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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i 
konsumentów (2020/2021(INI))

Parlament Europejski,

 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 114,

 uwzględniając art. 169, 191, 192 i 193 TFUE,

 uwzględniając dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 
2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym1,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 
października 2011 r. w sprawie praw konsumentów2,

 uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 
maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów3,

 uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich (COM(2018)0441),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. zatytułowany „Europejski 
Zielony Ład” (COM(2019)0640),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany „Europejska 
strategia w zakresie danych” (COM(2020)0066),

 uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2020 r. zatytułowany „Nowy plan 
działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej 
konkurencyjnej Europy” (COM(2020)0098),

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dłuższego cyklu życia 
produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw4,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wdrażania pakietu 
dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym: warianty podejścia do interakcji między 
przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów5,

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego 

                                               
1 Dz.U. L 149 z 11.6.2005, s. 22.
2 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64.
3 Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 28.
4 Dz.U. C 334 z 19.9.2018, s. 60.
5 Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 146.
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Zielonego Ładu6,

 uwzględniając publikację Komisji z października 2018 r. zatytułowaną „Behavioural 
Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy” [Badanie behawioralne 
dotyczące zaangażowania konsumentów w gospodarkę o obiegu zamkniętym],

 uwzględniając sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego z 2019 r. zatytułowane 
„Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products” 
[Analiza i rozwój systemu punktowego do celów naprawy i modernizacji produktów],

 uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska z dnia 4 grudnia 2019 r. 
zatytułowane „Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy”,

 uwzględniając badanie przygotowane w marcu 2020 r. na zlecenie Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu zatytułowane „Promoting product 
longevity” [Promowanie trwałości produktu],

 uwzględniając szczegółową analizę przygotowaną w kwietniu 2020 r. na zlecenie 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu zatytułowaną 
„Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation” [Przepisy dotyczące 
zrównoważonej konsumpcji i ochrony konsumentów],

 uwzględniając francuską ustawę nr 2020-105 z dnia 10 lutego 2020 r. o zwalczaniu 
marnotrawienia i gospodarce o obiegu zamkniętym,

 uwzględniając sprawozdanie zatytułowane „Pour une consommation plus durable en 
phase avec les enjeux européens” [Ku bardziej zrównoważonej konsumpcji zgodnej z 
europejskimi wyzwaniami], ukończone w grudniu 2018 r. przez Thierry’ego Libaerta i 
wydane przez francuskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej i Solidarnej,

 uwzględniając sprawozdanie Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC) z dnia 18 
sierpnia 2015 r. zatytułowane „Durable goods: More sustainable products, better 
consumer rights – Consumer expectations from the EU’s ressource efficiency and circular 
economy agenda” [Trwałe produkty: bardziej zrównoważone produkty a większe prawa 
konsumentów – oczekiwania konsumentów dotyczące unijnego programu działania w 
dziedzinie zasobooszczędności i gospodarki o obiegu zamkniętym],

 uwzględniając art. 54 Regulaminu,

 uwzględniając opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że w związku z rosnącym niedoborem zasobów naturalnych i coraz 
większą ilością odpadów konieczne jest ustalenie wzorców produkcji i konsumpcji 
uwzględniających ograniczenia planety, przy czym priorytetowo należy traktować 

                                               
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0005.
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efektywne i zrównoważone wykorzystanie naszych zasobów;

B. mając na uwadze, że zrównoważony rynek wewnętrzny musi opierać się na przekrojowej 
strategii walki z problemem przedwczesnego postarzania produktów, przy jednoczesnym 
wspieraniu innowacji i zatrudnienia;

C. mając na uwadze, że konsumenci są gotowi do angażowania się w proces gospodarki o 
obiegu zamkniętym, chociaż istnieje jeszcze wiele przeszkód, przede wszystkim 
asymetria informacji;

D. mając na uwadze, że rynek napraw, rynek wtórny i rynek ponownego użycia są źródłem 
możliwości gospodarczych i społecznych oraz zatrudnienia, a także czynnikiem 
sprzyjającym konkurencyjności europejskiej bazy przemysłowej;

E. mając na uwadze, że postępująca transformacja cyfrowa naszych społeczeństw musi 
przyczyniać się do utworzenia zrównoważonego rynku opartego na przejrzystości, 
wymianie informacji i oszczędności;

F. mając na uwadze, że udzielanie zamówień publicznych stanowi strategiczny element 
wspierania europejskiej bazy przemysłowej w jej transformacji;

G. mając na uwadze, że reklama pełni funkcję perswazyjną, zachęcając konsumentów do 
zwiększenia konsumpcji, co wywiera wpływ na środowisko;

Walka z przedwczesnym postarzaniem produktów i prawa konsumentów

1. wzywa Komisję do opracowania strategii horyzontalnej obejmującej środki mające na 
celu:

a) określenie informacji udzielanych przed zawarciem umowy dotyczących trwałości i 
możliwości naprawy produktu oraz uczynienie ich „istotnymi cechami” produktu w 
rozumieniu dyrektyw 2011/83/UE i 2005/29/WE,

b) wprowadzenie obowiązkowych oznaczeń zapewniających konsumentowi, w oparciu 
o znormalizowane i przejrzyste kryteria, informacje i dane umożliwiające 
porównanie przewidywanej żywotności produktu oraz informacje na temat 
możliwości naprawy w momencie zakupu,

c) wprowadzenie dla niektórych kategorii towarów licznika zużycia w celu ułatwienia 
ich ponownego użycia,

d) ujednolicenie okresów gwarancji prawnej i domniemania zgodności z przewidywaną 
żywotnością towaru oraz zharmonizowanie ich na szczeblu europejskim,

e) zwiększenie odpowiedzialności producenta poprzez przypisanie odpowiedzialności 
z tytułu gwarancji prawnej,

f) włączenie do załącznika I do dyrektywy 2005/29/WE praktyk mających na celu 
skrócenie żywotności towaru: zamierzonego braku możliwości naprawy, 
wprowadzenia wady na etapie projektowania, spowolnienia działania po aktualizacji;

2. podkreśla, że towary cyfrowe wymagają szczególnej uwagi:
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a) w postaci zapewnienia ciągłości aktualizacji zabezpieczeń przez przewidywany 
okres użytkowania towaru, co najmniej przez pięć lat;

b) w postaci oddzielenia aktualizacji zabezpieczeń od aktualizacji zwiększających 
komfort użytkowania i zapewnienia ich odwracalności;

3. przypomina, że zbyt często konsument jest niewystarczająco poinformowany o swoich 
prawach i środkach dochodzenia roszczeń; wzywa do zapewnienia finansowania 
środków, których wyraźnym celem jest zmniejszenie tej asymetrii informacji i wspieranie 
stowarzyszeń konsumenckich w ich działaniach;

Strategia dotycząca napraw

4. wzywa, aby w momencie zakupu udzielano następujących informacji: dostępność lub 
brak dostępności części zamiennych, okres dostępności od daty zakupu, cena części 
zamiennych, czas dostawy i naprawy;

5. wzywa Komisję do wprowadzenia przysługującego konsumentowi prawa do naprawy w 
celu usystematyzowania sposobu korzystania z napraw i zapewnienia ich przystępnej 
ceny poprzez:

a) zapewnienie nieograniczonego dostępu do informacji dotyczących napraw i 
konserwacji oraz części zamiennych wszystkim podmiotom działającym w sektorze 
napraw oraz konsumentom;

b) wprowadzenie procesu standaryzacji części zamiennych, który sprzyja 
interoperacyjności;

c) wprowadzenie minimalnego okresu dostępności części zamiennych i rozsądnego 
maksymalnego czasu dostawy;

d) promowanie naprawy względem wymiany dzięki wydłużeniu gwarancji dla 
konsumenta, który wybierze tę możliwość;

e) ułatwianie korzystania z napraw dzięki wprowadzeniu na szczeblu europejskim 
gwarancji prawnej na naprawę towarów, których gwarancja prawna wygasła;

Globalna strategia na rzecz gospodarki opartej na ponownym użyciu i ponownym 
wykorzystaniu 

6. wzywa do wprowadzenia zakazu niszczenia funkcjonujących towarów w celu ich 
kierowania na rynek oparty na ponownym użyciu i ponownym wykorzystaniu oraz 
wzywa do wprowadzenia celów wyrażonych w liczbach;

7. podkreśla, że przeniesienie gwarancji w przypadku odsprzedaży nadal objętego nią 
towaru wzmocniłoby zaufanie konsumenta do tego rynku, i wzywa do powiązania tej 
gwarancji z przedmiotem, a nie z nabywcą;

8. wzywa do intensywnego rozwijania systemu rozszerzonych gwarancji na towary 
rekondycjonowane, uzupełniających pierwotną gwarancję prawną, zarówno w celu 
wspierania konsumenta, jak i zapobiegania nadużyciom;
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9. z zadowoleniem przyjmuje opracowywanie modeli biznesowych, w których oddziela się 
konsumpcję od dóbr materialnych, a jednocześnie wymaga się rzetelnej oceny wpływu 
gospodarki opartej na funkcjonalności i jej potencjalnych efektów odbicia;

Strategia cyfrowa na rzecz zrównoważonego rynku

10. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź ustanowienia wspólnej przestrzeni danych oraz 
„paszportu produktu” jako sposobu zapewnienia identyfikowalności i przejrzystości; 
wzywa, aby wprowadzenie tego rozwiązania:

a) zmierzało w kierunku zdecentralizowanej architektury danych;

b) zapewniało interoperacyjność opracowanych w tym celu systemów, aby zapobiec 
powstawaniu ograniczeń technologicznych i nowych barier;

c) opierało się na standaryzacji struktur danych, aby zagwarantować ich przetwarzanie 
na poziomie Unii;

d) obejmowało przyjęcie ambitnych wytycznych i minimalnych kryteriów dotyczących 
wymiany i ochrony danych, zarówno w odniesieniu do transakcji między 
przedsiębiorstwami (B2B), jak i między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C), 
w celu znacznej poprawy identyfikowalności produktów;

11. odnotowuje wkład technologii cyfrowych w innowacje i ich wkład w gospodarkę w 
większym stopniu opartą na obiegu zamkniętym; wzywa do wprowadzenia wyjątków od 
przepisów dotyczących własności intelektualnej w celu umożliwienia pełnego i 
całkowitego wykorzystania tych technologii, gdy wymaga tego interes publiczny, na 
przykład w przypadku kryzysu zdrowotnego;

12. podkreśla, że sektor cyfrowy ma znaczący wpływ na środowisko zarówno w zakresie 
produkcji towarów, jak i świadczenia usług, i wzywa do ustanowienia europejskiego 
zrównoważonego wskaźnika cyfrowego w oparciu o analizę cyklu życia produktów;

Niezbędna transformacja organów publicznych 

13. uważa, że zamówienia publiczne muszą być centralnym elementem Europejskiego planu 
naprawy gospodarczej zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem; wzywa do nadania 
zdecydowanego priorytetu stymulowaniu popytu na ekoinnowacyjne towary i usługi oraz 
zapewnieniu dostępu europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez 
wprowadzenie m.in. klauzul o preferencyjnym udzielaniu zamówień;

14. wzywa do zmiany przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych w Unii w 
celu usystematyzowania stosowania kryteriów zrównoważonego rozwoju poprzez 
wprowadzenie wiążących celów dostosowanych do europejskiej polityki klimatycznej i 
polityki ochrony środowiska oraz sprzyjających zrównoważonym i krótkim łańcuchom 
dostaw;

Odpowiedzialny marketing i odpowiedzialna reklama 

15. zaleca ścisłe uregulowanie twierdzeń dotyczących ekologiczności przedstawianych przez 
producenta i dystrybutora przed wprowadzeniem towaru lub usługi na rynek oraz 
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zaostrzenie kar za twierdzenia wprowadzające w błąd za pośrednictwem dyrektywy 
2005/29/WE;

16. podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa reklama w zjawisku „psychologicznego 
postarzania”, w ramach którego produkt funkcjonalny uznaje się za przestarzały; 
stwierdza, że ramy regulacyjne w tej dziedzinie mają zasadnicze znaczenie dla 
osiągnięcia zrównoważonego rynku;

17. wzywa do wprowadzenia zakazu reklamy usług lub produktów, które mają 
nieproporcjonalnie szkodliwy wpływ na środowisko naturalne lub zdrowie 
konsumentów;

18. wzywa do wprowadzenia europejskiego podatku od reklam w celu zrównoważenia 
negatywnych efektów zewnętrznych wynikających ze wzrostu konsumpcji;

19. zaleca ścisłe uregulowanie targetowania reklam, tak aby proces ten nie opierał się na 
uogólnionym śledzeniu interakcji użytkowników i gromadzeniu ich danych;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Wniosek jest niepodważalny: sposób życia Europejczyków nie uwzględnia wielu ograniczeń 
naszej planety7, a europejska konsumpcja jest w dużej mierze zależna od zasobów 
wydobywanych i wykorzystywanych poza Europą8. W siódmym planie działań UE w zakresie 
środowiska9 wyznaczono następujący cel na rok 2050: „Dobra jakość życia z uwzględnieniem 
ograniczeń naszej planety”. Pomimo postępów, jakich dokonano w tej dziedzinie i które są 
przykładem dla świata, przed nami wciąż jeszcze długa droga. Ze sprawozdań statystycznych 
wynika, że europejski dzień długu ekologicznego, tj. dzień, w którym ślad ekologiczny 
kontynentu przewyższa potencjał biologiczny planety, przypadł w dniu 10 maja 2019 r. i że 
gdyby wszyscy mieszkańcy planety konsumowali tyle co Europejczycy, do zaspokojenia 
naszych potrzeb konieczne by były zasoby 2,8 Ziemi10.

Kryzys związany z COVID-19 pokazał, jak kruche są nasze gospodarki i jak szybko załamują 
się w obliczu nagłych wstrząsów. 

Konieczne jest zatem, by radykalnie zmienić nasz sposób produkcji i konsumpcji w Europie. 
Sposób postrzegania naszego jednolitego rynku i zapewniania ochrony konsumentów jest 
najważniejszym wyzwaniem związanym z osiągnięciem tej zmiany paradygmatu, w której 
przeważają zrównoważony rozwój i sprawiedliwość społeczna. 

Unia Europejska podjęła już działania w tym zakresie. W 2016 r. Parlament Europejski przyjął 
niemal jednogłośnie sprawozdanie „Dłuższy cykl życia produktów: korzyści dla konsumentów 
i przedsiębiorstw (2016/2272(INI))” sporządzone w następstwie sprawozdania EKES w tej 
sprawie11. W planie działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym UE ogłosiła już środki 
na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki pod względem zapobiegania powstawaniu 
odpadów12, a także pod względem projektowania produktów. 

Te wstępne zapowiedzi są obiecujące i pokazują, że uregulowania w tym zakresie są pożądane 
zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Obecnie wyzwaniem jest przekształcenie 
tej próby w prawdziwą zmianę paradygmatu w kierunku gospodarki oszczędnej i odpornej.

                                               
7 Środowisko Europy 2020 – stan i prognozy, Europejska Agencja Środowiska. s. 50.
8 Tamże, s. 49.
9 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego 
programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”: „W 
2050 r. obywatele cieszą się dobrą jakością życia z uwzględnieniem ekologicznych ograniczeń planety. Nasz dobrobyt i zdrowe 
środowisko wynikają z innowacyjnej, obiegowej gospodarki, w której nic się nie marnuje, zasobami naturalnymi gospodaruje 
się w sposób zrównoważony, a różnorodność biologiczna jest chroniona, ceniona i przywracana w sposób zwiększający 
odporność społeczeństwa. Niskoemisyjny wzrost już dawno oddzielono od zużycia zasobów, wyznaczając drogę dla 
bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa globalnego”.
10 EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits [Dzień długu ekologicznego UE, życie ponad stan zasobów środowiska], 
10 maja 2019 r., WWF i Global Footprint Network.
11 Opinia z inicjatywy własnej: „W kierunku bardziej zrównoważonej konsumpcji: okres użytkowania produktów 
przemysłowych oraz informowanie konsumentów w celu odzyskania zaufania”.
12 Dyrektywa 2018/851/WE (zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE). 
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W kierunku trwałych produktów w Europie

Nasz model biznesowy opiera się na systemie nadmiernej konsumpcji, który zachęca 
producentów, by upowszechniali oni zastępowanie produktów przez ich przedwczesne 
postarzanie.

Ponieważ największa część śladu węglowego naszych produktów jest związana z ich 
wytwarzaniem, konieczne jest ponowne przemyślenie naszego systemu produkcji i przejście na 
naprawdę trwałe produkty. Najbardziej znamienny jest przykład smartfonów: 80 % śladu 
węglowego urządzenia generowane jest podczas produkcji, a po zakończeniu eksploatacji 
zbiera się i poddaje recyklingowi zaledwie 15 % telefonów.

Aby gospodarka była oparta na obiegu zamkniętym, zmiany muszą zajść na etapie 
projektowania produktów. Planowanie materiałów i projekt produktu decydują o tym, czy 
produkt będzie trwały, nadający się do naprawy, a po zakończeniu eksploatacji łatwy do 
rozmontowania i nadający się do recyklingu. Jeżeli chodzi o konsumentów, wydają się oni 
gotowi zaangażować się w to podejście, jednak należy usunąć wiele przeszkód takich jak: 
asymetria informacji, naprawy, które są jeszcze zbyt kosztowne, zbyt skomplikowane z 
powodu braku części zamiennych lub po prostu braku informacji, nieznajomość praw 
przysługujących konsumentom w przypadku wadliwych produktów itp.

Wyeliminowanie praktyki przedwczesnego postarzania produktów

Celem jest wspieranie producentów projektujących trwałe produkty, a z drugiej strony karanie 
tych, których projekty są wadliwe i nietrwałe. Przewidziane środki obejmują szereg narzędzi, 
począwszy od jasnych i zharmonizowanych informacji skierowanych do konsumentów, a 
skończywszy na zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych, które polegają na celowym 
skracaniu okresu użytkowania produktu lub uniemożliwianiu jego naprawy. Należy również 
uwzględnić szczególny przypadek produktów cyfrowych, zapobiegając utracie przydatności 
oprogramowania stosowanego w produktach podczas ich aktualizacji. Zasadniczym 
wyzwaniem pozostaje również kwestia dostosowania okresu obowiązywania prawnej 
gwarancji zgodności do przewidywanej żywotności produktów: wydłużenie żywotności 
produktów musi iść w parze z odpowiednią ochroną konsumenta w przypadku niezgodności. 
Połączenie tych środków powinno umożliwić wyrównanie w górę jakości produktów i 
zapewnić zaufanie konsumentów do jednolitego rynku europejskiego poprzez przyznanie im 
praw zgodnych z deklarowanymi właściwościami produktów.

Wprowadzenie w Europie rzeczywistego prawa do naprawy

Aby produkty trwałe mogły jak najdłużej pozostać na rynku, musi również istnieć możliwość 
ich naprawy. Nadszedł czas, aby położyć kres praktykom, które uniemożliwiają lub utrudniają 
naprawę produktów. Średnio 70 % Europejczyków wolałoby naprawić swój produkt, niż 
wymieniać produkty wadliwe13. Obecnie sprzedawcy w dużej mierze wolą jednak wymieniać 

                                               

13 Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy – Final report [Badanie behawioralne dotyczące 
zaangażowania konsumentów w gospodarkę o obiegu zamkniętym – sprawozdanie końcowe], Komisja Europejska, 
październik 2018 r., ISBN: 978-92-9200-885-7, s. 11.
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produkty.

Musimy zagwarantować liberalizację naprawy produktów na rynku europejskim, zapewniając, 
aby przeprowadzenie jej było proste i przystępne cenowo. Wymaga to nie tylko informacji 
dotyczących możliwości naprawy produktu w górnej części łańcucha wartości, ale również 
dostępności części zamiennych, krótkiego czasu naprawy oraz dostępu do informacji 
dotyczących naprawy dla sprzedawców, niezależnych warsztatów i konsumentów, aby 
zachęcić ich do samodzielnych napraw, w dolnej części łańcucha wartości. W szczególności 
niezależne warsztaty stanowią lokalną sieć zatrudnienia, którą należy koniecznie wspierać. 
Niedopuszczalne jest, aby ze względu na mechanizmy własności intelektualnej możliwość 
naprawy produktów była zastrzeżona wyłącznie dla projektanta lub dystrybutora. W tym celu 
należy wdrożyć mechanizmy wsparcia, zarówno logistycznego, jak i finansowego.

Chcemy również zwiększyć zaufanie konsumentów do naprawianych produktów i 
proponujemy wprowadzenie gwarancji na naprawę produktów.

Ku gospodarce opierającej się na ponownym użyciu

Produkty trwałe i nadające się do naprawy mogą pozostawać długo na rynku i być wymieniane. 
Aby konsumenci zaufali towarom używanym, należy zapewnić zarówno przejrzystość, jak i 
wprowadzić gwarancje dotyczące stanu produktów. W związku z tym powiązanie gwarancji z 
produktem, a nie z nabywcą, umożliwia dłuższe korzystanie z ochrony, jaka zgodnie z prawem 
przysługuje w odniesieniu do tych produktów, i kładzie kres błędnemu przekonaniu, że produkt 
musi stracić na wartości w przypadku zmiany właściciela. Zezwolenie na przedłużenie 
gwarancji w przypadku rekondycjonowania również przyczynia się do zwiększenia zaufania 
do tego procesu. Przedwczesne niszczenie towarów nie jest zgodne z koncepcją 
zrównoważonego rynku. Modele biznesowe, które wiążą się z wypożyczaniem produktów, a 
nie z ich zakupem, są obiecujące, ale wymagają przeprowadzenia specjalnych badań w celu 
zagwarantowania ich rentowności i trwałości.

Technologia cyfrowa na rzecz zrównoważonego rynku

Technologia cyfrowa jest narzędziem, które zrewolucjonizowało sposoby komunikacji, 
produkcji i konsumpcji. Dziś chodzi o odzyskanie kontroli nad technologią cyfrową, aby 
ukierunkować ją na pożądaną przyszłość cyfrową na zrównoważonym rynku. W tym celu
najważniejsze znaczenie dla ukierunkowania inwestycji i działań na rzecz innowacji na te, które 
są przyjazne dla środowiska i ludzi, ma jasne określenie wpływu technologii na środowisko i 
społeczeństwo. Technologia przyjazna dla środowiska zostanie określona na podstawie analizy 
całego jej cyklu życia, od wydobycia surowców i ponownego wykorzystania surowca 
wtórnego, przez produkcję, transport i wykorzystanie, aż po utylizację po zakończeniu 
eksploatacji. Aby mogła rozwinąć się zrównoważona technologia cyfrowa, musimy stworzyć 
na nowo pojęcie innowacji.

Aby móc podejmować świadome decyzje dotyczące przepisów, konieczne jest posiadanie 
dostępu do wiarygodnych danych umożliwiających podejmowanie decyzji publicznych. 
Publiczny dostęp do danych dotyczących produktów i usług jest niezbędny, aby zapewnić 
wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także aby szybko reagować w przypadku 
kryzysu, zwłaszcza kryzysu zdrowotnego.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na rzecz zrównoważonego rynku poprzez ustanowienie 
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wspólnej bazy danych i paszportu produktu pozwoli na lepsze śledzenie produktów i ich 
składników w całym łańcuchu wartości, wymianę informacji między producentami i 
konsumentami oraz zwiększenie nadzoru nad rynkiem.

W przypadku technologii musimy zachować szczególną czujność, jeśli chodzi o efekty odbicia 
związane z postępem technologicznym. Wzrost efektywności danej technologii powoduje 
zazwyczaj, że produkt lub usługa stają się tańsze, a tym samym prowadzi do wzrostu 
konsumpcji i produkcji. Bez naszej ingerencji prawa rynkowe nie sprawią zatem 
automatycznie, że nasze społeczeństwa staną się bardziej zrównoważone, i dlatego należy 
wprowadzić narzędzia regulacyjne, które zapewnią zrównoważony rozwój i odporność naszych 
społeczeństw.

Rola zamówień publicznych

Narzędzie, jakim są zamówienia publiczne, jest istotne pod wieloma względami. Organy 
administracji pełnią przede wszystkim funkcję wzorca i funkcję edukacyjną. Odpowiadają one 
również za 16 % europejskiego PKB i pozwalają wysyłać rynkom wyraźne sygnały do zmiany 
istniejących praktyk.

Stworzenie zrównoważonego rynku wymaga zatem, aby sektor instytucji rządowych i 
samorządowych stał się wzorcem w zakresie zrównoważoności kryteriów zamówień 
publicznych, wprowadzając kryteria trwałości produktów, jak również odsetek ponownego 
wykorzystania produktów używanych. Tego rodzaju kryterium zrównoważoności mogłoby 
również obejmować propagowanie krótkich łańcuchów wartości i produktów o bardziej 
lokalnym charakterze. Ze względu na związek z aspektem społecznym zamówienia publiczne 
muszą również wspierać MŚP. MŚP zapewniają łącznie blisko dwie trzecie miejsc pracy w 
europejskim niefinansowym sektorze prywatnym, a mimo to przepisy dotyczące zamówień 
publicznych często stawiają je w niekorzystnej sytuacji.

Zamówienia publiczne muszą wspierać podmioty, które osiągają wyniki i wprowadzają 
innowacje w zakresie trwałości i zrównoważoności.

Uznanie odpowiedzialności sektora reklamy

Co roku przedsiębiorstwa na całym świecie wydają 1,3 tryliona na przekazywanie informacji 
handlowych i 600 miliardów na reklamę. Podczas gdy w przeszłości reklama miała odgrywać 
rolę informacyjną, pomagając konsumentowi w dokonywaniu wyborów, obecnie ma ona 
wysoce perswazyjny charakter. Nie tylko sztucznie podnosi ogólny poziom konsumpcji, ale 
także ukierunkowuje konsumentów nie na najbardziej zrównoważone i odpowiedzialne marki, 
lecz na marki, które przeznaczają znaczne kwoty na marketing. Ponadto wydatki na reklamę 
dotyczą głównie niewielkiej liczby przedsiębiorstw, często dużych przedsiębiorstw 
wielonarodowych, ponieważ MŚP i mikroprzedsiębiorstwa nie mają środków, które można 
przeznaczyć na tego rodzaju reklamę.

Odkąd zaczął rozwijać się internet, nastąpił znaczny rozwój w szczególności rynku reklamy 
internetowej. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wielkość sprzedaży, zapotrzebowanie na coraz 
bardziej ukierunkowane i spersonalizowane reklamy doprowadziło do agresywnych praktyk 
pozyskiwania danych osobowych użytkowników internetu i technologii cyfrowych. Tego 
rodzaju praktyki prowadzą do zjawiska, które niektórzy przedstawiciele świata akademickiego 
nazywają obecnie kapitalizmem nadzoru. Bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest 
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zagwarantowanie zasad ustanowionych w RODO, ale także uregulowanie praktyk 
systematycznego pozyskiwania danych osobowych przez reklamodawców.

W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma uznanie odpowiedzialności sektora reklamy i 
uregulowanie jego praktyk. Należy zacząć od regulacji treści, zakazując umieszczania 
nieuzasadnionych informacji o charakterze ekologicznym, ale także reklamowania produktów 
lub usług, które są szkodliwe dla zdrowia lub środowiska.

Następnie należy zająć się uregulowaniem praktyk, regulując kwestię masowego pozyskiwania 
danych osobowych konsumentów i ich komercjalizacji, a także zapewniając podmiotom 
społecznym i środowiskowym odpowiednią przestrzeń do komunikowania się.

Ponadto należy odnieść się do odpowiedzialności finansowej, wzywając do pełnej 
przejrzystości wydatków przedsiębiorstw na reklamę i ustanawiając europejski podatek od 
reklamy.

WNIOSEK

Celem niniejszego sprawozdania jest przejście do nowego etapu jednolitego rynku, który 
zapewnia, że wszystkie produkty i usługi są sprawiedliwe społecznie i przyjazne dla 
środowiska. Rynku, który charakteryzuje się odporną gospodarką o obiegu zamkniętym, na 
którym konsumenci mają pewność, że kupują bezpieczne i dostępne produkty i usługi oraz 
mogą dokonywać świadomych wyborów, i z którego najbardziej wartościowi producenci mogą 
czerpać korzyści, niezależnie od swojej wielkości lub początkowego budżetu. Chcemy 
wzmocnić pozycję konsumentów i kierujących się wartościami przedsiębiorstw europejskich, 
aby zapewnić warunki pożądane z perspektywy społecznej i środowiskowej.
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