrahandsvaror kräver dels 
öppenhet om men även garantier för produkternas skick. Att koppla garantin till produkten 
och inte till köparen gör att det under en längre tid går att dra nytta av det skydd som dessa 
produkter lagligen har, och sätta stopp för den felaktiga uppfattningen att en produkt 
ovillkorligen förlorar sitt värde genom att byta händer. En del av denna insats för ökat 
förtroende är också att tillåta en förlängning av garantin vid omförpackning. Förtida 
förstöring av varor är inte förenligt med en hållbar marknad. Affärsmodeller som består i att 
hyra ut varor i stället för att köpa dem är lovande, men det krävs särskilda studier av dem för 
att garantera att de är bärkraftiga och hållbara.

Digital teknik som hjälpmedel för en hållbar marknad

Digital teknik är ett verktyg som har revolutionerat våra sätt att kommunicera, producera och 
konsumera. Syftet är nu att stöpa om den digitala tekniken till att bli en framtida digital teknik 
som är önskvärd på en hållbar marknad. I detta syfte är det viktigt att tydligt visa teknikens 
miljömässiga och sociala konsekvenser för att kanalisera investerings- och 
innovationsinsatser mot dem som tar hänsyn till miljö och människor. En teknik kommer att 
fastställas som miljövänlig genom en analys av hela livscykeln, från utvinning av råmaterial 
och återanvändning av sekundärt material till dess behandling i slutet av livscykeln, och 
dessförinnan dess produktion, transport och användning. Vi måste omforma begreppet 
innovation till att möjliggöra framväxten av hållbar digital teknik.

För att kunna fatta välgrundade beslut på lagstiftningsområdet är det helt avgörande att 
offentliga beslutsfattare har tillgång till tillförlitliga uppgifter. Allmänhetens tillgång till 
uppgifter om produkter och tjänster är avgörande för att säkerställa genomförandet av en 
cirkulär ekonomi, men också för att reagera snabbt i händelse av kris, särskilt när det gäller 
hälsokriser.

Användning av digitala verktyg för en hållbar marknad genom att inrätta en gemensam 
databas och ett produktpass kommer att göra det möjligt att bättre spåra produkter och deras 
komponenter längs värdekedjan, utbyta information mellan producenter och konsumenter och 
stärka marknadsövervakningen.

När det gäller teknik måste vi vara särskilt vaksamma när det gäller bieffekter av tekniska 
framsteg. Effektivitetsvinster hos en teknik tenderar att göra en produkt eller tjänst billigare 
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och därmed leda till en ökad konsumtion och produktion. Det är därför marknadslagarna på 
egen hand inte automatiskt lyckas göra våra samhällen mer hållbara, och regleringsverktyg 
måste införas för att säkerställa våra samhällens hållbarhet och motståndskraft.

Den offentliga upphandlingens roll

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i många avseenden. Först och främst fungerar de 
offentliga förvaltningarna som föregångare och exempel. De står också för 16 % av EU:s 
BNP och gör det möjligt att sända starka signaler till marknaderna för att förändra befintlig 
praxis.

Inrättandet av en hållbar marknad kräver därför att de offentliga förvaltningarna fungerar som 
goda exempel på hållbarhet genom kriterierna för offentlig upphandling, som bör innehålla 
hållbarhetskriterier för produkter samt en andel för återanvändning av begagnade produkter. 
Detta hållbarhetskriterium skulle också kunna omfatta prioritet för korta värdekedjor och mer 
lokala produkter. Eftersom offentlig upphandling är nära knuten till den sociala dimensionen 
måste den också främja små och medelstora företag. Totalt bidrar små och medelstora företag 
med nästan två tredjedelar av sysselsättningen i den europeiska icke-finansiella privata 
sektorn och missgynnas ändå ofta av reglerna för offentlig upphandling.

Offentlig upphandling måste gynna dem som är effektiva och innovativa i fråga om hållbarhet 
och beständighet.

Att ta ansvar för reklam

Företag världen över spenderar varje år 1,3 triljoner på kommersiell kommunikation och 600 
miljarder på reklam. Även om reklam historiskt sett har varit avsedd att ha en informativ 
funktion genom att vägleda konsumenterna i deras val, har den i dag framför allt en 
övertygande funktion.. Den ökar inte bara på artificiell väg den globala konsumtionsnivån, 
och snarare än att leda konsumenterna mot de mest hållbara och ansvarsfulla märkena, leds de 
till dem som lägger stora belopp på marknadsföring. Dessutom är det i huvudsak ett litet antal 
företag som står för reklamutgifterna, ofta stora multinationella företag, medan små och 
medelstora företag och mycket små företag inte har budget att göra liknande reklam.

Särskilt marknaden för reklam på internet har ökat avsevärt sedan internets utveckling 
inleddes. För att ytterligare öka försäljningen har kravet om en allt mer riktad och 
individanpassad reklam lett till aggressiva metoder för inhämtning av personuppgifter från 
användare av internet och digital teknik. Denna typ av praxis leder till att många i den 
akademiska världen beskriver vår samtid som övervakningskapitalismens epok. Det är 
viktigare än någonsin att garantera de principer som fastställs i den allmänna 
dataskyddsförordningen, men också att reglera metoderna för annonsörers systematiska 
inhämtning av personuppgifter.

I detta sammanhang är det mycket viktigt att erkänna reklambranschens ansvar och att reglera 
dess metoder. Till att börja med bör innehållet regleras, genom förbud mot miljöpåståenden 
som inte är underbyggda, men också mot reklam för produkter eller tjänster som skadar 
hälsan eller miljön.

Nästa steg vore en reglering av metoderna, närmare bestämt en reglering av 
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massinhämtningen av konsumenters personuppgifter och kommersialiseringen av dessa, och 
genom att sociala aktörer och miljöintressenter får tillbaka sitt rättmätiga utrymme för att 
kommunicera.

Avslutningsvis bör vi införa ett större finansiellt ansvarstagande, genom att kräva full insyn i 
företags utgifter för reklam och genom att införa en europeisk skatt på reklam.

SLUTSATS

Detta betänkande har som ambition att skapa en övergång till en ny fas med en inre marknad 
där alla produkter och tjänster är socialt rättvisa och miljövänliga. En marknad som har en 
motståndskraftig och cirkulär ekonomi, där konsumenterna kan vara säkra på att de köper 
säkra och lättillgängliga produkter och tjänster och att de kan göra välgrundade val och där de 
bästa producenterna kan dra nytta av marknadens fördelar, oavsett deras storlek eller 
ursprungliga budget. Vi vill ge tillbaka makten till de europeiska konsumenterna och till 
företag med god praxis, för att försvara en värld som är önskvärd i socialt och ekologiskt 
hänseende.


