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Τροπολογία 1
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (2019/1150) 
του Ιουνίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 2
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
του Κοινοβουλίου του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων της 26ης 
Μαρτίου 2014 με θέμα «Ιδιωτική ζωή και 
ανταγωνιστικότητα στην εποχή των 
μαζικών δεδομένων: Η αλληλεπίδραση 
μεταξύ της προστασίας των δεδομένων, 
του δικαίου του ανταγωνισμού και της 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ψηφιακή Οικονομία» και τη 
γνωμοδότηση 8/2016 του Ευρωπαίου 
Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 23ης 
Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Συνεκτική 
επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην εποχή των μαζικών δεδομένων»,

Or. en
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Τροπολογία 3
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων της 29ης Αυγούστου 2018 για 
τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης με 
οικονομικό χαρακτήρα σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων,

Or. en

Τροπολογία 4
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων 
Καταναλωτών (BEUC) το 2019 με τίτλο 
“The Role of Competition Policy in 
Protecting Consumers’ Well-being in the 
Digital Era” του 2019,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 5
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων 
Καταναλωτών (BEUC) το 2019 με τίτλο 
“The Role of Competition Policy in 

διαγράφεται
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Protecting Consumers’ Well-being in the 
Digital Era” του 2019,

Or. en

Τροπολογία 6
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση με 
τίτλο «Ενίσχυση των στρατηγικών 
αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για μια 
βιομηχανία της ΕΕ που είναι έτοιμη για 
το μέλλον» του Στρατηγικού Φόρουμ για 
σημαντικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος,

Or. en

Τροπολογία 7
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης 
Ιανουαρίου 2019 για την παράταση επτά 
ομάδων κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις της ΕΕ (Πρωτοβουλία για τον 
εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων 
για την περίοδο 2014-2020) έως το τέλος 
του 2022 και την έναρξη αξιολογήσεων 
έως τότε,

Or. en
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Τροπολογία 8
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ απέναντι στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί όλους 
τους πολίτες της ΕΕ, ιδιαίτερα όσους 
βρίσκονται σε αδύναμη θέση ως 
καταναλωτές, και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται επίσης τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ απέναντι σε 
πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού τόσο 
εντός όσο και εκτός Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 9
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ απέναντι 
στον αθέμιτο ανταγωνισμό εκτός 
Ευρώπης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή ενώ παράλληλα προωθεί τον 
υγιή ανταγωνισμό ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Ενιαία Αγορά, ιδιαιτέρως μέσω της 
διασφάλισης ότι παρέχεται στις ΜΜΕ η 
ευκαιρία για θεμιτό ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 10
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ απέναντι στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ απέναντι στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων μέσω της 
ενθάρρυνσης της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 11
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ απέναντι 
στον αθέμιτο ανταγωνισμό εκτός 
Ευρώπης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού και η αποτελεσματική 
εφαρμογή της ωφελούν τελικά τον 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 12
Andreas Schwab, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ απέναντι στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή ενώ ταυτόχρονα να προωθεί 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και δη τις 
ΜΜΕ, μέσω της ενθάρρυνσης της 
καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας·
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Or. en

Τροπολογία 13
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τον 
καταναλωτή και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ απέναντι στον αθέμιτο 
ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να ωφελεί τους 
καταναλωτές και ταυτόχρονα να 
υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
και δη τις ΜΜΕ απέναντι στις πρακτικές 
αθέμιτου ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 14
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική ανταγωνισμού που αποσκοπεί 
στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
σε όλους τους τομείς αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και 
βασικό παράγοντα για την κατοχύρωση 
της απρόσκοπτης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 15
Jessica Polfjärd
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αυστηρή εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
πολιτικής ανταγωνισμού έχει συμβάλει 
στην αυξημένη ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα μετά από 
τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ·

Or. en

Τροπολογία 16
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ιδιωτικές επενδύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων από επιχειρήσεις 
τρίτων χωρών, είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης συμφωνίας·

Or. en

Τροπολογία 17
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκόσμια συνεργασία για την επιβολή 
της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού 
συμβάλλει στην αποφυγή ανακολουθιών 
όσον αφορά τα ένδικα μέσα και τα 
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αποτελέσματα των δράσεων επιβολής, 
και βοηθά τις επιχειρήσεις να μειώσουν 
το κόστος συμμόρφωσής τους·

Or. en

Τροπολογία 18
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού 
στις συγχωνεύσεις πρέπει να αξιολογείται 
από τη σκοπιά ολόκληρης της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 19
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, 
οικολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, σύμφωνα με τους στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, 
οικολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, σύμφωνα με τους στόχους 
της συμφωνίας του Παρισιού

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 21
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, 
οικολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να προσαρμόζεται 
στις ψηφιακές, οικολογικές, βιομηχανικές 
και κοινωνικές προκλήσεις, και να συνάδει 
με τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τον 
ανταγωνισμό θα πρέπει να αντιμετωπίζει 
όλες τις στρεβλώσεις της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
δημιουργούν αρνητικοί κοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί εξωτερικοί παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 22
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, 
οικολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, 
οικολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού και την 
προτεραιότητα της πράσινης συμφωνίας 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Andreas Schwab, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, 
οικολογικές, βιομηχανικές και κοινωνικές 
προκλήσεις, σύμφωνα με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στις ψηφιακές, 
οικολογικές, γεωπολιτικές, βιομηχανικές 
και κοινωνικές προκλήσεις, σύμφωνα με 
τους στόχους της συμφωνίας του 
Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 24
Carmen Avram, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 
ταχέως κινούμενες ψηφιακές αγορές η 
πολιτική ανταγωνισμού θα μπορούσε σε 
ορισμένες περιπτώσεις να είναι 
υπερβολικά αργή, και ως εκ τούτου να 
κινδυνεύει να καταστεί 
αναποτελεσματική όσον αφορά τη 
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διόρθωση των συστημικών αδυναμιών 
της αγοράς και την αποκατάσταση του 
ανταγωνισμού, και ότι η 
συμπληρωματική εκ των προτέρων 
ρύθμιση και παρακολούθηση θα 
μπορούσε να αποδειχθεί ωφέλιμη στη 
διασφάλιση μιας πιο αποτελεσματικής 
εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 25
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού θα 
πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικές ώστε 
να αποφεύγουν την ελλειπή εφαρμογή 
στις ψηφιακές αγορές επειδή ανησυχούν 
για την υπερβολική εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 26
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
μιας πιο βιώσιμης και αλληλέγγυας 
οικονομίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
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Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
μιας πιο βιώσιμης και αλληλέγγυας 
οικονομίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
μιας πιο βιώσιμης και αλληλέγγυας 
οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να 
συμβάλλει στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 3 της ΣΛΕΕ, οι 
οποίοι βασίζονται ειδικότερα στους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην 
κοινωνική οικονομία της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 28
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
μιας πιο βιώσιμης και αλληλέγγυας 
οικονομίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
μιας πιο βιώσιμης και αλληλέγγυας 
οικονομίας, η οποία λαμβάνει υπόψη 
νέους τύπους επιχειρήσεων στην Ενιαία 
Αγορά όπως οι επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας (ΕΚΟ)·

Or. en

Τροπολογία 29
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
πρωταρχικός σκοπός της ευρωπαϊκής 
πολιτικής ανταγωνισμού είναι να 
εμποδίζει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού για τη διατήρηση της 
ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και 
την προστασία των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 30
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εξελισσόμενη πρόκληση για τον 
ανταγωνισμό από μια βαθιά 
επιδοτούμενη μεγάλη οικονομία όπως η 
κινεζική επιβάλλει μια απαραίτητη εκ 
νέου αξιοποίηση του οικονομικού 
μοντέλου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στην 
παγκοσμιοποίηση

Ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στις 
παγκοσμιοποιημένες αγορές

Or. en

Τροπολογία 32
Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. επισημαίνει ότι σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η διεθνής 
συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διασφάλιση της εφαρμογής 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού· καλεί 
την Επιτροπή να διευρύνει την επιρροή της 
πολιτικής ανταγωνισμού στον κόσμο, ιδίως 
με την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες μέσω συμφωνιών συνεργασίας 2ης 
γενιάς που επιτρέπουν μια πιο 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ αρχών ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 33
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα και 
τη διαρκή επιδίωξη της ενσωμάτωσης 
κανόνων ανταγωνισμού στις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ και στον 
ΠΟΕ· προειδοποιεί την Επιτροπή σχετικά 
με την παράλυση που αντιμετωπίζει λόγω 
της απουσίας ενός οργάνου επίλυσης 
διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 34
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. τονίζει τη σημασία της 
παγκόσμιας συνεργασίας με στόχο την 
επιβολή της νομοθεσίας για τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
διευρύνει την επιρροή της πολιτικής 
ανταγωνισμού στον κόσμο, ιδίως με την 
ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και 
την Κίνα· υποστηρίζει την ενεργό 
συμμετοχή της Επιτροπής και των 
εθνικών αρχών ανταγωνισμού στο 
Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 35
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα και 
τη μόχλευση της οικονομικής δύναμης 
της ΕΕ να ενσωματώνει κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων σε ΣΕΣ με σκοπό 
να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 36
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι 
κάθε εμπορική συμφωνία που 
διαπραγματεύεται βασίζεται σε αμοιβαίο 
σεβασμό του θεμικού ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 37
Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα, 
καθώς οι ίσοι όροι ανταγωνισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο σε ένα πολυμερές 
εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε 
κανόνες είναι κεντρικής σημασίας για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 38
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα και 
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με την υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης των 
εταιρειών της ΕΕ που αντιμετωπίζουν μη 
ενωσιακούς ανταγωνιστές·

Or. en

Τροπολογία 39
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να προωθεί τη 
διεθνή συνεργασία σχετικά με την 
πολιτική ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 40
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
περαιτέρω την πολιτική ανταγωνισμού 
της προς τις τρίτες χώρες, ιδίως με την 
ενίσχυση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ και 
την Κίνα·

Or. en

Τροπολογία 41
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
την παγκόσμια συνεργασία σε θέματα 
ανταγωνισμού και να συνεχίσει τον 
σχετικό διάλογο με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία 
και άλλους εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 42
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
την επιρροή της πολιτικής ανταγωνισμού 
στον κόσμο, ιδίως με την ενίσχυση της 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ και την Κίνα·

1. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
τις εμπορικές σχέσεις που βασίζονται στη 
συνεργασία και την αμοιβαία ανάπτυξη 
παρά στον οικονομικό πόλεμο και το 
ελεύθερο εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 43
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή της 
Επιτροπής στις εταιρείες που 
επωφελούνται από την ευνοϊκή 
μεταχείριση στην εγχώρια αγορά τους 
κατά την είσοδο στις ευρωπαϊκές αγορές 
προκαλώντας έτσι στρέβλωση του 
ανταγωνισμού σε αυτές τις αγορές· καλεί 
την Επιτροπή να αυξήσει τον έλεγχο των 
επενδύσεων από οντότητες που 
εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά 
και προέρχονται από χώρες που παρέχουν 
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πλεονεκτήματα τα οποία δεν είναι 
διαθέσιμα σε ευρωπαίους φορείς, με 
στόχο την καταπολέμηση αθέμιτων 
πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 44
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις και να μην αρκείται στον 
μηχανισμό ελέγχου·

2. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
παραμείνει ανοιχτή στις άμεσες ξένες 
επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι οι άμεσες 
ξένες επενδύσεις θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο 
περί εταιρειών της Ένωσης και να 
σέβονται τα ευρωπαϊκά κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα· επιδοκιμάζει 
την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει 
τον μηχανισμό ελέγχου των άμεσων ξένων 
επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να 
ελέγχει τις άμεσες ξένες επενδύσεις των 
τρίτων χωρών στην ΕΕ από την άποψη 
της ασφάλειας και της προστατευμένης 
πρόσβασης σε βασικές μελλοντικές 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 45
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις 

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
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και να μην αρκείται στον μηχανισμό 
ελέγχου·

και να διασφαλίσει γρήγορη υλοποίηση 
του ελέγχου για τον μηχανισμό άμεσων 
ξένων επενδύσεων, καθώς και να 
προτείνει ένα εργαλείο για την ενίσχυση 
του υπάρχοντος μηχανισμού, 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει 
ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 46
Bogdan Rzońca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
και να μην αρκείται στον μηχανισμό 
ελέγχου·

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
και να μην αρκείται στον μηχανισμό 
ελέγχου· οι άμεσες ξένες επενδύσεις από 
χώρες που υπακούν σε κανόνες οι οποίοι 
είναι αντίθετοι με τις αρχές της 
οικονομίας ελεύθερης αγοράς θα πρέπει 
να παρακολουθούνται με ιδιαίτερη 
επιμέλεια·

Or. en

Τροπολογία 47
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
και να μην αρκείται στον μηχανισμό 
ελέγχου·

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
και να μην αρκείται στον μηχανισμό 
ελέγχου· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλλει σε τακτική βάση αναφορές 
προς το ΕΚ σχετικά με αυτήν την 
πρακτική παρακολούθησης·
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Or. en

Τροπολογία 48
Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις και να μην αρκείται στον 
μηχανισμό ελέγχου·

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει περαιτέρω τα μέσα επιτήρησης 
των άμεσων επενδύσεων από τρίτες 
χώρες, ώστε επενδύσεις αυτές να είναι 
αποδοτικές σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 49
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις και να μην αρκείται στον 
μηχανισμό ελέγχου·

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενισχύσει την παρακολούθηση των 
άμεσων ξένων επενδύσεων και να μην 
αρκείται στον μηχανισμό ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 50
Stefan Berger, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις και να μην αρκείται στον 

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέσα που θα επιτρέπουν μια 
καλύτερη επιτήρηση των άμεσων ξένων 
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μηχανισμό ελέγχου· επενδύσεων·

Or. de

Τροπολογία 51
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί τις άμεσες ξένες 
επενδύσεις και να μην αρκείται στον 
μηχανισμό ελέγχου·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εκτελεί 
ενεργά τις υποχρεώσεις της οι οποίες 
απορρέουν από τον κανονισμό για τον 
μηχανισμό επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 52
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ενισχυμένα μέσα εμπορικής 
άμυνας για την καταπολέμηση των 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· ζητεί, 
ως εκ τούτου, την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, με πλήρη αξιοποίηση των 
διαθέσιμων μέσων, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης 
του κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
ντάμπινγκ και της ανάπτυξης νέων 
αποτελεσματικών εργαλείων για την 
αντιμετώπιση των στρεβλωτικών 
επιπτώσεων της ξένης κρατικής 
ιδιοκτησίας και επιδοτήσεων στην 
εσωτερική αγορά·
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Or. en

Τροπολογία 53
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή απλώς 
επιδοκίμασε αλλά δεν υλοποίησε την 
έκκληση του Κοινοβουλίου για 
διασφάλιση ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές 
εμπορικές συμφωνίες θα παρέχουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
ειδικότερα όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
και τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 54
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων· τονίζει ότι η 
αμοιβαιότητα στις δημόσιες συμβάσεις 
δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη 
να διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία και οι 
πρακτικές τους σχετικά με τις δημόσιες 
συμβάσεις πληρούν υψηλά 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά πρότυπα και 
πρότυπα σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· θεωρεί ότι η αμοιβαιότητα 
δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες να εμπλέκονται σε 
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τρίτες χώρες σε δραστηριότητες που 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και είναι αντίθετες προς τις υποχρεώσεις 
της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την 
Επιτροπή να διερευνήσει εάν οι 
υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές σχετικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις ευθυγραμμίζονται με 
τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών 
μελών της σχετικά με το περιβάλλον και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα· 

Or. en

Τροπολογία 55
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων· ζητεί από την 
Επιτροπή, όσον αφορά το αναγκαίο 
άνοιγμα ακόμη κλειστών αγορών για 
δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες, να 
ασκήσει πιέσεις σε σημαντικές τρίτες 
χώρες, όπως η Κίνα, να προσχωρήσουν 
στη Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών του ΠΟΕ με μια αποδεκτή 
προσφορά ανοίγματος· υπογραμμίζει ότι 
τα προβλεπόμενα μέσα της ΕΕ για τη 
βελτίωση του ανοίγματος της διεθνούς 
αγοράς, όπως το «μέσο για τις διεθνείς 
δημόσιες συμβάσεις», πρέπει να 
σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται οι δυσμενείς συνέπειες για 
επιχειρήσεις της ΕΕ, όπως η πρόσθετη 
γραφειοκρατική επιβάρυνση και οι νέες 
στρεβλώσεις στην αγορά·

Or. de
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Τροπολογία 56
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τις 
κρατικές ενισχύσεις, την προστασία των 
δεδομένων και την πολιτική επενδύσεων· 
παράλληλα δε, να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες, οι οποίες δεν θα πρέπει να 
ζημιώνονται λόγω της αδυναμίας τους να 
εκπληρώνουν τις απαιτήσεις 
αμοιβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 57
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για τον καλύτερο συντονισμό 
με τα κράτη μέλη για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων· καλεί τα κράτη 
μέλη να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία 
σχετικά με το μέσο διεθνών δημοσίων 
συμβάσεων που προτάθηκε για πρώτη 
φορά από την Επιτροπή το 2012·

Or. en
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Τροπολογία 58
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου αναφορικά με την 
εκπλήρωση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προτύπων, σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων· ζητεί την 
οριστικοποίηση του διεθνούς μέσου της 
ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις έως το 
2021·

Or. en

Τροπολογία 59
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την 
πολιτική επενδύσεων και τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών για τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης των 
προτύπων της ΕΕ σχετικά με τη δημόσια 
υγεία, τα εργασιακά δικαιώματα και το 
περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 60
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει για την εξασφάλιση της 
αμοιβαιότητας με τρίτες χώρες σε ό,τι 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και την 
πολιτική επενδύσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει διαπραγμάτευση 
σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά για 
τις δημόσιες συμβάσεις ούτως ώστε να 
διασφαλίσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού σε σχέση με τις τρίτες 
χώρες·

Or. en

Τροπολογία 61
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι, για να βοηθήσουν 
τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τα μείζονα 
προβλήματα της εισόδου σε νέες αγορές 
και να τους επιτρέψουν να είναι με την 
αξία τους ανταγωνιστικές, οι πολιτικές 
της ΕΕ στους τομείς του εμπορίου και 
του ανταγωνισμού θα πρέπει να 
συμβάλλουν σε ένα φιλικό για τις ΜΜΕ 
περιβάλλον εμπορικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 62
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
τις προσπάθειές της για τον εντοπισμό 
επιδοτήσεων που διανέμονται από τους 
βασικούς εμπορικούς εταίρους μας σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους 
εμπλεκόμενους φορείς, με βάση την 
πρόσφατη πρόταση της ολλανδικής 
κυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 63
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ηνωμένου Βασιλείου μετά από την 
αποχώρησή του από την ΕΕ, ώστε να 
διασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και να αποφευχθεί τυχόν 
ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 64
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σε επαναστατικές 
τεχνολογίες, να απλουστεύσει τις σχετικές 
διατάξεις και να καταστήσει 

διαγράφεται
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ελαστικότερες τις απαιτήσεις τους, ούτως 
ώστε να εγκρίνονται και τα έργα 
βιομηχανικής έρευνας μικρότερης 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 65
Bogdan Rzońca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σε επαναστατικές 
τεχνολογίες, να απλουστεύσει τις σχετικές 
διατάξεις και να καταστήσει ελαστικότερες 
τις απαιτήσεις τους, ούτως ώστε να 
εγκρίνονται και τα έργα βιομηχανικής 
έρευνας μικρότερης κλίμακας·

4. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος σε επαναστατικές 
τεχνολογίες, να κλείσει το χάσμα ανάμεσα 
στις οικονομίες της ΕΕ, να απλουστεύσει 
τις σχετικές διατάξεις και να καταστήσει 
ελαστικότερες τις απαιτήσεις τους, ούτως 
ώστε να εγκρίνονται και τα έργα 
βιομηχανικής έρευνας μικρότερης 
κλίμακας·

Or. en

Τροπολογία 66
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. αναγνωρίζει ότι η ευημερία των 
καταναλωτών αποτελεί κεντρικό μέρος 
της επιβολής της νομοθεσίας για τον 
ανταγωνισμό στην ΕΕ και ότι εκφράζεται 
όχι μόνο στις τιμές αλλά και στην 
ωφέλεια των καταναλωτών από τις 
ευρύτερες επιλογές και την ποιότητα των 
προϊόντων στην Ενιαία Αγορά· ζητεί από 
την Επιτροπή να συνεχίσει την εφαρμογή 
των νομοθεσιών περί ανταγωνισμού προς 
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όφελος των καταναλωτών μέσω της 
διασφάλισης ότι οι παρεμβάσεις είναι 
σχεδιασμένες έτσι ώστε να προστατεύουν 
τα συμφέροντα των καταναλωτών στην 
κοινωνική οικονομία της αγοράς στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 67
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει αυστηρά τον θεμιτό 
ανταγωνισμό, τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και την ισότιμη 
μεταχείριση από τις κυρίαρχες 
πλατφόρμες που λειτουργούν και 
αποκομίζουν τεράστια οφέλη στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά των 500 
εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την ισόρροπη εφαρμογή του 
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τούτο 
προκειμένου να αποφεύγονται 
οποιεσδήποτε ασυμμετρίες με τους 
ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 69
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν· παροτρύνει την 
Επιτροπή να διερευνήσει την επιλογή να 
προσθέσει έναν πυλώνα στη νομοθεσία 
της ΕΕ περί ανταγωνισμού, παρέχοντας 
στην Επιτροπή κατάλληλα εργαλεία 
διερεύνησης σε περίπτωση όπου μια 
εταιρεία κρίνεται ότι επιδεικνύει 
συμπεριφορά που προκαλεί στρεβλώσεις 
λόγω κυβερνητικών επιδοτήσεων ή ότι 
αποκομίζει υπερβολικά κέρδη λόγω της 
κυρίαρχης θέσης στην αγορά της χώρας 
της, για παράδειγμα μέσω της εισαγωγής 
ελέγχου κρατικών επιδοτήσεων σε 
εταιρείες από τρίτες χώρες σχετικά με 
τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 70
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
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επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν·

επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν, καθώς και να 
προβλέψει σαφείς εξαιρέσεις από τους 
περιορισμούς στη χορήγηση κρατικών 
επιδοτήσεων για συγκεκριμένες περιοχές, 
όπως τα νησιά, λόγω του δομιστικού τους 
ανταγωνιστικού μειονεκτήματος, ή για 
περιοχές που επηρεάζονται από τη 
μείωση του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 71
Bogdan Rzońca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προβεί στην αξιολόγηση των 
υπαρχόντων κανόνων αντιμετώπισης των 
σύγχρονων προκλήσεων της αγοράς, των 
αυξανόμενων διοικητικών επιβαρύνσεων 
και της αποτελεσματικότητας των 
υπαρχουσών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 72
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν, καθώς και να 
διασφαλίσει ότι η εσωτερική αγορά δεν 
υπονομεύεται και ότι η εφαρμογή και 
επιβολή του νόμου της ΕΕ περί 
ανταγωνισμού δεν αποδυναμώνεται·

Or. en

Τροπολογία 73
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που 
δεν υπόκεινται σε αυτόν·

5. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία περί 
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 74
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο 
των κρατικών επιχειρήσεων που 
εδρεύουν στο εξωτερικό και που 
υποστηρίζονται και επιδοτούνται από τις 
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με τους ξένους ανταγωνιστές τους που δεν 
υπόκεινται σε αυτόν·

κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι 
κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ 
απαγορεύουν στις οντότητες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 75
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισόρροπη εφαρμογή του ελέγχου των 
κρατικών ενισχύσεων για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και τούτο προκειμένου να 
αποφεύγονται οποιεσδήποτε ασυμμετρίες 
με τους ξένους ανταγωνιστές τους που 
δεν υπόκεινται σε αυτόν·

5. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων 
εφαρμόζεται ισότιμα στις ευρωπαϊκές και 
μη ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να 
εμποδίσει τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού από εταιρείες που 
λαμβάνουν κυβερνητικές επιδοτήσεις στο 
εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 76
Carmen Avram, Andreas Schwab, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι για να γίνουν πιο 
αποτελεσματικοί και να προωθούν την 
καινοτομία, οι κανόνες της ΕΕ περί 
ανταγωνιστικότητας πρέπει να παρέχουν 
ένα πλαίσιο, το οποίο διευκολύνει και 
ενθαρρύνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκών 
Έργων·

Or. en

Τροπολογία 77



AM\1195971EL.docx 37/169 PE645.100v01-00

EL

Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επαναλαμβάνει το αίτημά του να 
εξετάσει η Επιτροπή εάν προκύπτουν 
πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
από το πρόγραμμα CSPP ιδιαίτερα 
μεταξύ των ΜΜΕ και πολυεθνικών 
εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 78
Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση 
στη βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 79
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση 
στη βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 

6. τονίζει ότι ο λειτουργικός 
ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά 
επιτρέπει την ανταγωνιστικότητα σε 
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διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

παγκόσμιο επίπεδο και θεωρεί ότι οι 
ΜΜΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν 
από την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στο ψηφιακό 
περιβάλλον· ζητεί από την Επιτροπή να 
θέσει σε στενά όρια τις εξαιρέσεις για τις 
περιοχές που επιτυγχάνουν τους στόχους 
κοινού ενδιαφέροντος που τίθενται στη 
Συνθήκη·

Or. en

Τροπολογία 80
Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο· η ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη χαλάρωση του 
ανταγωνισμού και δεν θα πρέπει να 
γίνεται σε βάρος των ΜΜΕ που 
αποτελούν βασική πηγή του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ· ο ανταγωνισμός εγγυάται την 
ύπαρξη ισότιμων όρων για τις εταιρείες 
μας, δηλαδή οι εταιρείες μπορούν να 
αναπτύσσονται ανάλογα με την αξία τους·

Or. en

Τροπολογία 81
Carmen Avram, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
συνεργασία των επιχειρήσεων με σκοπό 
να διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο· επισημαίνει ωστόσο ότι 
χρειάζονται σαφείς κανόνες στο πλαίσιο 
αυτό, ούτως ώστε να μην γίνεται σε 
βάρος των οικονομικών ή 
καταναλωτικών συμφερόντων των 
πολιτών της ΕΕ, οι νεοσύστατες 
εταιρείες, οι νεοεισερχόμενες εταιρείες 
και η καινοτομία να χαίρουν ισότιμων 
όρων ανταγωνισμού για την είσοδο στην 
αγορά και να μην προκαλείται 
οποιαδήποτε κυριαρχία ή κατάχρηση της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 82
Esther de Lange, Stefan Berger, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο· παροτρύνει ιδιαίτερα την 
Επιτροπή να προωθεί ευρωπαϊκές 
εταιρείες που επενδύουν σε τεχνολογίες 
που επιτρέπουν τη μετάβαση σε μια 
πράσινη οικονομία και να διασφαλίσει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε 
σύγκριση με εταιρείες τρίτων χωρών·

Or. en
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Τροπολογία 83
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο· τονίζει ωστόσο ότι αυτή η 
κίνηση δεν θα πρέπει να γίνεται σε βάρος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 84
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο ειδικότερα σε τομείς που είναι 
βασικοί για την ηγετική θέση της 
Ευρώπης στον ψηφιακό χώρο όπως η 
ανάπτυξη δικτύων 5G·

Or. en

Τροπολογία 85
Manon Aubry
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν· 
θεωρεί ότι η στροφή σε μια βιώσιμη 
βιομηχανία θα πρέπει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 86
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τι 
είναι καλύτερο για τους ευρωπαίους 
τελικούς καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 87
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 6. ζητεί από την Επιτροπή να 
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υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση στη 
βιομηχανική συνεργασία στις 
ανταγωνιστικές παγκόσμιες αγορές με 
σκοπό να επιτραπεί η ανάδειξη 
Ευρωπαϊκών εταιρειών που θα 
πρωταγωνιστήσουν όντας ανταγωνιστικές 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 88
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση 
στη βιομηχανική συνεργασία με σκοπό να 
διευκολύνει την ανάδειξη Ευρωπαϊκών 
εταιρειών που θα πρωταγωνιστήσουν 
όντας ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

6. ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει 
τη θέσπιση υψηλότερων κατώτατων 
ορίων στο πεδίο του ελέγχου 
συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων με 
σκοπό να διευκολύνει την ανάδειξη 
Ευρωπαϊκών εταιρειών που θα 
πρωταγωνιστήσουν όντας ανταγωνιστικές 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 89
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της Νέας Πράσινης Συμφωνίας, να 
εντείνει τις προσπάθειές της σχετικά με 
τη δημιουργία ενός φιλόδοξου 
Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής 
Άνθρακα, ο οποίος δεν υπονομεύει τους 
κανόνες του ΠΟΕ αλλά παρέχει ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές 
εταιρείες που πρέπει να τηρούν πιο 
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αυστηρούς και πιο «πράσινους» κανόνες 
που έχει προτείνει και θα προτείνει η 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 90
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της τρέχουσας αναθεώρησης των 
κατευθυντήριων γραμμών οριζόντιας 
συνεργασίας, να δημιουργήσει ένα πιο 
ευέλικτο πλαίσιο και να παράσχει νομική 
ασφάλεια με ειδικές κατευθυντήριες 
επιστολές, εν ευθέτω χρόνω, σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις για τη 
μεγιστοποίηση του ωφέλιμου 
αποτελέσματος της συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 91
Esther de Lange, Stefan Berger, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι 
προκειμένου η Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία να είναι πετυχημένη, οι 
ευρωπαίοι παραγωγοί βιώσιμων 
προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να 
αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματά της 
και να μην αντιμετωπίζουν αθέμιτο 
ανταγωνισμό από εταιρείες σε τρίτες 
χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 92
Andreas Schwab, Stefan Berger, Carmen Avram, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι για την ενίσχυση των 
ψηφιακών αγορών της ΕΕ πρέπει να 
διευκολύνεται η περαιτέρω συνεργασία 
και τυποποίηση όσον αφορά τον 
διαμερισμό δεδομένων για τη διασφάλιση 
των πλήρων δυνατοτήτων της οικονομίας 
των δεδομένων στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 93
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει τον ρόλο της 
διαφανούς και ενεργά εφαρμοζόμενης 
πολιτικής ανταγωνισμού στην προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών εταιρειών σε παγκόσμιο 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 94
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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6β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
κοινής χρήσης υποδομών για τα 
μελλοντικά δίκτυα, και ιδιαίτερα το 5G, 
τα οποία θα αποτελέσουν έναν από τους 
βασικούς παράγοντες της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς, και ως εκ τούτου ζητεί η 
πολιτική ανταγωνισμού να μην εμποδίζει 
αλλά να στηρίζει την κοινή χρήση 
δικτύων, η οποία όχι μόνο παράγει 
ευημερία για τους καταναλωτές, όπως πιο 
γρήγορη ανάπτυξη και καλύτερη 
ποιότητα, αλλά επιτρέπει επίσης την πιο 
αποτελεσματική χρήση πόρων και 
περιβαλλοντικών οφελών·

Or. en

Τροπολογία 95
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας για τις ψηφιακές υποδομές, 
και ιδιαίτερα το 5G, το οποίο αποτελεί 
έναν από τους βασικούς παράγοντες της 
στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία 
αγορά, και ως εκ τούτου ζητεί η πολιτική 
ανταγωνισμού να διευκολύνει την κοινή 
χρήση υποδομών, η οποία όχι μόνο 
ενισχύει την ευημερία των καταναλωτών, 
όπως την πιο γρήγορη ανάπτυξη και 
πιθανώς καλύτερη ποιότητα, αλλά θα 
μπορούσε επίσης να επιτρέπει την πιο 
αποτελεσματική χρήση πόρων και 
περιβαλλοντικών οφελών·

Or. en

Τροπολογία 96
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
περισσότερη καθοδήγηση και νομική 
ασφάλεια για τη συνεργασία, και 
ειδικότερα τη δυνατότητα απόκτησης 
ασφάλειας όσον αφορά σχέδια 
συνεργασίας που έχουν συγκεκριμένο 
μέγεθος και εγείρουν νέα ερωτήματα σε 
μια προαιρετική διαδικασία ταχείας 
κοινοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 97
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. επιδοκιμάζει τη δέσμευση της 
Επιτροπής να επανεξεταστεί η 
ανακοίνωση 97/C 372/03 της Επιτροπής 
του 1997 για τον ορισμό της λεγόμενης 
σχετικής αγοράς ούτως ώστε να λαμβάνει 
υπόψη μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική 
που θα περικλείει την παγκόσμια διάσταση 
και τον ενδεχόμενο ανταγωνισμό του 
μέλλοντος· ειδικότερα, καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει τον ορισμό 
της σχετικής αγοράς λαμβάνοντας υπόψη 
τον μακροπρόθεσμο συγχρονισμό της 
αγοράς ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι 
ευρωπαϊκές εταιρείες να συγχωνεύονται 
πιο εύκολα και, τελικά, με προσοχή και 
κατά περίπτωση να διευρύνει το πεδίο 
του ίδιου του ορισμού της «σχετικής 
αγοράς» ώστε να αποκτάται μια ευρύτερη 
εικόνα της αγοράς αναφορικά με τις 
επιπτώσεις των συγχωνεύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 98
Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, μια 
πιο μακροπρόθεσμη προοπτική που θα 
περικλείει την παγκόσμια διάσταση και τον 
ενδεχόμενο ανταγωνισμό του μέλλοντος· 
δεδομένης της σημασίας των αποφάσεων 
εφαρμογής των κανόνων υγιούς 
ανταγωνισμού στη διαμόρφωση της 
οικονομίας, η Επιτροπή πρέπει να 
συνεχίσει να βασίζεται σε υγιείς 
οικονομικές και νομικές αρχές κατά τους 
ελέγχους της, σύμφωνα με τις αρχές της 
αναλογικότητας και την τήρηση της 
νομιμότητας, κατά την εξέταση νέων 
τύπων αγορών·

Or. en

Τροπολογία 99
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Επιτροπή ξεκινά την επανεξέταση του 
ορισμού της λεγόμενης σχετικής αγοράς 
στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων για 
τις συγχωνεύσεις και την καταπολέμηση 
των τραστ της Επιτροπής (ανακοίνωση 
για τον ορισμό της αγοράς) για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση, τις ψηφιακές αγορές 
και τον ενδεχόμενο ανταγωνισμό του 
μέλλοντος· επισημαίνει την ανάγκη να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές 
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μηδενικών τιμών και τις πολύπλευρες 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 100
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς 
λαμβάνοντας πιο λεπτομερώς υπόψη εάν 
οι εταιρείες ανταγωνίζονται σε 
ευρωπαϊκές ή πραγματικά παγκόσμιες 
αγορές· τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να 
συμβάλει στην απόκτηση μιας πιο 
μακροπρόθεσμης προοπτικής που θα 
περικλείει την παγκόσμια διάσταση και τον 
ενδεχόμενο ανταγωνισμό του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 101
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. ζητεί να επανεξεταστεί η 
ανακοίνωση του 1997 για τον ορισμό της 
λεγόμενης σχετικής αγοράς (97/C 372/03) 
για να αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος· λαμβάνει 
υπόψη την πρόθεση που έχει ανακοινώσει 
η Επιτροπή σχετικά με αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 102
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. επιδοκιμάζει την πρόσφατη 
ανακοίνωση της Αντιπροέδρου Vestager 
να επανεξεταστεί ο ορισμός της λεγόμενης 
σχετικής αγοράς για να αποκτήσει μια πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική που θα 
περικλείει την παγκόσμια διάσταση και τον 
ενδεχόμενο ανταγωνισμό του μέλλοντος· 
ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
πλήρως το ΕΚ σε αυτή τη διαδικασία 
αναθεώρησης·

Or. en

Τροπολογία 103
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. επιδοκιμάζει την ανακοίνωση της 
Επιτροπής για επανεξέταση του ορισμού 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 104
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. ζητεί ιδίως οι αποφάσεις για 
συγχωνεύσεις να εστιαστούν, ακόμα 
περισσότερο από ό, τι στο παρελθόν, στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό από μη 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ανάλογα με την 
περίπτωση· να εξεταστεί ο πιθανός 
ανταγωνισμός σε μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα και να συνεκτιμηθούν 
περισσότερο τα κριτήρια απόδοσης·

Or. de

Τροπολογία 105
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί να επανεξεταστεί ο ορισμός 
της λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

7. ζητεί να επανεξεταστεί η 
ανακοίνωση σχετικά με τον ορισμό της 
λεγόμενης σχετικής αγοράς για να 
αποκτήσει μια πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική που θα περικλείει την 
παγκόσμια διάσταση, την ψηφιοποίηση, 
τη σύγκλιση των τεχνολογιών και των 
υπηρεσιών, και τον ενδεχόμενο 
ανταγωνισμό του μέλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 106
Andreas Schwab, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την έννοια της 
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«κατάχρησης της κυριαρχίας» και του 
δόγματος των «θεμελιωδών υποδομών» 
ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι 
κατάλληλες για το σκοπό που 
προορίζονται στην ψηφιακή εποχή· 
ειδικότερα η έννοια της κυριαρχίας 
πρέπει να εξετάζεται με ειδική αναφορά 
στις επιγραμμικές πλατφόρμες δεδομένου 
ότι η ίδια η ισχύς στην αγορά μπορεί να 
παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο σε 
σύγκριση με τις πιο παραδοσιακές 
αγορές· υπενθυμίζει μάλιστα στην 
Επιτροπή ότι μια επιγραμμική 
πλατφόρμα μπορεί να μην είναι κυρίαρχη 
όσον αφορά την αξία/τον κύκλο εργασιών 
αλλά μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
δεδομένα σε πρωτοφανή κλίμακα καθώς 
και σε μεγάλο αριθμό χρηστών· ως εκ 
τούτου, μια επιγραμμική πλατφόρμα 
μπορεί να μην είναι κυρίαρχη σύμφωνα 
με τον ισχύοντα ορισμό της κυριαρχίας 
που παρέχεται από τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά μπορεί 
να οδηγήσει σε σημαντική ασυμμετρία 
στις συμβατικές 
σχέσεις/διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 107
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η έννοια της «δίκαιης 
τιμής» δεν θα πρέπει να εξομοιώνεται με 
τη χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον 
καταναλωτή, αλλά με μια τιμή λογική που 
θα αφήνει περιθώριο για δίκαιη αμοιβή 
όλων των μερών· θεωρεί ότι η εστίαση 
στις χαμηλότερες δυνατές τιμές 
καταναλωτή αγνοεί τους αρνητικούς 
εξωτερικούς παράγοντες που συνδέονται 
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με ορισμένα είδη παραγωγής· τονίζει ότι 
το συμφέρον των καταναλωτών δεν 
αφορά μόνο τη χαμηλή τιμή αλλά και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα ή ποιότητα 
και θρεπτική αξία των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 108
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε 
βάθος την έννοια των «επιχειρήσεων 
κρατικής ιδιοκτησίας» καθώς δεν 
περιλαμβάνει μόνο εταιρείες που ανήκουν 
νομικά στο κράτος αλλά θα μπορούσε 
επίσης να περιλαμβάνει ιδιωτικές 
εταιρείες που ελέγχονται ουσιαστικά από 
το κράτος και εξυπηρετούν στρατηγικούς 
στόχους της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 109
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επαναλαμβάνει τη σημασία των 
κοινωνικών στόχων στην πολιτική 
ανταγωνισμού μας· πιστεύει ότι οι 
περιπτώσεις προμηθευτών αγαθών ή 
υπηρεσιών που δεν έχουν ισχύ στην 
αγορά έναντι των αγοραστών, όπως 
γίνεται με πολλούς αυτοαπασχολούμενους 
αναδόχους, μπορούν να διορθωθούν 
μέσω της συντονισμένης τιμολόγησης·
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Or. en

Τροπολογία 110
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή, 
δεδομένης της ισχύος ορισμένων 
συγκεκριμένων ψηφιακών πλατφορμών 
στην αγορά, να αναπτύξει ένα 
προσαρμοσμένο νομικό πλαίσιο που θα 
διασφαλίσει την πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις και τον θεμιτό ανταγωνισμό σε 
αυτές τις πλατφόρμες·

Or. de

Τροπολογία 111
Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει το γεγονός ότι ούτε η 
απαράδεκτη τάση προς τον 
προστατευτισμό ούτε, από μόνη της, η 
θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση 
θεμιτού ανταγωνισμού μπορούν να 
εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 112
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει προκαταρκτική μελέτη 
για τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας 
μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, 
συμπεριλαμβανομένου στο πλαίσιο της 
εξαγοράς ευρωπαίων παρόχων μέσων 
ενημέρωσης από πολυεθνικές·

Or. en

Τροπολογία 113
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί την αναγνώριση της χρυσής 
μετοχής στα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να 
επιτρέπεται η εξασφάλιση σημαντικών 
στρατηγικών εθνικών περιουσιακών 
στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 114
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 1 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κανόνες ανταγωνισμού για τη στήριξη 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Or. en

Τροπολογία 115
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Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. χαιρετίζει την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που 
παρουσιάστηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2019 
και τη δέσμευση για την αναθεώρηση, 
έως το 2021, των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, 
προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι 
στόχοι πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, η οποία στηρίζει 
μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση 
στην κλιματική ουδετερότητα έως το 
2050 και θα πρέπει να περιλαμβάνει την 
υποχρέωση για γρήγορη κατάργηση των 
ορυκτών καυσίμων διασφαλίζοντας έτσι 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά· δηλώνει ότι τέτοιου 
είδους αλλαγές αποτελούν ευκαιρία για 
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
αναλάβουν ηγετική θέση στην υλοποίηση 
της πράσινης μετάβασης και να 
λειτουργήσουν σε μια ανταγωνιστική 
αγορά βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 116
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. σημειώνει ότι η κινητοποίηση 
επενδύσεων στην κλίμακα που απαιτείται 
για την εκπλήρωση των στόχων σχετικά 
με τις εκπομπές για το 2030 θα απαιτήσει 
σε ορισμένες περιπτώσεις την παροχή 
κρατικής ενίσχυσης, όπως αναγνωρίζεται 
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και από την Επιτροπή· ως εκ τούτου 
καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
με τις προσπάθειες της ΕΕ προς την 
απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, 
ειδικότερα για την ενεργειακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 117
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της επερχόμενης αναθεώρησης των 
κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενέργεια, να συμπεριλάβει τα ορυκτά 
καύσιμα πυρηνικής ενέργειας και να 
υποβάλλει τις κρατικές ενισχύσεις που 
παρέχονται για αυτά σε αυστηρούς 
ελέγχους αναγκαιότητας· επίσης καλεί 
την Επιτροπή να προβλέψει μεγαλύτερη 
ευελιξία για την ενίσχυση που παρέχεται 
σχετικά με τις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας που παράγονται από τους 
πολίτες σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ για το κλίμα, κυρίως όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια και την τεχνολογική 
ουδετερότητα για τις διαδικασίες 
υποβολής προσφορών· υπογραμμίζει ότι 
απαιτείται περαιτέρω καθοδήγηση 
σχετικά με την αναβάθμιση εξοπλισμού 
ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, τα 
σχέδια υβριδικής τεχνολογίας και την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 118
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Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ε. υπογραμμίζει τις υπάρχουσες 
αποτυχίες της αγοράς να ενεργοποιήσει 
τις απαραίτητες επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση, 
ιδιαίτερα στον τομέα των 
κατασκευών· σημειώνει ότι μοντέλα 
ανανέωσης όπως εκείνα που προτείνονται 
από εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών 
(ΕΕΥ) έχουν αποδειχθεί επιτυχημένα 
στην επίτευξη ωφελειών· εκφράζει 
ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 
κατηγορία και οι υπάρχουσες 
κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν 
ανεπαρκή καθοδήγηση για τις κρατικές 
ενισχύσεις στο πλαίσιο αυτό· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
περαιτέρω καθοδήγηση και ένα ευνοϊκό 
πλαίσιο για περαιτέρω επενδύσεις στην 
ενεργειακή απόδοση και την ανακαίνιση 
κτιρίων·

Or. en

Τροπολογία 119
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7στ. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές 
της σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές 
γραμμές, ώστε να τις ευθυγραμμίσει με 
τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το κλίμα και τη 
Συμφωνία του Παρισιού· καλεί την 
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Επιτροπή να αποκλείσει από το πεδίο 
εφαρμογής του γενικού κανονισμού 
απαλλαγής κατά κατηγορία τις ενισχύσεις 
που χορηγούνται για αεροδρόμια και 
λιμάνια·

Or. en

Τροπολογία 120
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ζ. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει εάν 
η απαλλαγή από τον φόρο για την 
κηροζίνη αντιστοιχεί σε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού που ευνοεί τον τομέα των 
αερομεταφορών, σύμφωνα με μια 
εσφαλμένη ερμηνεία της Σύμβασης του 
Σικάγο για τη Διεθνή Πολιτική 
Αεροπορία·

Or. en

Τροπολογία 121
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7η. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
υπάρχει ένας οδικός χάρτης για καλύτερα 
στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις, 
ιδιαίτερα για την παροχή υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των 
μεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών·

Or. en
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Τροπολογία 122
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7θ. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
την εις βάθος ανάλυσή της όσον αφορά 
την έκταση και τα αποτελέσματα των 
συμμαχιών αγοραστών στην οικονομική 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
επιπτώσεις στους μικρούς προμηθευτές·

Or. en

Τροπολογία 123
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ι. εκφράζει την ανησυχία του για τη 
μη βιώσιμη προς τα κάτω πίεση στις 
τιμές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
που προκύπτει από την υπερβολική ισχύ 
του μεταποιητή ή του αγοραστή στις 
αλυσίδες εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την προσέγγισή της όσον 
αφορά την αξιολόγηση της κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, να 
συμπεριλάβει περιπτώσεις μη βιώσιμης 
πτωτικής πίεσης στις τιμές των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είτε αυτές 
συνεπάγονται είτε όχι υψηλότερες τιμές 
καταναλωτή·

Or. en



PE645.100v01-00 60/169 AM\1195971EL.docx

EL

Τροπολογία 124
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ια. θεωρεί ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού θα πρέπει να ενσωματώνει 
καλύτερα την αξία των δημόσιων αγαθών 
στην τιμολόγηση των τροφίμων υπό το 
φως της αυξανόμενης ζήτησης για πιο 
βιώσιμα συστήματα τροφίμων· ζητεί η 
πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ να 
λαμβάνει υπόψη τα ευρύτερα συμφέροντα 
των καταναλωτών, πέραν του απλού 
τιμήματος· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
των οριζόντιων κατευθυντήριων 
γραμμών, νομική ασφάλεια για 
πρωτοβουλίες οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση 
παραγόντων όπως η βιωσιμότητα και οι 
δίκαιες προδιαγραφές εργασίας στην 
διατροφική αλυσίδα με όρους με τους 
οποίους γίνονται δεκτές τέτοιες 
ρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 125
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7ιβ. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να αναγνωρίζονται οι περιοχές άνθρακα 
ως ενισχυόμενες περιοχές σύμφωνα με το 
άρθρο 107 παρ. 3 εδάφια α) και γ) της 
ΣΛΕΕ, καθώς και να προσαρμόζονται οι 
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κανόνες ενίσχυσης της ΕΕ γι αυτές τις 
ειδικές περιοχές έτσι ώστε να επιτρέπουν 
τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
διαρθρωτικών αλλαγών· επιμένει ότι οι 
εταιρείες εξόρυξης άνθρακα και οι φορείς 
λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 
με καύση άνθρακα που έχουν λάβει και 
εξακολουθούν να λαμβάνουν δημόσια 
στήριξη για την εξόρυξη και καύση 
άνθρακα δεν πρέπει να υφίστανται 
προνομιακή μεταχείριση ως προς τις 
κρατικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων για 
παραδοσιακές δραστηριότητες εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης όπως η 
αποκατάσταση υπόγειων υδάτων, η 
ανανέωση τοπίου ή άλλες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
εξυγίανση περιοχών· καλεί την Επιτροπή 
να παράσχει σαφείς κατευθύνσεις και 
όρους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ 
για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 126
Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι για να 
βοηθήσει τις ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν τα 
μείζονα προβλήματα της εισόδου σε νέες 
αγορές και να τους επιτρέψουν να είναι με 
την αξία τους ανταγωνιστικές, οι 
πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του 
εμπορίου και του ανταγωνισμού θα 
πρέπει να συμβάλλουν σε ένα φιλικό για 
τις ΜΜΕ περιβάλλον εμπορικών 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 127
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Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που 
συνδέονται τόσο με προσωπικά όσο και με 
οικονομικά δεδομένα· προτείνει κάθε 
συγκέντρωση στην αγορά τέτοιων 
δεδομένων να υπόκειται σε προηγούμενο 
έλεγχο, ανεξαρτήτως κατωφλίων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τον κανονισμό περί 
συγκεντρώσεων και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, προκειμένου 
να λαμβάνουν υπόψη εκείνες τις 
επιπτώσεις της πρόσβασης σε προσωπικά 
και οικονομικά δεδομένα κατά την 
αξιολόγηση της ισχύος στην αγορά και 
στο δίκτυο· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον έλεγχο των δεδομένων 
αυτών ως ενδεικτικών παραμέτρων για 
την ύπαρξη ισχύος στην αγορά, σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές για το 
άρθρο 102 ΣΛΕΕ και να απαιτήσει τη 
διαλειτουργικότητα μεταξύ των 
επιγραμμικών πλατφορμών και των 
παρόχων κοινωνικών δικτύων· προτείνει 
κάθε συγκέντρωση στην αγορά τέτοιων 
δεδομένων να υπόκειται σε προηγούμενο 
έλεγχο, ανεξαρτήτως κατωφλίων, δηλαδή 
εάν η συγκέντρωση δεδομένων και 
πληροφοριών για τους πελάτες στο 
πλαίσιο μιας συγκέντρωσης στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό και αποδυναμώνει την 
προστασία των δεδομένων, και εάν η 
πρόσβαση μιας επιχείρησης σε 
αποκλειστικές αναλυτικές μεθόδους και 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποκλείει τους 
ανταγωνιστές·

Or. en

Τροπολογία 128
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και τις αγορές, καθώς και 
τις αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 129
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις, αφού λάβει υπόψη εκείνες 
τις επιπτώσεις της ισχύος στην αγορά και 
στο δίκτυο που συνδέονται τόσο με 
προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα·

Or. de

Τροπολογία 130
Andreas Schwab, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
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συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων·

συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων· προτείνει να 
γίνεται ευρύτερη ανάλυση της ισχύος της 
αγοράς σε σχέση με τις επιπτώσεις των 
ομίλων επιχειρήσεων και ρυθμιστών στις 
ψηφιακές αγορές, με εστίαση στους 
φραγμούς εισόδου στην αγορά και τα 
φαινόμενα δικτύωσης των πολύπλευρων 
πλατφορμών, για την καταπολέμηση της 
κατάχρησης της κυριαρχίας λίγων 
μεγάλων φορέων λειτουργίας 
πλατφορμών και τη δημιουργία μιας 
ανταγωνιστικής ψηφιακής αγοράς στην 
Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 131
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του 
διότι, για να καθοριστεί η ισχύς αγοράς 
στις ψηφιακές αγορές, λαμβάνονται 
υπόψη τα αποτελέσματα δικτύου, καθώς 
και η συσσώρευση και ανάλυση 
δεδομένων· θεωρεί ότι τα δεδομένα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία και ως εκ τούτου, 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 
αξιολόγηση των κανόνων ανταγωνισμού· 
καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τους 
κανόνες για τις συγκεντρώσεις και να 
ενισχύσει τις αντιμονοπωλιακές δράσεις, 
αφού λάβει υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις 
της ισχύος στην αγορά και στο δίκτυο που 
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συνδέονται τόσο με προσωπικά όσο και με 
οικονομικά δεδομένα· προτείνει κάθε 
συγκέντρωση στην αγορά τέτοιων 
δεδομένων να υπόκειται σε προηγούμενο 
έλεγχο, ανεξαρτήτως κατωφλίων·

Or. en

Τροπολογία 132
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που 
συνδέονται τόσο με προσωπικά όσο και με 
οικονομικά δεδομένα· προτείνει κάθε 
συγκέντρωση στην αγορά τέτοιων 
δεδομένων να υπόκειται σε προηγούμενο 
έλεγχο, ανεξαρτήτως κατωφλίων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη την ισχύ στην αγορά λόγω της 
κάθετης ενσωμάτωσης και της 
ενσωμάτωσης ομίλων, καθώς και τα 
φαινόμενα δικτύωσης που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων και κάθε 
μόχλευση αυτής της ισχύος στην αγορά 
όσον αφορά τις γειτονικές αγορές να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων·

Or. en

Τροπολογία 133
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
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αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων·

αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο για τα άτομα, 
την κοινωνία και τις δημοκρατικές αξίες 
που συνδέονται τόσο με προσωπικά όσο 
και με οικονομικά δεδομένα· προτείνει 
κάθε συγκέντρωση στην αγορά τέτοιων 
δεδομένων να υπόκειται σε προηγούμενο 
έλεγχο, ανεξαρτήτως κατωφλίων·

Or. en

Τροπολογία 134
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο, 
ανεξαρτήτως κατωφλίων·

8. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει τους κανόνες για τις 
συγκεντρώσεις και να ενισχύσει τις 
αντιμονοπωλιακές δράσεις, αφού λάβει 
υπόψη εκείνες τις επιπτώσεις της ισχύος 
στην αγορά και στο δίκτυο που συνδέονται 
τόσο με προσωπικά όσο και με οικονομικά 
δεδομένα· προτείνει κάθε συγκέντρωση 
στην αγορά τέτοιων δεδομένων να 
υπόκειται σε προηγούμενη ανεπίσημη 
δήλωση, ανεξαρτήτως κατωφλίων·

Or. en

Τροπολογία 135
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Andreas Schwab, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι ο κανόνας 
ανταγωνισμού της ΕΕ πρέπει να 
αναθεωρηθεί ώστε να εξετάζει τη 
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συγκέντρωση, τη συσσώρευση και τη 
χρησιμοποίηση δεδομένων· κατά την 
αξιολόγηση της ψηφιακής 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και 
συγκεντρώσεων, η χρησιμοποίηση 
δεδομένων1a από τις κυρίαρχες 
πλατφόρμες πρέπει να εξετάζεται για την 
κατανόηση των πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων στον ανταγωνισμό για τις 
νέες εταιρείες που προσπαθούν να 
εισαχθούν και να ανταγωνιστούν σε μια 
συγκεκριμένη αγορά· σημειώνει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποκομίσει 
μαθήματα από το παρελθόν για 
παράδειγμα όταν ενέκρινε την εξαγορά 
Facebook What’s-App2a και την ανάλογη 
προσαρμογή των εργαλείων και 
κριτηρίων τους·
_________________
1a https://edps.europa.eu/press-
publications/press-news/blog/sharing-
caring-depends_en
2a 
https://ec.europa.eu/competition/mergers/
cases/decisions/m7217_20141003_20310_
3962132_EN.pdf

Or. en

Τροπολογία 136
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να αναθεωρήσει τα κατώτατα 
όρια για την επισκόπηση συγκεντρώσεων 
ώστε να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
παράγοντες όπως ο αριθμός 
καταναλωτών που επηρεάζονται και η 
αξία των σχετικών συναλλαγών στο 
πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησής της 
επί του κανονισμού περί συγκεντρώσεων· 
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καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
επίσης τα υψηλότερα επίπεδα 
συγκεντρώσεων λόγω οριζόντιας 
ιδιοκτησίας από μεγάλες εταιρείες 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στο 
πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησής της 
επί του κανονισμού περί συγκεντρώσεων 
και να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
παράσχει καθοδήγηση σχετικά με τη 
χρήση των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ 
στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 137
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Κώστας Μαυρίδης, 
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει ότι, μέσω της παροχής της 
δυνατότητας αποστολής 
προσωποποιημένων μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, τα προσωπικά και 
συμπεριφορικά δεδομένα αποτελούν 
σημαντική πηγή εσόδων για τις 
πλατφόρμες· θεωρεί ότι η εν λόγω μικρο-
στόχευση εναποθέτει την ισχύ στην αγορά 
στα χέρια των λίγων πλατφορμών που 
διαθέτουν τα περισσότερα προσωπικά 
δεδομένα και, όσον αφορά τις πολιτικές 
διαφημίσεις, θέτει σε κίνδυνο τη 
λειτουργία της δημοκρατίας μας καθώς 
ενισχύει τα αντηχεία ειδήσεων και· καλεί 
την Επιτροπή να καταρτίσει νομοθεσία 
που περιορίζει σοβαρά τις 
προσωποποιημένες και συμπεριφορικές 
διαφημίσεις·

Or. en

Τροπολογία 138
Stefan Berger, Christophe Hansen, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει τα όρια του ισχύοντος 
δικαίου ανταγωνισμού όσον αφορά τις 
επιπτώσεις στο δίκτυο και την 
κατάχρηση κυριαρχίας από ορισμένες 
πολυεθνικές μεγάλες πλατφόρμες που 
προτιμούν τις δικές τους υπηρεσίες· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να 
προτείνει νέο ειδικό τομεακό κανονισμό 
για ορισμένους ψηφιακούς 
διαμεσολαβητές με ιδιαίτερα έντονη ισχύ 
στην αγορά, προκειμένου να ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός και να αποφευχθεί η 
κατάχρηση της αγοράς, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει την απαγόρευση της 
προτίμησης ιδίων υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 139
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι σε διάφορες 
συγκεκριμένες αγορές οικονομικών 
δεδομένων (π.χ. Διαπραγμάτευση, 
αξιολογήσεις μετοχών, έλεγχοι 
επιδόσεων), η ολιγοπωλιακή 
συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε 
καταχρήσεις κυρίαρχων θέσεων από 
προμηθευτές απέναντι σε επενδυτές και 
καταναλωτές οικονομικών δεδομένων· 
καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
αποφασιστική δράση κατά τέτοιων 
καταχρήσεων κυρίαρχων θέσεων, οι 
οποίες είναι επιβλαβείς για τη ρευστότητα 
των οικονομικών αγορών και ιδιαίτερα 
για τα συμφέροντα της βιώσιμης 
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ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 140
Andreas Schwab, Carmen Avram, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη μεγαλύτερης 
κατανόησης διαφόρων επιχειρηματικών 
μοντέλων και δυναμικών εντός της 
ψηφιακής οικονομίας προκειμένου να 
επιταχύνεται ο εντοπισμός ζητημάτων 
ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με 
εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την 
εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης της πολύπλευρης 
φύσης των ψηφιακών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 141
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να λάβει πιο 
φιλόδοξα μέτρα για την εξάλειψη των 
αθέμιτων εμποδίων στον διαδικτυακό 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 142
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Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη βιωσιμότητα υπαρχόντων 
μέσων και εννοιών ανταγωνισμού στην 
ψηφιακή εποχή·

Or. en

Τροπολογία 143
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

9. σημειώνει ότι η εξαγορά 
νεοσύστατων επιχειρήσεων από 
κυρίαρχους παράγοντες θα μπορούσε να 
αποστραγγίσει κάθε καινοτομία και τελικά 
τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 144
Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους 
παράγοντες αποστραγγίζει κάθε 
καινοτομία και υποσκάπτει την 
κυριαρχία· καλεί την Επιτροπή να 

9. τονίζει ότι, ενώ η ανησυχία για τις 
δολοφονικές εξαγορές πρέπει να 
αντιμετωπίζεται σοβαρά, δεν μπορεί να 
λησμονηθεί το γεγονός ότι η πλειονότητα 
των νεοσύστατων επιχειρήσεων ιδρύονται 
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αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης σε 
αυτού του είδους τις εξαγορές·

με την ελπίδα μιας εξόδου (εξαγοράς από 
μεγαλύτερη εταιρεία). Η κατά συρροή 
επιχειρηματικότητα και η στρατηγική 
εξόδου αποτελούν κίνητρο για καινοτομία, 
και ως εκ τούτου η παρεμπόδιση τέτοιων 
εξαγορών μπορεί τελικά να μην επιφέρει 
το επιθυμητό της αποτέλεσμα. Το βάρος 
της απόδειξης θα αναλαμβάνεται πάντα 
από την αρχή ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 145
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
που λειτουργούν σύμφωνα με 
επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία 
περιλαμβάνουν συνεχή παρακολούθηση, 
δημιουργία προφίλ και στόχευση ατόμων, 
τα οποία δεν είναι συμβατά με τις 
βασικές ευρωπαϊκές αξίες και θεμελιώδη 
δικαιώματα, αποστραγγίζει κάθε 
καινοτομία και υποσκάπτει την κυριαρχία· 
καλεί την Επιτροπή να αντιστρέψει το 
βάρος της απόδειξης σε αυτού του είδους 
τις εξαγορές·

Or. en

Τροπολογία 146
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους μεγάλους 
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αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

τεχνολογικούς παράγοντες αποστραγγίζει 
κάθε καινοτομία και υποσκάπτει την 
κυριαρχία· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τον έλεγχο σε αυτού του είδους 
τις εξαγορές· καλεί την Επιτροπή να 
εισαγάγει νέα κατώτατα όρια ώστε να 
συμπεριλαμβάνει τέτοιου είδους εξαγορές 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
ελέγχου συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων της ΕΕ, όπως η αξία της 
συναλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 147
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές και να λάβει υπόψη την αξία της 
συναλλαγής στο πλαίσιο των κατώτατων 
ορίων των συγκεντρώσεων·

Or. en

Τροπολογία 148
Stefan Berger, Andreas Schwab, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
ενδέχεται να βλάψει κάθε καινοτομία· 
καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 



PE645.100v01-00 74/169 AM\1195971EL.docx

EL

Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

συστηματικές εξαγορές και τις συνέπειές 
τους στον ανταγωνισμό για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
αποκτήσει αξιόπιστη εμπειρία·

Or. de

Τροπολογία 149
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
μπορεί να αποστραγγίσει κάθε καινοτομία 
και να υποσκάψει την κυριαρχία· καλεί 
την Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές, σε συγκεκριμένες περιστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 150
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
θα μπορούσε να αποστραγγίσει κάθε 
καινοτομία και να υποσκάψει την 
κυριαρχία· καλεί την Επιτροπή να 
αντιστρέψει το βάρος της απόδειξης σε 
δολοφονικές εξαγορές·

Or. en
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Τροπολογία 151
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
αποστραγγίζει κάθε καινοτομία και 
υποσκάπτει την κυριαρχία· καλεί την 
Επιτροπή να αντιστρέψει το βάρος της 
απόδειξης σε αυτού του είδους τις 
εξαγορές·

9. τονίζει ότι η εξαγορά νεοσύστατων 
επιχειρήσεων από κυρίαρχους παράγοντες 
θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες να συμβάλει στην 
αποστράγγιση κάθε καινοτομίας και 
ενδεχομένως να υποσκάπτει την 
κυριαρχία·

Or. en

Τροπολογία 152
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Κώστας Μαυρίδης, 
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπενθυμίζει ότι κατάχρηση της 
ισχύος στην αγορά μπορεί να λάβει χώρα 
ακόμα και όταν προϊόντα ή υπηρεσίες 
παρέχονται δωρεάν· πιστεύει ότι η 
διαβίβαση ιδιωτικών δεδομένων σε 
τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή 
εμπορικούς σκοπούς συχνά 
πραγματοποιείται χωρίς κατάλληλη 
συναίνεση του καταναλωτή, καθώς συχνά 
δεν προσφέρονται εναλλακτικές της 
ανταλλαγής δεδομένων· θεωρεί ότι στην 
ψηφιακή οικονομία, η συγκέντρωση 
δεδομένων σε μικρό αριθμό εταιρειών 
οδηγεί σε δυσλειτουργίες της αγοράς, 
άντληση υπερβολικών κερδών και 
αποκλεισμό νεοεισερχόμενων· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο του 
δομικού διαχωρισμού των ψηφιακών 
μονοπωλίων για την αποκατάσταση του 
ανταγωνισμού και των ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή ψηφιακή 
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αγορά·

Or. en

Τροπολογία 153
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να επιβληθούν πιο απαιτητικά 
καθεστώτα πρόσβασης σε δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαλειτουργικότητας δεδομένων, 
ειδικότερα όταν η πρόσβαση σε δεδομένα 
ανοίγει δευτερεύουσες αγορές για 
συμπληρωματικές υπηρεσίες ή όταν τα 
δεδομένα περιορίζονται σε κυρίαρχες 
εταιρείες·

Or. en

Τροπολογία 154
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υιοθετήσουν κατάλληλα μέτρα 
διευκόλυνσης της πρόσβασης των 
νεοσύστατων εταιρειών και των ΜΜΕ σε 
ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση για 
τις δραστηριότητες και την ανάπτυξή 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 155
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. τονίζει ότι η συγκέντρωση στις 
ψηφιακές αγορές, για παράδειγμα για τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς όφελος 
λίγων μη ευρωπαϊκών εταιρειών έχει 
συμβάλει στη διάδοση της 
παραπληροφόρησης, στη χειραγώγηση 
στο διαδίκτυο και στην υπονόμευση της 
κοινωνικής συνοχής και εμπιστοσύνης 
στους δημοκρατικούς θεσμούς·

Or. en

Τροπολογία 156
Jonás Fernández, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους για να 
εισάγουν διακρίσεις υπέρ των δικών τους 
προϊόντων και υπηρεσιών και επιβάλλουν 
αθέμιτες συνθήκες σε ανταγωνιστές· ζητεί 
από την Επιτροπή να εκτιμήσει τη 
δυνατότητα επιβολής εκ των προτέρων 
κανονιστικών υποχρεώσεων στις 
περιπτώσεις όπου το δίκαιο περί 
ανταγωνισμού δεν είναι αρκετό για τη 
διασφάλιση του ανταγωνισμού στις 
ψηφιακές αγορές με αποφυγή του 
αποκλεισμού των ανταγωνιστών από την 
αγορά και με διασφάλιση ότι οι στενώσεις 
που αναδύονται δεν θα διαιωνίζονται από 
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τη μονοπώληση μελλοντικών 
καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 157
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους για να 
εισάγουν διακρίσεις υπέρ των δικών τους 
προϊόντων και υπηρεσιών και επιβάλλουν 
αθέμιτες συνθήκες σε χρήστες και 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει εκ των προτέρων ασύμμετρες 
κανονιστικές υποχρεώσεις στις 
περιπτώσεις όπου το δίκαιο περί 
ανταγωνισμού δεν είναι αρκετό για τη 
διασφάλιση του ανταγωνισμού στις 
ψηφιακές αγορές με αποφυγή του 
αποκλεισμού των ανταγωνιστών και με 
διασφάλιση ότι οι στενώσεις που 
αναδύονται δεν θα διαιωνίζονται από τη 
μονοπώληση μελλοντικών καινοτομιών·

Or. en

Τροπολογία 158
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
μπορούν να αποκτήσουν κυρίαρχη θέση 
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επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

και να κάνουν κατάχρηση της θέσης τους 
και επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει στενά τις επιπτώσεις 
επερχόμενων κανόνων της ΕΕ για την 
εισαγωγή περισσότερης διαφάνειας στον 
τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες 
αντιμετωπίζουν τα προσφερόμενα είδη 
από τη δική τους κάθετη ολοκλήρωση 
και, σε περίπτωση όπου οι εταιρείες με 
κυρίαρχη θέση κάνουν κατάχρηση αυτής 
της ιδιότητας, να επιβάλει κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 159
Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
μπορούν να αποκτήσουν κυρίαρχη θέση 
και να κάνουν κατάχρηση της θέσης τους 
και επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει στενά τις επιπτώσεις της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1150, και, εφόσον χρειαστεί, να 
εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής 
περαιτέρω νομοθεσίας για την 
αντιμετώπιση αποδεδειγμένων 
συστημικών επιβλαβών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 160
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

10. ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει ειδικά μέτρα για τις εταιρείες, 
οι οποίες κάνουν κατάχρηση της θέσης 
τους για να επιβάλουν 
αντιανταγωνιστικές συνθήκες στους 
ανταγωνιστές εκμεταλλευόμενες τη διπλή 
ιδιότητα πλατφόρμας και παρόχου που 
διαθέτουν· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τις επιπτώσεις των όρων και 
πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού στην 
καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τον 
ανταγωνισμό γενικά και να ενεργήσει 
εγκαίρως·

Or. en

Τροπολογία 161
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
καθώς είναι ταυτόχρονα «παίκτες και 
διαιτητές», κάνουν κατάχρηση της θέσης 
τους και επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει την απαραίτητη νομοθεσία και 
να χρησιμοποιήσει τα απαραίτητα μέσα 
για την πρόληψη τέτοιων καταχρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 162
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες και όρους 
σε ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή 
να πραγματοποιήσει έρευνα και να 
αξιολογήσει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις στις επιλογές των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 163
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει αυτό το ζήτημα 
αυτοπροτίμησης·

Or. en

Τροπολογία 164
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 

10. τονίζει ότι ορισμένες οντότητες, 
εκμεταλλευόμενες τη διπλή ιδιότητα 
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πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές· ζητεί από την Επιτροπή να 
επιβάλει κυρώσεις·

πλατφόρμας και παρόχου που διαθέτουν, 
κάνουν κατάχρηση της θέσης τους και 
επιβάλλουν αθέμιτες συνθήκες σε 
ανταγωνιστές·

Or. en

Τροπολογία 165
Andreas Schwab, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της συγκέντρωσης, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των πλατφορμών, των 
μεσαζόντων και των εμπόρων λιανικής, 
επιγραμμικών ή απογραμμικών· όπως 
τονίστηκε προηγουμένως, ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά αυτών των 
αγορών είναι η πολλαπλή ιδιότητα 
πλατφόρμας, παρόχου και ανταγωνιστή 
των χρηστών τους· η αυξημένη 
συγκέντρωση σε αυτούς τους τομείς 
μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και 
επιβολή αθέμιτων συνθηκών στους 
ανταγωνιστές·

Or. en

Τροπολογία 166
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
παρακολούθησης των ανώτατων ορίων 
τιμών σε τομείς όπως επιγραμμικές 
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πλατφόρμες διαμονής και τουρισμού 
λόγω των υψηλών αμοιβών που συνήθως 
εφαρμόζονται από αυτούς τους 
εμπλεκόμενους φορείς, αφαιρώντας έτσι 
έσοδα από τις μικρές επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές· 
επισημαίνει την ανάγκη να έχουν οι 
καταναλωτές διασυνοριακή πρόσβαση σε 
ευρεία σειρά επιγραμμικών αγαθών και 
υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές·

Or. en

Τροπολογία 167
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι ορισμένες 
οντότητες, οι οποίες επωφελούνται από 
τη διπλή τους ιδιότητα ως μηχανές 
αναζήτησης και πάροχοι υπηρεσιών 
αναζήτησης κάνουν κατάχρηση της 
θέσης τους και στρεβλώνουν την αγορά 
προσφέροντας αδικαιολόγητο 
πλεονέκτημα στις δικές τους λειτουργίες 
αναζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 168
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει λύσεις πρόληψης και 
παρεμπόδισης της ταυτόχρονης 
ιδιοκτησίας συμπληρωματικών 
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πλατφορμών από τους ίδιους παίκτες·

Or. en

Τροπολογία 169
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 
της αγοράς, να παράσχει στις εθνικές 
αρχές τα απαραίτητα μέσα για την 
ανώνυμη συλλογή δεδομένων και να 
εισαγάγει στοχευμένη νομοθεσία όταν οι 
πρακτικές καθίστανται συστημικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 170
Andreas Schwab, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 
της αγοράς, να παράσχει στις εθνικές 
αρχές τα απαραίτητα μέσα για την 
ανώνυμη συλλογή δεδομένων και να 
εισαγάγει στοχευμένη νομοθεσία όταν οι 
πρακτικές καθίστανται συστημικές·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο εφαρμογής προληπτικών 
κανονιστικών μέτρων και ελέγχων της 
αγοράς μόνον στην περίπτωση όπου το 
δίκαιο περί ανταγωνισμού αποδεικνύεται 
υπερβολικά αργό και αναποτελεσματικό 
για την αποκατάσταση συστημικών και 
ευρέων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού· 
ειδικότερα, ένα προληπτικό κανονιστικό 
καθεστώς θα μπορούσε να στοχεύει στις 
ψηφιακές αγορές στην περίπτωση όπου 
εταιρείες με κυρίαρχη θέση 
διαδραματίζουν βασικό ρόλο ρυθμιστή σε 
κλειστά οικοσυστήματα και μεγάλες 
επιγραμμικές αγορές·
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Or. en

Τροπολογία 171
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 
της αγοράς, να παράσχει στις εθνικές 
αρχές τα απαραίτητα μέσα για την 
ανώνυμη συλλογή δεδομένων και να 
εισαγάγει στοχευμένη νομοθεσία όταν οι 
πρακτικές καθίστανται συστημικές·

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 
της αγοράς, ώστε να έχει στη διάθεσή της 
και να παράσχει στις εθνικές αρχές τα 
απαραίτητα μέσα για την ανώνυμη 
συλλογή δεδομένων, ώστε να εντοπίζει 
πιο αποτελεσματικά περιπτώσεις 
περιοριστικών συμφωνιών ή κατάχρησης 
κυρίαρχης θέσης και να εισαγάγει 
στοχευμένη νομοθεσία όταν οι πρακτικές 
καθίστανται συστημικές·

Or. en

Τροπολογία 172
Stefan Berger, Christophe Hansen, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 
της αγοράς, να παράσχει στις εθνικές 
αρχές τα απαραίτητα μέσα για την 
ανώνυμη συλλογή δεδομένων και να 
εισαγάγει στοχευμένη νομοθεσία όταν οι 
πρακτικές καθίστανται συστημικές·

11. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
μιας εκτίμησης επιπτώσεων, να 
συζητήσει κατά πόσον είναι κατάλληλη η 
θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος 
προληπτικών ελέγχων της αγοράς που θα 
παράσχει στις εθνικές αρχές τα απαραίτητα 
μέσα για την ανώνυμη συλλογή δεδομένων 
και να συντάξει, αν είναι απαραίτητο, 
στοχευμένο σχέδιο ρύθμισης, όταν οι 
πρακτικές καθίστανται συστημικές·

Or. de
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Τροπολογία 173
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 
της αγοράς, να παράσχει στις εθνικές 
αρχές τα απαραίτητα μέσα για την 
ανώνυμη συλλογή δεδομένων και να 
εισαγάγει στοχευμένη νομοθεσία όταν οι 
πρακτικές καθίστανται συστημικές·

11. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
κεντρικό σύστημα προληπτικών ελέγχων 
της αγοράς, να παράσχει στις εθνικές 
αρχές τα απαραίτητα μέσα για την 
ανώνυμη συλλογή δεδομένων και να 
προτείνει στοχευμένη νομοθεσία όταν οι 
πρακτικές καθίστανται συστημικές·

Or. en

Τροπολογία 174
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει, 
για τον σκοπό αυτό, τους βασικούς 
ψηφιακούς παίκτες και να θεσπίσει ένα 
σύνολο δεικτών ώστε να καθορίσει τη 
«συστημική» τους φύση· θα μπορούσαν 
να εξεταστούν οι ακόλουθοι δείκτες: 
ύπαρξη μεγάλων δικτύων, έλεγχος 
σημαντικού όγκου μη αναπαραγώγιμων 
δεδομένων, αναπόφευκτη κατάσταση 
πολύπλευρης αγοράς ή ικανότητα του 
παίκτη να ορίσει ο ίδιος κανόνες της 
αγοράς, ικανότητα του παίκτη να θέσει 
τον ρυθμιστικό φορέα σε ισχυρή θέση 
ασυμετρίας πληροφόρησης·

Or. en
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Τροπολογία 175
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Κώστας Μαυρίδης, 
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στις πρόσφατες αγορές δεδομένων υγείας 
από ξένα μονοπώλια του ψηφιακού τομέα 
και στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής 
που αυτές εγκυμονούν, επιπλέον των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι εν 
λόγω συναλλαγές για τον ανταγωνισμό·

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στις πρόσφατες αγορές δεδομένων υγείας 
και εκπαίδευσης από ξένα μονοπώλια του 
ψηφιακού τομέα και στις απειλές κατά της 
ιδιωτικής ζωής που αυτές εγκυμονούν, 
επιπλέον των αρνητικών επιπτώσεων που 
έχουν οι εν λόγω συναλλαγές για τον 
ανταγωνισμό· καλεί επίσης την Επιτροπή 
να εμποδίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ 
εταιρειών να συλλέγει προσωπικά 
δεδομένα υγείας και εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 176
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στις πρόσφατες αγορές δεδομένων υγείας 
από ξένα μονοπώλια του ψηφιακού τομέα 
και στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής 
που αυτές εγκυμονούν, επιπλέον των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι εν 
λόγω συναλλαγές για τον ανταγωνισμό·

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στις πρόσφατες αγορές δεδομένων υγείας 
από ξένα μονοπώλια του ψηφιακού τομέα 
και στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής 
που αυτές εγκυμονούν, επιπλέον των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι εν 
λόγω συναλλαγές για τον ανταγωνισμό· 
καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη 
τις πτυχές που αφορούν την επερχόμενη 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 177
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Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στις πρόσφατες αγορές δεδομένων υγείας 
από ξένα μονοπώλια του ψηφιακού τομέα 
και στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής 
που αυτές εγκυμονούν, επιπλέον των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι εν 
λόγω συναλλαγές για τον ανταγωνισμό·

12. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής 
στις πρόσφατες αγορές δεδομένων από 
ξένα μονοπώλια του ψηφιακού τομέα και 
στις απειλές κατά της ιδιωτικής ζωής που 
αυτές εγκυμονούν, επιπλέον των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχουν οι εν 
λόγω συναλλαγές για τον ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 178
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να συντάξει 
ευρωπαϊκές «κατευθυντήριες γραμμές 
δεοντολογίας για τα δεδομένα» με 
βέλτιστες πρακτικές τις οποίες θα 
εφαρμόζουν εταιρείες και επιχειρήσεις 
στο επιχειρηματικό τους μοντέλο· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η δεοντολογία για 
τα δεδομένα θα ήταν συμπληρωματική 
των κανόνων προστασίας δεδομένων, και 
θα αύξανε την ασφάλεια και εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών· προτείνει αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
τα δεδομένα της ΕΕ να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, ως βασικές αρχές τα 
ακόλουθα:
α) Διαφάνεια
- Ο καταναλωτής ενημερώνεται πλήρως 
και ελέγχει και ο ίδιος ποια δεδομένα 
χρησιμοποιούνται και εάν αυτά είναι 
σωστά
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- Διαφάνεια για το εάν η εταιρεία 
ανταλλάσσει δεδομένα με δημόσιες αρχές 
ή επιχειρηματικούς συνεργάτες
β) Ασφάλεια δεδομένων
- Πρέπει να παρέχονται διασφαλίσεις 
στους καταναλωτές ότι τα δεδομένα 
παραμένουν ασφαλή· ως εκ τούτου πρέπει 
να εξετάζεται κατά προτεραιότητα η 
συνεργασία στην επιτροπή ασφάλειας των 
δεδομένων
- Ομοίως, ένας όρος μη πώλησης 
δεδομένων σε τρίτους πρέπει να αποτελεί 
βασικό στοιχείο

Or. en

Τροπολογία 179
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. σημειώνει ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες έχουν πλέον κατανοήσει ότι δεν 
παρέχονται «δωρεάν υπηρεσίες» στις 
πλατφόρμες· οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
πληρώνουν υψηλό τίμημα για αυτές τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες με τα προσωπικά 
τους δεδομένα1a· υπογραμμίζει ότι κάποια 
πρόσφατα σκάνδαλα έχουν δείξει πώς τα 
προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, 
χρησιμοποιούνται, πωλούνται σε τρίτους 
και χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τις πλατφόρμες·
_________________
1a https://edps.europa.eu/press-
publications/press-news/blog/sharing-
caring-depends_en

Or. en

Τροπολογία 180
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Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. υπενθυμίζει ότι ορισμένοι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης εξακολουθούν να 
εμπλέκονται σε πρακτικές προτίμησης 
των δικών τους υπηρεσιών και προϊόντων 
και καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
ενεργά νέες περιπτώσεις όπου οι 
πλατφόρμες εμπλέκονται σε πρακτικές 
αυτοπροτίμησης·

Or. en

Τροπολογία 181
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει 
ενεργά περιπτώσεις διασταυρούμενης 
χρήσης δεδομένων, σε περιπτώσεις όπου 
δεδομένα που προέρχονται από μια 
υπηρεσία που προσφέρεται από μια 
πλατφόρμα χρησιμοποιούνται για την 
επέκταση της προσφοράς της 
πλατφόρμας σε νέες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 182
Carmen Avram, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, Joachim 
Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
συντομότερο δυνατόν· επιπλέον σημειώνει 
ότι η συμπεριφορά των ισχυρών 
ψηφιακών πλατφορμών θέτει σε κίνδυνο 
το δίκαιο περί ανταγωνισμού καθώς 
συχνά λειτουργούν ως σημεία 
συμφόρησης για υπηρεσίες τρίτων και 
ευνοούν τις δικές τους υπηρεσίες, 
εμποδίζοντας τους καταναλωτές να 
επωφεληθούν από τον απρόσκοπτο 
ανταγωνισμό και καινοτομία· σημειώνει 
περαιτέρω ότι η Επιτροπή έχει λάβει μια 
σειρά από καταγγελίες ότι οι μεγάλες 
ψηφιακές πλατφόρμες εμποδίζουν τους 
άμεσους ανταγωνιστές τους να 
προσφέρουν στους καταναλωτές τις 
καλύτερες ευκαιρίες και να επικοινωνούν 
άμεσα με τους πελάτες τους, καθώς και 
ότι δυσκολεύουν τους καταναλωτές να 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστικές 
υπηρεσίες· αναμένει ότι η Επιτροπή θα 
ενεργήσει επειγόντως για να σταματήσει 
αυτές τις πρακτικές που εισάγουν 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 183
Billy Kelleher, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
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διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με 
την καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της 
Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία 
το συντομότερο δυνατόν·

διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους, γεγονός που τελικά έχει επιπτώσεις 
σε βάρος των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 184
Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με 
την καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της 
Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία 
το συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει τις υπό 
εξέλιξη έρευνές της·

Or. en

Τροπολογία 185
Paul Tang, Carmen Avram, Jonás Fernández, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
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διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
συντομότερο δυνατόν·

διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να εστιάσει τη σαφή 
προσοχή της σε αυτούς τους ρυθμιστές 
στο πλαίσιο της πολιτικής ανταγωνισμού 
της και να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 186
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της 
Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία 
το συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά της Apple·

Or. de

Τροπολογία 187
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με 
την καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της 
Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία 
το συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα της 
αυτοπροτίμησης από ψηφιακές 
πλατφόρμες κάθετης ολοκλήρωσης·

Or. en

Τροπολογία 188
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία όπου 
κρίνεται απαραίτητο, καθώς και να 
διερευνήσει άλλες παρόμοιες υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 189
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των πιθανών 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της Apple 
και να κινήσει επίσημη διαδικασία το 
συντομότερο δυνατόν, κατά περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 190
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με 
την καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της 
Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία 
το συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους· καλεί την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση σε τέτοιου είδους 
πρακτικές και να ολοκληρώσει τις 
τρέχουσες έρευνες και ελέγχους της στον 
τομέα αυτό το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 191
Andreas Schwab, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με 
την καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της 
Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία 
το συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης μπορούν να 
διαδραματίζουν μείζονα ρόλο ρυθμιστή 
στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση της 
προνομιακής θέσης τους· σε αυτές τις 
περιπτώσεις, καλεί την Επιτροπή να 
καθορίσει κατά περίπτωση εάν μια 
πλατφόρμα έχει ρόλο ρυθμιστή και εάν η 
ανάληψη έγκαιρων και αναλογικών 
δράσεων θα διατηρούσε τον ανταγωνισμό 
στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 192
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
κάνουν κατάχρηση της προνομιακής θέσης 
τους λειτουργώντας ως «φύλακες»· καλεί 
την Επιτροπή να ολοκληρώσει την 
προκαταρκτική έρευνά της σχετικά με την 
καταγγελία της Spotify κατά των 
αντιανταγωνιστικών πρακτικών της 
Apple και να κινήσει επίσημη διαδικασία 
το συντομότερο δυνατόν·

13. τονίζει ότι, ναι μεν οι πλατφόρμες 
διαμεσολάβησης διαδραματίζουν μείζονα 
ρόλο στην πρόσβαση των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, αλλά ορισμένες 
ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση της 
προνομιακής θέσης τους λειτουργώντας ως 
«φύλακες»· καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει την προκαταρκτική έρευνά 
της σχετικά με καταγγελίες για πιθανώς 
αντιανταγωνιστικές πρακτικές το 
συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 193
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
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Danti, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι ορισμένες κυρίαρχες 
πλατφόρμες έχουν γίνει ρυθμιστές του 
Διαδικτύου1a· η άμεση αντιμετώπιση και 
επίλυση των περιπτώσεων κατάχρησης 
που ασκούν ορισμένες κυρίαρχες 
ψηφιακές πλατφόρμες απέναντι σε 
μικρότερους άμεσους ανταγωνιστές είναι 
ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον της 
ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
και κυρίως για το συμφέρον των 
ευρωπαίων καταναλωτών· οι πλατφόρμες 
που εφαρμόζουν πρακτικές 
αυτοπροτίμησης των δικών τους 
υπηρεσιών έναντι των άλλων ή που 
εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των 
άμεσων ανταγωνιστών τους όπως 
ανταγωνιστικών εφαρμογών θα πρέπει να 
αξιολογούνται προσεκτικά από τις αρχές 
ανταγωνισμού·
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/information_society/
newsroom/image/document/2016-
7/uclouvain_et_universit_saint_louis_140
44.pdf

Or. en

Τροπολογία 194
Carmen Avram, Paul Tang, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπενθυμίζει ότι η αγορά της 
διαδικτυακής αναζήτησης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για να διασφαλιστούν 
ανταγωνιστικές συνθήκες στο εσωτερικό 
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της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι μια 
μηχανή αναζήτησης με μερίδιο 
μεγαλύτερο από 92% στην αγορά 
επιγραμμικής αναζήτησης στα 
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχει γίνει 
ρυθμιστής του Διαδικτύου· ζητεί να 
χρησιμοποιηθεί η συμβολή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, από τα τελευταία 
9 χρόνια αντιμονοπωλιακής ιστορίας, για 
την άμεση αξιολόγηση του εάν οι 
προτεινόμενες λύσεις ωφελούν 
πραγματικά τους καταναλωτές, τους 
χρήστες του Διαδικτύου και τις 
επιγραμμικές επιχειρήσεις σε 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο· καλεί επίσης 
την Επιτροπή να εξετάσει μια πρόταση 
που έχει στόχο την αποδεσμοποίηση των 
μηχανών αναζήτησης1a από τις εμπορικές 
τους υπηρεσίες ώστε να θέσει τέλος στην 
κατάσταση και λειτουργεί ως πιθανό 
μακροπρόθεσμο μέσο επίτευξης δίκαιου 
και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά·
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2014-0071_EL.html

Or. en

Τροπολογία 195
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να δημιουργήσει μια 
ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των 
καταναλωτών·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 196
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να δημιουργήσει μια 
ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των 
καταναλωτών·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να παρουσιάσει πρόταση 
για μια ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των 
καταναλωτών· προτρέπει την Επιτροπή 
να παρουσιάσει επίσης μια πρόταση για 
έναν Ψηφιακό Επόπτη της ΕΕ ο οποίος 
θα επιθεωρεί μεγάλους ψηφιακούς 
εμπλεκόμενους φορείς που λειτουργούν 
στην εσωτερική αγορά με στόχο την 
προστασία του ανταγωνισμού, της 
διαφύλαξης των δεδομένων και της 
δημοκρατίας, καθώς και την 
καταπολέμηση πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 197
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να δημιουργήσει μια 
ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των 
καταναλωτών·

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή μέσω της προώθησης 
εργαλείων που διασφαλίζουν τη μέγιστη 
διαφάνεια όσον αφορά τη σύνθεση 
προϊόντων που επηρεάζουν την υγεία των 
καταναλωτών, προκειμένου να 
εξασφαλίζονται συνειδητές επιλογές και 
κατανάλωση·
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Or. en

Τροπολογία 198
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να δημιουργήσει μια 
ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των 
καταναλωτών·

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
συνεχίσει το έργο της για την προστασία 
της ελευθερίας επιλογής του καταναλωτή 
και να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή αρχή 
προστασίας των καταναλωτών με στόχο 
την ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου 
του ευρωπαϊκού δικτύου καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 199
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να δημιουργήσει μια 
ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των 
καταναλωτών·

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια κατάλληλη ευρωπαϊκή 
αρχή προστασίας του καταναλωτή η 
οποία θα περιλαμβάνει το δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία του 
καταναλωτή, προκειμένου να ενισχύσει 
την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 200
Stefan Berger, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να δημιουργήσει μια 
ευρωπαϊκή αρχή προστασίας των 
καταναλωτών·

14. προτρέπει την Επιτροπή να 
ενισχύσει την ελευθερία επιλογής του 
καταναλωτή και να ενισχύσει τον ρόλο του 
δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών·

Or. de

Τροπολογία 201
Raffaele Fitto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού αφορά την ευημερία των 
καταναλωτών και ότι η ευημερία των 
καταναλωτών αφορά την καινοτομία, την 
ποιότητα, την ποικιλία και την τιμή· 
ωστόσο, η επιβολή της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού φαίνεται να 
επικεντρώνεται μόνο στις τιμές και να 
μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους 
νέους μεσάζοντες (διαδικτυακές και μη 
διαδικτυακές πλατφόρμες) και τον διπλό 
τους ρόλο και τον αντίκτυπο των 
πρακτικών τους στην καινοτομία, την 
ποιότητα και την ποικιλία· καλεί την 
Επιτροπή να επαναξιολογήσει την 
πολιτική ανταγωνισμού και να εντοπίσει 
τα υφιστάμενα κενά·

Or. en

Τροπολογία 202
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caroline 
Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει 
πανευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών· 
καλεί την Επιτροπή να στηρίξει 
πρωτοβουλίες που επιτυγχάνουν αυτόν 
τον στόχο, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία 
τους εξαρτάται τόσο από την καινοτόμο 
φύση του συστήματος για τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσο και 
από τη βιωσιμότητα του οικονομικού 
μοντέλου στο οποίο βασίζεται·

Or. en

Τροπολογία 203
Raffaele Fitto

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. τονίζει ότι η ύπαρξη κατωφλίου 
κινδύνου ή σημείου καμπής πέραν του 
οποίου τα μερίδια αγοράς των ιδίων 
εμπορικών σημάτων των υπεραγορών 
εκτός σύνδεσης σε μια κατηγορία 
προϊόντων μπορεί να μετατρέψουν τα 
σημερινά θετικά τους αποτελέσματα σε 
αρνητικές επιπτώσεις για την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων, για 
τους καταναλωτές και για την κοινωνία 
στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 204
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει την ανάγκη να έχει η 
Επιτροπή επαρκείς πόρους ώστε να είναι 
σε θέση να εφαρμόζει αποτελεσματικά 
κανόνες ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ· 
επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί 
συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη για 
αναδυόμενα ζητήματα όπως οι κυρίαρχες 
θέσεις επιγραμμικών πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 205
Stefan Berger, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 206
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές·

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές· 
τονίζει ότι τα πρόστιμα δεν είναι επαρκή 
για την καταπολέμηση των πρακτικών 
διαφόρων κρατών μελών να χορηγούν 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις σε εταιρείες 
μέσω φορολογικών αποφάσεων· 
σημειώνει ότι τα κράτη μέλη μαζί με τις 
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εταιρείες προσβάλλουν την επιβολή 
τέτοιων προστίμων ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· σημειώνει ότι 
το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την 
παραβίαση κανόνων ανταγωνισμού από 
την HSBC αλλά αποφάσισε να ακυρώσει 
τα πρόστιμα, θεωρώντας ότι η Επιτροπή 
δεν παρείχε επαρκείς εξηγήσεις για τον 
τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκαν· καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει ακριβή και 
διαφανή μεθοδολογία για τον τρόπο με 
τον οποίο υπολογίζει τα πρόστιμα·

Or. en

Τροπολογία 207
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Κώστας Μαυρίδης, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές·

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές· 
καλεί την Επιτροπή να επιβάλει ένα νέο 
πλαίσιο για τα πρόστιμα, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επιβολής προστίμων με τη μορφή 
δεδομένων, με τα οποία οι εταιρείες 
υποχρεώνονται να προσφέρουν ανοικτή 
πηγή σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό των 
ανωνυμοποιημένων δεδομένων τους που 
δεν έχουν υποστεί επεξεργασία 
προκειμένου να ενεργοποιήσουν 
περισσότερο ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 208
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές·

15. υπενθυμίζει ότι συχνά τα υψηλά 
πρόστιμα που επιβάλλονται δεν έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις για τις εταιρείες 
και ενδέχεται τελικά να μετακυλίονται 
στους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει εναλλακτικά μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς και δομής, 
συμπεριλαμβανομένης της πλήρους 
δομιστικής αποδεσμοποίησης των 
οντοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται 
πλήρως η αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 209
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές·

15. τονίζει τις επιπτώσεις των 
προστίμων στη φήμη των εταιρειών που 
καταδικάζονται· υπενθυμίζει ότι τα 
πρόστιμα δεν είναι αρκετά αποτρεπτικά, 
ότι συχνά προβλέπεται από τις εταιρείες η 
κάλυψη των υψηλών προστίμων που 
επιβάλλονται και η τελική μετακύλισή 
τους στους καταναλωτές· καλεί την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει όλες τις 
υπάρχουσες λύσεις·

Or. en

Τροπολογία 210
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές·

15. υπενθυμίζει ότι συχνά προβλέπεται 
από τις εταιρείες η κάλυψη των υψηλών 
προστίμων που επιβάλλονται και η τελική 
μετακύλισή τους στους καταναλωτές· 
τονίζει ότι μέτρα αλλαγής συμπεριφοράς 
και δομής θα μπορούσαν κατά συνέπεια 
να είναι πιο αποτελεσματικά σε ορισμένες 
περιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 211
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δημιουργήσει ένα θεμιτό περιβάλλον 
εμπορικών συναλλαγών για όλους τους 
ενδιαφερόμενους για τη στήριξη της 
καινοτομίας στην ΕΕ, τη δημιουργία 
αξίας, τις δυνατότητες επιλογής και την 
ποιότητα για τους καταναλωτές, καθώς 
και να διεξαγάγει μια συνολική ανάλυση 
όσον αφορά την ανάγκη προσαρμογής 
της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ στις 
τρέχουσες εξελίξεις της αγοράς στο 
λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων 
των πρακτικών κατάχρησης και 
συγκέντρωσης·

Or. de

Τροπολογία 212
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul Tang, Csaba 
Molnár, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. σημειώνει επίσης ότι σε 
χρονοβόρες αντιμονοπωλιακές υποθέσεις 
στην ψηφιακή αγορά, τα πρόστιμα έχουν 
αποδείξει τα όριά τους όσον αφορά τον 
τερματισμό ορισμένων πρακτικών που 
εισάγουν διακρίσεις· υπογραμμίζει ότι για 
τις κυρίαρχες εταιρείες τεχνολογίας που 
βλέπουν την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά ως 
μια αγορά για την οποία αξίζει να 
πληρώνει κανείς, τα πρόστιμα αποτελούν 
απλώς ένα κόστος δραστηριοτήτων που 
έχει ήδη προβλεφθεί· παροτρύνει την 
Επιτροπή να εξετάσει επειγόντως 
εναλλακτικά μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς και δομής· ειδικότερα, η 
εντολή παύσης δραστηριοτήτων θα 
έπρεπε να είναι πιο περιοριστική στα 
μελλοντικά διορθωτικά μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 213
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της 
Επιτρόπου Vestager για την αναθεώρηση 
της έννοιας του ορισμού της αγοράς· 
υπενθυμίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει 
πράγματι δημιουργήσει νέες προκλήσεις· 
τονίζει ότι μπορεί να είναι δύσκολο για 
τους καταναλωτές να στραφούν από ένα 
οικοσύστημα σε ένα άλλο παρότι ένα 
συγκεκριμένο οικοσύστημα δεν είναι 
προφανώς κυρίαρχο, ωστόσο τα 
οικοσυστήματα ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των 
καταναλωτών, τη μείωση της 
διαλειτουργικότητας και κατά συνέπεια 
τον περιορισμό των επιλογών του 
καταναλωτή1a·
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_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0419345enn.pdf

Or. en

Τροπολογία 214
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
ιδιαιτέρως προσεκτικά τα κλειστά 
οικοσυστήματα, όπου οι ίδιοι πάροχοι 
ελέγχουν διάφορα στρώματα της αγοράς, 
όπως λειτουργικά συστήματα, υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και κάθετες υπηρεσίες, 
όπως τονίζεται επίσης στην έκθεση 
«Competition policy for the digital era» 
(Πολιτική ανταγωνισμού για την ψηφιακή 
εποχή)1a·
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0419345enn.pdf

Or. en

Τροπολογία 215
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη αντιανταγωνιστικές πρακτικές 
στον ψηφιακό τομέα των ταξιδίων και 
των μεταφορών, οι οποίες είναι 
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επιβλαβείς για την επιλογή του 
καταναλωτή, και να τις αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά στην παράλληλη 
αξιολόγηση του Κώδικα Δεοντολογίας για 
τα ΚΠΑ 1a και του κανονισμού για τις 
αεροπορικές γραμμές1β·
_________________
1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, 
όσον αφορά κώδικα δεοντολογίας για τα 
ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης 
θέσεων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 του 
Συμβουλίου 2299/89
1β Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, 
σχετικά με κοινούς κανόνες 
εκμετάλλευσης των αεροπορικών 
γραμμών στην Κοινότητα

Or. en

Τροπολογία 216
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι για 
παράδειγμα η αντιμονοπωλιακή έρευνα 
για το Google Shopping ξεκίνησε το 
20101a, ενώ, με πλήρη διασφάλιση του 
δικαιώματος της υπεράσπισης, είναι 
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σαφές ότι οι αρχές ανταγωνισμού πρέπει 
να ενεργούν πιο γρήγορα για την αποφυγή 
περαιτέρω κανονισμών·
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 217
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να βρει 
νέα κίνητρα που μπορούν να κάνουν τις 
εταιρείες πιο συνεργάσιμες καθώς και τις 
διαδικασίες πιο γρήγορες όπως έκανε ήδη 
για τον εντοπισμό συμπράξεων σε όλη την 
Ευρώπη μέσω της εισαγωγής του 
προγράμματος επιεικούς μεταχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 218
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες, γεγονός που 
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οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

δεν ταιριάζει καθόλου στις ταχέως 
κινούμενες ψηφιακές αγορές· εμμένει 
στους οικονομικούς και διαρθρωτικούς 
κινδύνους που διατρέχουν ορισμένοι 
φορείς εάν εμπλακούν σε χρονοβόρες και 
δαπανηρές διαδικασίες· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
καθορισμού προθεσμιών που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά χρονικά 
πλαίσια των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 219
Billy Kelleher, Stéphanie Yon-Courtin, Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει 
να τηρούνται οι ορθές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 220
José Manuel García-Margallo y Marfil

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
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αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων για την επιτάχυνση των 
αντιμονοπωλιακών διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 221
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

16. υπογραμμίζει το μεγάλο χρονικό 
διάστημα που χρειάζεται η Επιτροπή από 
το άνοιγμα έως το κλείσιμο 
αντιμονοπωλιακών υποθέσεων· εμμένει 
στους οικονομικούς και διαρθρωτικούς 
κινδύνους που διατρέχουν ορισμένοι 
φορείς εάν εμπλακούν σε χρονοβόρες και 
δαπανηρές διαδικασίες· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
καθορισμού προθεσμιών που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά χρονικά 
πλαίσια των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 222
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 16. υπογραμμίζει τις καταστρεπτικές 
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καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

επιπτώσεις που απορρέουν από την 
καθυστέρηση με την οποία εφαρμόζονται 
οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει 
στους οικονομικούς και διαρθρωτικούς 
κινδύνους που διατρέχουν ορισμένοι 
φορείς εάν εμπλακούν σε χρονοβόρες και 
δαπανηρές διαδικασίες· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
καθορισμού προθεσμιών που θα 
λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά χρονικά 
πλαίσια των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 223
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών που θα λαμβάνουν υπόψη τα 
οικονομικά χρονικά πλαίσια των 
επιχειρήσεων·

16. υπογραμμίζει με πόση 
καθυστέρηση εφαρμόζονται οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες· εμμένει στους 
οικονομικούς και διαρθρωτικούς κινδύνους 
που διατρέχουν ορισμένοι φορείς εάν 
εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές 
διαδικασίες· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο καθορισμού 
προθεσμιών και ταχέων διαδικασιών που 
θα λαμβάνουν υπόψη τα οικονομικά 
χρονικά πλαίσια των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 224
Andreas Schwab, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
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ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

επαναξιολογηθούν και να 
χρησιμοποιούνται πιο συχνά 
συγκεκριμένα μέτρα όπως ενδιάμεσα 
μέτρα καθώς και άλλες διορθωτικές 
λύσεις αλλαγής συμπεριφοράς και δομής, 
εκτός από τα πρόστιμα, για την πρόληψη 
μη αναστρέψιμων στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού, οι οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες 
στον ανταγωνισμό στην αγορά, μέσω της 
ζημίας ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών 
εταιρειών και ειδικότερα ΜΜΕ, και να 
έχουν αποτελέσματα σε βάρος του 
καταναλωτή· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει την 
Ανακοίνωση σχετικά με τα διορθωτικά 
μέτρα (2008/C 267/01) λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξελίξεις και την πρόοδο του 
ψηφιακού τομέα κατά τα τελευταία 
χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 225
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα, με τη διασφάλιση 
εγγυήσεων κράτους δικαίου, προκειμένου 
να αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

Or. de
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Τροπολογία 226
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά 
το βάρος της αποδείξεως, προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

Or. en

Τροπολογία 227
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

17. τονίζει ότι πρέπει να εξεταστεί η 
πιθανότητα να γίνεται πιο συχνή χρήση 
των προληπτικών μέτρων για την 
προσαρμογή στην ταχεία εξέλιξη των νέων 
αγορών και να τερματιστεί οποιαδήποτε 
πρακτική μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό·

Or. en
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Τροπολογία 228
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
ληφθούν προληπτικά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

17. τονίζει ότι πρέπει επειγόντως να 
ληφθούν προσωρινά μέτρα προσαρμογής 
στην ταχεία εξέλιξη των νέων αγορών και 
να τερματιστεί οποιαδήποτε πρακτική 
μπορεί να βλάψει σοβαρά τον 
ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να 
καταστήσει ελαστικότερα τα κριτήρια για 
τα εν λόγω μέτρα προκειμένου να 
αποφευχθούν οποιεσδήποτε 
ανεπανόρθωτες βλάβες·

Or. en

Τροπολογία 229
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παροτρύνει την Επιτροπή να είναι 
πιο προσεκτική όσον αφορά το φαινόμενο 
των εταιρειών που αρπάζουν σημαντικά 
μερίδια της αγοράς μέσω 
αμφισβητούμενων πρακτικών· ενώ οι 
αντιμονοπωλιακοί κανόνες δεν μπορούν 
να σταματήσουν τις εταιρείες να 
εκμεταλλεύονται εργαζομένους, να 
λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες 
άδειες, να αγνοούν κανονισμούς 
προστασίας δεδομένων ή να 
παρακάμπτουν την καταβολή φόρων, 
οποιαδήποτε θέση στηρίζεται στην 
παραβίαση του νόμου ή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων θα πρέπει να θεωρείται 
αθέμιτη·
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Or. en

Τροπολογία 230
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επαναλαμβάνει ωστόσο ότι 
τέτοιου είδους προληπτικά μέτρα πρέπει 
να εφαρμόζονται κατά περίπτωση και δεν 
μπορούν να αποτελέσουν γενική πολιτική 
καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο 
την ελκυστικότητα της Ενιαίας Αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 231
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει 
την έρευνα για το Google Shopping που 
άνοιξε το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, 
αποτελεσματικά και εκ προοιμίου 
δοκιμασμένα μαζί με την πληγείσα 
επιχείρηση μέτρα αλλαγής συμπεριφοράς, 
τότε ίσως κριθεί αναπόφευκτος ένας 
ολοκληρωμένος διαρθρωτικός 
διαχωρισμός μεταξύ γενικών και 
εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232



PE645.100v01-00 118/169 AM\1195971EL.docx

EL

Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει 
την έρευνα για το Google Shopping που 
άνοιξε το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, 
αποτελεσματικά και εκ προοιμίου 
δοκιμασμένα μαζί με την πληγείσα 
επιχείρηση μέτρα αλλαγής συμπεριφοράς, 
τότε ίσως κριθεί αναπόφευκτος ένας 
ολοκληρωμένος διαρθρωτικός 
διαχωρισμός μεταξύ γενικών και 
εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 233
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει 
την έρευνα για το Google Shopping που 
άνοιξε το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

18. επιδοκιμάζει τις συνεχείς 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
να αντιμετωπίζει την καταχρηστική 
συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι μεγάλες 
πλατφόρμες· καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάσει περιπτώσεις όπου τα 
προσφερόμενα διορθωτικά μέτρα έχουν 
αποδειχθεί σαφώς αναποτελεσματικά για 
την αποκατάσταση του ανταγωνισμού 
στην αγορά, όπως έγινε στην περίπτωση 
του Google Shopping· υπογραμμίζει ότι, 
εάν δεν υπάρξουν στοχοθετημένα, 
αποτελεσματικά και εκ προοιμίου 
δοκιμασμένα μαζί με την πληγείσα 
επιχείρηση μέτρα αλλαγής συμπεριφοράς, 
τότε ίσως κριθεί αναπόφευκτος ένας 
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ολοκληρωμένος διαρθρωτικός 
διαχωρισμός μεταξύ γενικών και 
εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης· 
υπογραμμίζει ότι σε σύγκριση με τα 
δομιστικά διορθωτικά μέτρα, τα 
διορθωτικά μέτρα αλλαγής συμπεριφοράς 
θα μπορούσαν να προσφέρουν μια 
χρονικά αποτελεσματική λύση, 
μετριάζοντας την πιθανότητα εξώθησης 
των ανταγωνιστών από την αγορά στη 
διάρκεια παρατεταμένων συζητήσεων για 
εκποίηση·

Or. en

Τροπολογία 234
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την 
έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε 
το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την 
έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε 
το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης· 
έχοντας υπόψη τους περιορισμούς των 
εντολών «παύσης δραστηριοτήτων»· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβλέψει 
ένα αποτελεσματικό διορθωτικό μέτρο 
αλλαγής συμπεριφοράς για την 
αντιμετώπιση της κατάχρησης στο 
Google Shopping1a και την 
αποκατάσταση του ανταγωνισμού στην 
αγορά υπηρεσιών υλοποίησης αγορών 
κατόπιν σύγκρισης·
_________________
1a 



PE645.100v01-00 120/169 AM\1195971EL.docx

EL

https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 235
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την 
έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε 
το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την 
έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε 
το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια 
επίσημη διαδικασία κατά της Google για 
κατάχρηση κυρίαρχης θέσης σε άλλες 
εξειδικευμένες υπηρεσίες έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης της τοπικής 
έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 236
Andreas Schwab, Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την 
έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε 

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη επιτύχει 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα σε 
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το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

ορισμένες από τις υποθέσεις που 
αναφέρονται (υπόθεση Google 
Shopping1a)· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/annual_report/2017/part1_el.pdf

Or. en

Τροπολογία 237
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει 
την έρευνα για το Google Shopping που 
άνοιξε το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

18. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
ολοκλήρωσε τον Ιούνιο του 2017 την 
έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε 
το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 238
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά 
τα επανειλημμένα αιτήματά του, η 
Επιτροπή δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την 
έρευνα για το Google Shopping που άνοιξε 
το 2010· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

18. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει 
ολοκληρώσει την έρευνά της για το 
Google Shopping που άνοιξε το 2010 αλλά 
ότι η Google προσφεύγει ακόμα κατά την 
απόφασης· υπογραμμίζει ότι, εάν δεν 
υπάρξουν στοχοθετημένα, αποτελεσματικά 
και εκ προοιμίου δοκιμασμένα μαζί με την 
πληγείσα επιχείρηση μέτρα αλλαγής 
συμπεριφοράς, τότε ίσως κριθεί 
αναπόφευκτος ένας ολοκληρωμένος 
διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ γενικών 
και εξειδικευμένων μηχανών αναζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 239
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθύνσεις σχετικά με την ερμηνεία 
της «σημαντικής παρακώλυσης του 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού» 
σύμφωνα με τον κανονισμό περί 
συγκεντρώσεων ούτως ώστε σε 
περιπτώσεις συγκέντρωσης, η Επιτροπή 
να μην εξετάζει μόνον τις τιμές, το 
αποτέλεσμα και την καινοτομία αλλά και 
να δίνει έμφαση στο κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό κόστος που έχουν τέτοιου 
είδους συναλλαγές υπό το πρίσμα των 
αρχών της ΣΛΕΕ, συμπεριλαμβανομένης 
της προστασίας του περιβάλλοντος·

Or. en
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Τροπολογία 240
Andreas Schwab, Carmen Avram, Nicola Danti

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει αυτή τη νέα υπηρεσία 
λογαριασμού όψεως που θα παρέχεται 
στους καταναλωτές από ορισμένες από 
τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας του 
κόσμου, στα επόμενα έτη· ειδικότερα 
πρέπει να διερευνήσει την είσοδό τους σε 
αυτή τη νέα ψηφιακή χρηματοοικονομική 
αγορά και την τεράστια ποσότητα 
δεδομένων που θα συγκεντρώσουν από 
τους καταναλωτές τους, καθώς και την 
πιθανή χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 241
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι η πρόσβαση στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να 
προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τα 
υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η πολιτική 
εμπορίου και ανταγωνισμού της ΕΕ δεν 
υπονομεύει τη συμμόρφωση με κοινωνικά 
και οικολογικά πρότυπα της ΕΕ ούτε την 
ανάπτυξη πιο φιλόδοξων προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 242
Carmen Avram, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul Tang, Csaba Molnár, 
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Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αναθεωρήσει την πολιτική της όσον 
αφορά τις δεσμεύσεις και τα διορθωτικά 
μέτρα σε ψηφιακές αντιμονοπωλιακές 
υποθέσεις· ζητεί την αναθεώρηση της 
εντολής παύσης δραστηριοτήτων, ώστε 
να γίνει πολύ πιο περιοριστική και να 
συμπεριλαμβάνει υποχρεώσεις και 
υποδείξεις για την αλλαγή συμπεριφορών 
που εισάγουν διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 243
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να συμπληρώσει την έννοια της 
κυρίαρχης θέσης με έννοιες όπως η 
εξάρτηση ή/και σχετική ισχύς στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 244
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επιδοκιμάζει τον εκσυγχρονισμό 
μέσων εμπορικής άμυνας και την 
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ανάπτυξη νέων μέσων για την προστασία 
των ευρωπαϊκών εταιρειών από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλείται 
από τις διαφορές στα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν σε 
τρίτες χώρες· τονίζει, ωστόσο, την 
ανακολουθία μεταξύ αυτών των μέσων 
άμυνας και της πολιτικής εμπορίου της 
ΕΕ, ιδιαίτερα την υπογραφή από την 
Επιτροπή μιας συμφωνίας ελεύθερων 
συναλλαγών με την Ιαπωνία παρότι η 
τελευταία δεν έχει επικυρώσει 2 από τις 8 
συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει εάν τα μέσα εμπορικής άμυνας 
είναι συμβατά με την εμπορική πολιτική 
της ΕΕ, και ιδιαίτερα με τις συμφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 245
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Andreas Schwab, Paul 
Tang, Csaba Molnár, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επιβεβαιώνει ότι είναι αναγκαίο η 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της 
Επιτροπής να στελεχωθεί επίσης πλήρως 
με εμπειρογνώμονες σε θέματα τεχνητής 
νοημοσύνης και ειδικούς μηχανικούς 
τεχνολογίας, προκειμένου να γίνονται 
πλήρως κατανοητά και να αξιολογούνται 
τα διορθωτικά μέτρα που 
παρουσιάζονται από τις κυρίαρχες 
εταιρείες τεχνολογίας με σκοπό τη 
διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού 
στον ψηφιακό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 246
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Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. τονίζει ότι οι διαφορές στο 
εργατικό δίκαιο εντός της εσωτερικής 
αγοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τους 
κατώτατους μισθούς, έχουν ως 
αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
μεταξύ εταιρειών που μετακινούν το 
εργατικό δυναμικό τους και εταιρειών 
που δεν το κάνουν· θεωρεί ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις 
στην αγορά που προκαλούνται από το 
κοινωνικό ντάμπινγκ· αναγνωρίζει τη 
δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει 
στις 100 πρώτες ημέρες της θητείας της 
μια νομική πράξη για τη διασφάλιση ότι 
οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι λαμβάνουν 
αξιοπρεπή κατώτατο μισθό· τονίζει, 
ωστόσο, ότι ο καθορισμός ενός 
κατώτατου μισθού ανά χώρα δεν θα είναι 
αρκετός για τη διασφάλιση μιας 
αξιοπρεπούς αμοιβής σε όλους τους 
ευρωπαίους εργαζομένους και για τον 
τερματισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού 
που προκαλείται από διαφορές στο 
εργατικό δίκαιο· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει μια νομική πράξη για έναν 
κοινό αξιοπρεπή ευρωπαϊκό κατώτατο 
μισθό·

Or. en

Τροπολογία 247
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τομεακές πολιτικές Άλλες τομεακές πολιτικές
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Or. en

Τροπολογία 248
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα 
μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα 
μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή, εφόσον υπάρχουν στοιχεία 
κατάχρησης κυρίαρχων θέσεων στην 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 249
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα 
μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι αστικές 
μεταφορές, η επιγραμμική διαφήμιση, οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή τα μέσα 
ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

Or. en

Τροπολογία 250
José Manuel García-Margallo y Marfil
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα 
μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες, οι μεταφορές ή τα μέσα 
ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

Or. en

Τροπολογία 251
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα 
μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές, τα 
μέσα ενημέρωσης και τα συστήματα 
πληρωμών, στη σημερινή ψηφιακή εποχή·

Or. de

Τροπολογία 252
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα 
μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι ψηφιακές 
μετακινήσεις, οι μεταφορές ή τα μέσα 
ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
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εποχή·

Or. en

Τροπολογία 253
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές ή τα 
μέσα ενημέρωσης, στη σημερινή ψηφιακή 
εποχή·

19. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει 
επί συστηματικότερης βάσης έρευνες σε 
τομείς ουσιώδεις για την καθημερινή ζωή 
των πολιτών, όπως είναι οι μεταφορές, τα 
μέσα ενημέρωσης και ο πολιτισμός στη 
σημερινή ψηφιακή εποχή·

Or. en

Τροπολογία 254
Esther de Lange

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τη 
σημασία του τομέα της υγείας για τους 
Ευρωπαίους πολίτες και παροτρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει 
προσεκτικά εάν ο αυξημένος 
ανταγωνισμός, για παράδειγμα η 
υποχρέωση σε ορισμένα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν δημόσιους διαγωνισμούς 
στον τομέα της παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας, θα 
μπορούσε να έχει ακούσιες αρνητικές 
συνέπειες στην ποιότητα αυτών των 
παροχών, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί κάτι τέτοιο να 
αντιμετωπιστεί·

Or. en
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Τροπολογία 255
Francesca Donato, Marco Zanni, Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο έργο ανανέωσης των 
κρατικών ενισχύσεων τις απαραίτητες 
κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν 
όλους τους τομείς που θα επηρεαστούν 
άμεσα από την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, όπως, για παράδειγμα, ο 
τομέας των θαλάσσιων και ποτάμιων 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 256
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επαναλαμβάνει ότι έχει θορυβηθεί 
από τη συγκέντρωση στην ευρωπαϊκή 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και 
τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
και οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
είναι οι πλέον αρνητικά επηρεαζόμενοι 
από τη συγκεντρωτική δομή της αγοράς 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 257
Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)



AM\1195971EL.docx 131/169 PE645.100v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη την παρουσία εθνικών 
μονοπωλίων και ολιγοπωλίων ως πιθανή 
ένδειξη ύπαρξης αδυναμιών στην ενιαία 
αγορά ή φραγμών στον δίκαιο 
ανταγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 258
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει τη σημασία των 
πλατφορμών σύγκρισης μεταέρευνας 
στον τομέα των ψηφιακών μετακινήσεων 
και τουρισμού ως παραγόντων 
ανταγωνισμού, οι οποίοι διαμορφώνουν 
μια ενημερωμένη αγορά προσφέροντας 
διαφάνεια και περισσότερες επιλογές 
στους Ευρωπαίους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 259
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει 
μέτρα που αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά αντιανταγωνιστικές 
πρακτικές που εφαρμόζονται από 
κυρίαρχους παίκτες και που μπορεί να 
υπονομεύουν την ικανότητα των 
Ευρωπαίων καταναλωτών να 
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πραγματοποιούν ενημερωμένες επιλογές, 
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 
επιγραμμικών διαύλων, 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών 
σύγκρισης μεταέρευνας και επιγραμμικών 
ταξιδιωτικών πρακτορείων· 

Or. en

Τροπολογία 260
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
η φορολογία από διάφορα κράτη μέλη για 
να δίνονται έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, 
γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
ανάμεσα στις ΜΜΕ, τις νεοεισερχόμενες 
στην αγορά εταιρείες και τις πολυεθνικές, 
εφόσον ο επιθετικός φορολογικός 
σχεδιασμός είναι διαθέσιμος μόνο σε 
αυτές· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι έχει σημειωθεί πολύ λίγη 
πρόοδος για τον τερματισμό του αθέμιτου 
ανταγωνισμού και τον τερματισμό του 
αγώνα προς τα κάτω όσον αφορά τα 
επίπεδα της φορολογίας επί των 
επιχειρήσεων· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι διάφορες σχετικές 
νομοθετικές προτάσεις αποκλείονται από 
το Συμβούλιο· παροτρύνει το Συμβούλιο 
να εγκρίνει την πρόταση για την ΚΕΒΦΕ 
και τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα· παροτρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αντιμετωπίσουν τις 
επιβλαβείς φορολογικές πρακτικές των 
κρατών μελών και να θεσπίσουν έναν 
αξιόπιστο κατάλογο μη συνεργάσιμων 
περιοχών δικαιοδοσίας·

Or. en
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Τροπολογία 261
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά· επιδοκιμάζει τις 
αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου 
σχετικά με την ισχύ της απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 
ενισχύσεις που παρασχέθηκαν από το 
Λουξεμβούργο στη Fiat Chrysler Finance 
Europe, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ένα 
πλεονέκτημα ως προς την επιλογή μέσω 
μιας φορολογικής απόφασης μπορεί να 
αποτελέσει κρατική ενίσχυση, η οποία 
είναι αθέμιτη και ασύμβατη με την 
εσωτερική αγορά, καθώς και ότι η 
εξέταση μιας φορολογικής απόφασης από 
την Επιτροπή από την άποψη των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις δεν 
αποτελεί «φορολογική εναρμόνιση»·

Or. en

Τροπολογία 262
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά· ως εκ τούτου, 
όσον αφορά έρευνες φορολογικών 
συμφωνιών ή επιδομάτων για μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες που μπορεί να 
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στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ 
των επιχειρήσεων στην ΕΕ, καλεί την 
Επιτροπή να επιδείξει σχετική αφοσίωση 
και αυστηρότητα·

Or. en

Τροπολογία 263
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Κώστας Μαυρίδης, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά· και καθιερώνει 
έναν αγώνα προς τα κάτω όσον αφορά τα 
επίπεδα φορολογίας των επιχειρήσεων· 
καλεί την Επιτροπή να είναι ιδιαιτέρως 
αυστηρή όσον αφορά την έρευνα σχετικά 
με φορολογικά οφέλη πολυεθνικών 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 264
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία, παρότι αποτελεί 
εθνική αρμοδιότητα, για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 265
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim 
Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει ότι 
χρησιμοποιείται ενίοτε η φορολογία για να 
δίνονται έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, 
γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

20. εκφράζει τη λύπη του για τη 
χρήση φορολογικών αποφάσεων και 
συμφωνιών προκαθορισμένων τιμών για 
να δίνονται έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, 
γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 266
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επαναλαμβάνει ότι χρησιμοποιείται 
ενίοτε η φορολογία για να δίνονται 
έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά·

20. επαναλαμβάνει ότι πολύ συχνά 
χρησιμοποιείται η φορολογία για να 
δίνονται έμμεσες κρατικές ενισχύσεις, 
γεγονός που δημιουργεί άνισους όρους 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 267
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola 
Danti, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι προκειμένου να 
επιτευχθεί πιο συνεκτική οικονομική 
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πολιτική της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζεται 
δίκαιη φορολογική πολιτική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα όσον 
αφορά τις ψηφιακές επιχειρήσεις· 
υπενθυμίζει ότι πρέπει να εφαρμόζεται η 
αρχή σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες 
πρέπει να φορολογούνται εκεί όπου 
παράγεται το κέρδος τους· στηρίζει τη 
δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής 
να προτείνει μια ενωσιακή λύση για 
δίκαιη φορολόγηση σε μια 
ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία, εάν δεν επιτευχθεί διεθνής 
συμφωνία έως το τέλος του 2020, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή η ενωσιακή λύση 
δεν περιορίζεται στις ψηφιακές 
επιχειρήσεις· κατανοεί ότι μια τέτοια 
λύση θα ενίσχυε την ενιαία αγορά, μέσω 
της θέσπισης ενός κατώτατου επιπέδου 
φορολογίας που θα εμπόδιζε την 
εφαρμογή μονόπλευρων μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 268
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπενθυμίζει ότι ένας αριθμός 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισμού των κρατικών 
ενισχύσεων πρόκειται να λήξουν έως το 
τέλος του 2020· η αξιολόγηση που 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 πρέπει 
επίσης να λαμβάνει υπόψη 
μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της νέας 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και την 
άποψη του νεοεκλεγέντος Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 269
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι η έννοια της 
επιλεκτικότητας στις κρατικές ενισχύσεις 
αποτελεί βασικό κριτήριο που πρέπει να 
διερευνηθεί διεξοδικά· επισημαίνει ότι η 
έννοια αυτή αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης, ιδίως στις φορολογικές 
υποθέσεις· θεωρεί ότι η εξαίρεση από ένα 
φορολογικό σύστημα δεν είναι επιλεκτική 
εάν είναι a priori ανοικτή σε όλους τους 
φορολογούμενους·

Or. en

Τροπολογία 270
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τις υπάρχουσες 
κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με 
την έννοια των κρατικών ενισχύσεων 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
δεν χορηγούν κρατικές ενισχύσεις με τη 
μορφή φορολογικού πλεονεκτήματος· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
πιθανότητα να επιβάλει πρόστιμο σε 
χώρες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι 
παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 271
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Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα πρέπει να έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται 
τακτικά μεταξύ των εθνικών 
φορολογικών αρχών ώστε να είναι 
δυνατός ο εντοπισμός παραβιάσεων των 
κανόνων ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 272
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. επιδοκιμάζει την επαγρύπνηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την 
επιβολή των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα της φορολογίας· 
τονίζει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής 
συχνά αμφισβητούνται στο δικαστήριο 
και ως εκ τούτου πρέπει να 
προετοιμάζονται πολύ επιμελώς·

Or. en

Τροπολογία 273
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει διαγράφεται
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πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 274
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να ακολουθήσει το παράδειγμα 
της αρχής ανταγωνισμού και αγοράς του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την εις βάθος 
διερεύνηση και την πρόταση περαιτέρω 
μέτρων για την αντιμετώπιση του οιονεί 
μονοπωλίου των τεσσάρων μεγάλων 
λογιστικών εταιρειών που ελέγχουν τις 
μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες· 
επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό τις 
συστάσεις της αρχής ανταγωνισμού και 
αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου για τον 
διαχωρισμό του ελέγχου από τις 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών, καθώς 
και την καθιέρωση υποχρεωτικού «από 
κοινού ελέγχου» ώστε να επιτραπεί σε 
άλλες εταιρείες εκτός των 4 μεγάλων να 
αναπτύξουν την ικανότητα που 
απαιτείται για τον έλεγχο των 
μεγαλύτερων εταιρειών·

Or. en

Τροπολογία 275
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων και να επιδεικνύει ευελιξία 
όταν τα κράτη μέλη θα θέλουν να 
χορηγήσουν κρατική ενίσχυση σε 
εταιρείες για πράσινα βιώσιμα έργα που 
προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους 
της πράσινης συμφωνίας της ΕΕ, ιδίως σε 
σχέση με την ενεργειακή μετάβαση και 
λαμβάνοντας υπόψη την Πράσινη 
Συμφωνία της ΕΕ· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο η Επιτροπή να παρακολουθεί 
επίσης πιθανές αρνητικές παρενέργειες 
στις περιπτώσεις όπου ορισμένες μεγάλες 
εταιρείες «εφαρμόζουν πράσινες 
πρακτικές» αλλά στη συνέχεια 
χρησιμοποιούν την κρατική ενίσχυση για 
άλλους σκοπούς, όπως η επιβολή της 
κυρίαρχης θέσης τους σε ένα 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 276
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση, τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, την ανακαίνιση 
κτιρίων· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει και να αναθεωρήσει τους 
κανόνες για τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος και τον γενικό 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία, 
ώστε να διασφαλίσει την πλήρη συνοχή 
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με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· 
θεωρεί ότι αυτή η αξιολόγηση καθώς και 
η παράλληλη αξιολόγηση άλλων κανόνων 
για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
περιλαμβάνει εκτίμηση επιπτώσεων 
σχετικά με τις ανισότητες και το 
περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 277
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή και να 
μεταρρυθμίσει τη στρατηγική για τον 
εκσυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων, 
ιδίως σε σχέση με την ενεργειακή 
μετάβαση, καθώς οι επερχόμενες 
απαιτήσεις της Νέας Πράσινης 
Συμφωνίας για τις εταιρείες της ΕΕ θα 
είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία 
εστιάζει στη διαμόρφωση των συνθηκών 
που επιτρέπουν την έξυπνη, βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 278
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων· στηρίζει ειδικότερα την 
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ενεργειακή μετάβαση· Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση 
των κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη 
τη νέα Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
ούτως ώστε να επιτρέπεται στις εθνικές 
κυβερνήσεις να στηρίζουν άμεσα 
επενδύσεις καθαρής ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 279
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων· σημειώνει ότι ο καθορισμός 
του ενεργειακού μείγματος των κρατών 
μελών εξακολουθεί να αποτελεί εθνική 
αρμοδιότητα· θεωρεί ότι η μεγάλη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού 
μείγματος σε όλη την ΕΕ συμβάλλει στην 
ενεργειακή ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 280
Francesca Donato, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση, και να 
αποκαταστήσει τα χάσματα που 
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υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες 
περιοχές όσον αφορά τις υποδομές, τα 
οποία επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 281
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων, ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

21. καλεί την Επιτροπή να θέσει 
πλήρως σε εφαρμογή τη στρατηγική για 
τον εκσυγχρονισμό των κρατικών 
ενισχύσεων και να εφαρμόσει τις αρχές 
της δίκαιης μετάβασης («just 
transition»), ιδίως σε σχέση με την 
ενεργειακή μετάβαση·

Or. de

Τροπολογία 282
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, όσον 
αφορά τις απαιτήσεις που απορρέουν από 
τη Συμφωνία του Παρισιού και την 
επερχόμενη Νέα Πράσινη Συμφωνία· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση του 
κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, και ειδικότερα του ανώτατου 
ορίου των 200.000 ευρώ ανά επιχείρηση 
σε περίοδο τριών ετών· απαιτείται 
μείωση της τριετούς περιόδου ή 
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υψηλότερο ανώτατο όριο για τη στήριξη 
των ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε 
την τεχνολογική τεχνογνωσία ούτε τη 
χρηματοδότηση για μια βιώσιμη και 
αειφόρο μετάβαση κατά τα επόμενα 20 με 
30 έτη·

Or. en

Τροπολογία 283
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. όσον αφορά τον τομέα των 
τροφίμων, καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει δίκαιο ανταγωνισμό και 
μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές 
πρακτικές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ 
και υπεραγορών· οι ευρωπαίοι αγρότες 
πρέπει να επιτυγχάνουν κατάλληλες τιμές 
για τα προϊόντα τους· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο η Επιτροπή να εξετάσει την 
ισχύ των υπεραγορών στο σύστημα 
διανομής και τις εμπορικές πρακτικές 
όσον αφορά την τοποθέτηση 
ανταγωνιστικών προϊόντων στα ράφια·

Or. en

Τροπολογία 284
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. καλεί την Επιτροπή να 
εξακολουθήσει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην παροχή υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος κατά την 
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εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις· σημειώνει ότι 
υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στην 
εφαρμογή των κανόνων του πακέτου 
Almunia για ορισμένες υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως ο 
ταχυδρομικός τομέας, του οποίου η 
δημόσια υπηρεσία υπό την εγγύηση του 
κράτους μπορεί, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο, να καθοριστεί και να 
οργανωθεί νομικά σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 285
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη 
έμφαση στην παροχή υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), 
μεταξύ άλλων της ενέργειας, των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, 
κατά την εφαρμογή των κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, ειδικότερα 
στο πλαίσιο της κρατικής στήριξης που 
προορίζεται για απομονωμένες, 
απομακρυσμένες ή περιφερειακές 
περιοχές της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 286
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
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ιδιαίτερη έμφαση στη διαπραγματευτική 
ισχύ των σούπερ μάρκετ και των 
υπεραγορών απέναντι στους πελάτες και 
τους προμηθευτές τους· σημειώνει ότι οι 
ενέργειες των σούπερ μάρκετ και των 
υπεραγορών συχνά εξυπηρετούν τα δικά 
τους συμφέροντα και όχι απαραίτητα τα 
συμφέροντα των πελατών τους· 
ειδικότερα, η κυριαρχία των υπεραγορών 
μπορεί να επιτρέψει εσκεμμένες ζημίες 
στην αξία του εμπορικού σήματος, να 
περιορίσει τις επιλογές των προϊόντων, να 
μειώσει τις απαιτήσεις στην ποιότητα 
των δικών τους σημάτων, να περιορίσει 
τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, να 
περιορίσει την καινοτομία και να 
επιτρέψει τη χειραγώγηση των τιμών με 
σκοπό τη στρέβλωση των τιμών σε 
διάφορες κατηγορίες προϊόντων προς 
όφελός τους·

Or. en

Τροπολογία 287
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Ondřej 
Kovařík, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στη διαδικασία REFIT όλες 
τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τομείς, 
οι οποίοι θα επηρεαστούν άμεσα από την 
Πράσινη Συμφωνία, ούτως ώστε να 
ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα, η 
συνάφεια και η απουσία στρεβλώσεων σε 
άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 288
Carmen Avram
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα των 
αερομεταφορών· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι στην υπόθεση σχετικά 
με το δάνειο διάσωσης της Alitalia, 
ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ 1a, η 
Επιτροπή καθυστερεί τόσο πολύ να 
αποφασίσει ότι είναι πρόδηλη η 
παραβίαση των κανόνων διάσωσης της 
ΕΕ· υπογραμμίζει ότι αυτή η υπόθεση 
εγείρει ορισμένα εύλογα ερωτήματα όσον 
αφορά την εφαρμογή κανόνων χορήγησης 
ενισχύσεων διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης της ΕΕ· επισημαίνει ότι 
η Ιταλία έχει μόλις εγκρίνει άλλο ένα 
δάνειο ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ 
στην εθνική αεροπορική εταιρεία παρότι 
δεν έχει εγκριθεί κάποια αναδιάρθρωση, 
και ότι εν εν λόγω ενίσχυση ύψους 400 
εκατομμυρίων ευρώ δεν έχει 
γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή· τονίζει ότι 
αυτή η υπόθεση αποτελεί κακό 
προηγούμενο για άλλες εταιρείες που 
βρίσκονται «σε δύσκολη θέση», οι οποίες 
θα μπορούσαν να αντιγράψουν το 
παράδειγμα της Alitalia και να θέσουν 
υπό αμφισβήτηση την ομοιόμορφη 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ·
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/IP_18_3501

Or. en

Τροπολογία 289
Carmen Avram

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. επιδοκιμάζει την πρόσφατη 
ανακοίνωση για την αναθεώρηση της 
οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας στο 
πλαίσιο της ανακοίνωσης για την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει εάν οι 
ισχύουσες φορολογικές απαλλαγές, ιδίως 
σχετικά με την κηροζίνη στους τομείς 
των αεροπορικών και θαλάσσιων 
μεταφορών, προσφέρουν συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ τομέων· 
ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
στην αναθεώρησή της όσον αφορά τους 
κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ, νομικά 
μέσα αποκατάστασης ενδεχόμενων 
τέτοιων στρεβλώσεων, για την άμεση 
αποκατάσταση τυχόν αδυναμιών που δεν 
έχουν εντοπιστεί·

Or. en

Τροπολογία 290
Manon Aubry

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του 
καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή 
της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα·

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του 
καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή 
της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα· 
καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξετάσει 
κατά πόσον τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν 
τύχει, από την έναρξη της κρίσης, 
έμμεσων επιδοτήσεων και κρατικών 
ενισχύσεων μέσω της παροχής 
ρευστότητας από κεντρικές τράπεζες·

Or. en
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Τροπολογία 291
Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, 
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του 
καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή 
της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα·

22. θεωρεί ότι προτεραιότητα 
αποτελεί η διασφάλιση της αυστηρής και 
αμερόληπτης τήρησης των κανόνων για 
τις κρατικές ενισχύσεις κατά την 
αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον 
τραπεζικό τομέα, προκειμένου οι 
φορολογούμενοι να προστατεύονται από 
το βάρος των διασώσεων τραπεζών· 
ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την 
Επιτροπή να εξετάσει τις αποκλίσεις 
μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις στον τομέα των ενισχύσεων για 
την εκκαθάριση και του καθεστώτος 
εξυγίανσης στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ανάκαμψη και την εξυγίανση των 
τραπεζών και μετά να αναθεωρήσει 
αναλόγως την ανακοίνωσή της του 2013 
για τον τραπεζικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 292
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του 
καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή 

22. για την ενίσχυση της συνοχής με 
την ισχύουσα νομοθεσία, ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει επειγόντως τις 
αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και το 
καθεστώς εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
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της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα· εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει επειγόντως και αναλόγως 
την ανακοίνωσή της του 2013 για τον 
τραπεζικό τομέα ώστε να διασφαλιστεί ότι 
οι φορολογούμενοι δεν θα είναι 
αναγκασμένοι να υφίστανται τις 
συνέπειες των προβλημάτων των 
τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 293
Paul Tang, Carmen Avram, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του 
καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή 
της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα·

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του 
καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή 
της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα· 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
δυνατότητα τακτικής εξυγίανσης για τις 
συστημικά σημαντικές τράπεζες που 
καταβάλλουν προσπάθεια·

Or. en

Τροπολογία 294
Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις 

22. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει την ανακοίνωσή της του 
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κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των 
ενισχύσεων για την εκκαθάριση και του 
καθεστώτος εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την 
εξυγίανση των τραπεζών και μετά να 
αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή 
της του 2013 για τον τραπεζικό τομέα·

2013 για τον τραπεζικό τομέα και να 
εξετάσει τις αποκλίσεις μεταξύ των 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τομέα των ενισχύσεων για την εκκαθάριση 
και του καθεστώτος εξυγίανσης στο 
πλαίσιο της οδηγίας για την ανάκαμψη και 
την εξυγίανση των τραπεζών, υπό το φως 
των πρόσφατων υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 295
Carmen Avram, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
πιο προσεκτικά τον τραπεζικό τομέα της 
Ρουμανίας, όπου οι καταναλωτές 
αντιμετωπίζουν υψηλά επιτόκια και 
έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα 
δάνεια λόγω πιθανών τάσεων 
δημιουργίας τραπεζικών μονοπωλίων 
όταν πρόκειται για δόλιες πρακτικές 
πώλησης πιστώσεων· σημειώνει ότι οι 
τράπεζες της Ρουμανίας έχουν το 
υψηλότερο περιθώριο ανάμεσα στα 
επιτόκια καταθέσεων και τα επιτόκια 
δανεισμού στην ΕΕ, το οποίο μάλιστα 
είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου 
όρου σύμφωνα με την έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το 
20181a·
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/E-9-2019-002931_EN.html

Or. en

Τροπολογία 296
Sven Giegold
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
πιο προσεκτικά τον τραπεζικό τομέα, 
ιδιαιτέρως σε χώρες όπως η Ρουμανία, 
όπου οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν 
υψηλά επιτόκια και έλλειψη διαφάνειας 
όσον αφορά τα δάνεια, λόγω 
συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας στην 
τραπεζική αγορά, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δυσμενών 
συνθηκών και την απουσία επιλογών για 
τους καταναλωτές· σημειώνει, για 
παράδειγμα, ότι οι τράπεζες της 
Ρουμανίας έχουν το υψηλότερο 
περιθώριο ανάμεσα στα επιτόκια 
καταθέσεων και τα επιτόκια δανεισμού 
στην ΕΕ, το οποίο μάλιστα είναι διπλάσιο 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου·

Or. en

Τροπολογία 297
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις και 
οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας 
διοικούνται σύμφωνα με κοινά 
χαρακτηριστικά, αξίες και αρχές όπως η 
υπερίσχυση του ατόμου και του 
κοινωνικού στόχου έναντι του κεφαλαίου· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναγνωρίσει καλύτερα τις επιχειρήσεις 
κοινωνικής οικονομίας και να τις 
συμπεριλάβει, κατόπιν μελετών, στις 
αναθεωρήσεις που διεξάγει σχετικά με 
τους κανόνες ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
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χορήγησης κρατικών ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 298
Francesca Donato, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria 
Rinaldi, Herve Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί την Επιτροπή και άλλα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης να 
εισαγάγουν κατάλληλους μηχανισμούς 
βελτίωσης της διαφάνειας στις 
τραπεζικές δραστηριότητες, όπως η 
πλήρης αναγκαστική κοινοποίηση 
απόρρητων εγγράφων στο ΕΕΣ και το 
ΔΕΕ και η πλήρης πρόσβαση των μελών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες 
τις εργασίες και τα δεδομένα που 
διαχειρίζεται η ΕΚΤ, το SRB και η ΕΤΕπ·

Or. en

Τροπολογία 299
Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία περί των συστημάτων εγγύησης 
των καταθέσεων, τα συστήματα εγγύησης 
των καταθέσεων για την αποτροπή της 
πτώχευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος 
πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός σαφώς 
καθορισμένου πλαισίου και να 
συμμορφώνονται σε κάθε περίπτωση με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 300
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Nicola Danti, 
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
μια πρόταση που απαιτεί από τις αρχές 
ανταγωνισμού, προστασίας δεδομένων 
και καταναλωτών να συνεργάζονται εκ 
των προτέρων μεταξύ τους, 
συμπεριλαμβανομένου σε περιπτώσεις 
εφαρμογής μέτρων που εγείρουν 
ερωτήματα συμμόρφωσης με 
περισσότερους από έναν νομικούς τομείς· 
ειδικότερα, οι αρχές ανταγωνισμού 
πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά 
υποθέσεις καταπολέμησης των 
μονοπωλίων και συγκεντρώσεων όπου 
ενδέχεται να υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις τόσο στα συμφέροντα των 
καταναλωτών όσο και στα δημοκρατικά 
δικαιώματα των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 301
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στη ειδική 
αναθεώρησή της για τον γενικό 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία 
την επέκταση αυτού του συστήματος 
ώστε να περιλαμβάνει έργα ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας (αποκαλείται 
επίσης Interreg)·
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Or. en

Τροπολογία 302
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. καλεί την Επιτροπή να 
επανεξετάζει σε ετήσια βάση εάν 
εξακολουθούν να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή του 
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της 
ΣΛΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 303
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. ανησυχεί για την άνιση 
μεταχείριση των επιχειρήσεων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αναλόγως 
του εάν στηρίζονται από την πλευρά της 
ΕΕ από πόρους της πολιτικής συνοχής ή 
άλλα κονδύλια της ΕΕ ή προγράμματα 
όπως τα Ορίζων2020/Ορίζων Ευρώπη ή 
EFSI2.0/ InvestEU σύμφωνα με τις 
προτάσεις της Επιτροπής στην 
αναθεώρησή της για τον ΓΚΑΚ· πιστεύει 
ότι πρέπει να διατηρούνται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για έργα που είναι 
παρόμοιας φύσης, αλλά διαφορετικά όσον 
αφορά τους χρηματοδοτικούς πόρους, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ευνοούσε ορισμένα 
χρηματοδοτικά συστήματα 
παραμερίζοντας άλλα·
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Or. en

Τροπολογία 304
Stefan Berger, Christophe Hansen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των 
Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία στην 
πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες για τις αποζημιώσεις και την 
ΕΔΑ+·

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των 
Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία στην 
πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες για τις αποζημιώσεις και την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/1 για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού 
των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν 
αποτελεσματικότερα τους κανόνες·

Or. de

Τροπολογία 305
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των 
Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία στην 
πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες για τις αποζημιώσεις και την 
ΕΔΑ+·

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των 
Συνθηκών, να χρησιμοποιείται η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία στην πολιτική 
ανταγωνισμού σε συγκεκριμένες 
περιστάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες για 
τις αποζημιώσεις και την ΕΔΑ+·

Or. en

Τροπολογία 306
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των 
Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία στην 
πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες για τις αποζημιώσεις και την 
ΕΔΑ+·

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των 
Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία στην 
πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες για τις «αγωγές αποζημίωσης για 
παραβίαση της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας» και την ΕΔΑ+·

Or. en

Τροπολογία 307
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί, εντός του πλαισίου των 
Συνθηκών, να χρησιμοποιείται τακτικά η 
συνήθης νομοθετική διαδικασία στην 
πολιτική ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες για τις αποζημιώσεις και την 
ΕΔΑ+·

23. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 308
Paul Tang, Carmen Avram, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή να του 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα 
ανταγωνισμού και να το τηρεί ενήμερο ως 
προς τις δράσεις της σε διεθνές επίπεδο·

24. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
τακτικά στο Κοινοβούλιο και στον 
δικτυακό του τόπο εκθέσεις σχετικά με 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα 
ανταγωνισμού και να το τηρεί ενήμερο ως 
προς τις δράσεις της σε διεθνές επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 309
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή να του 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα 
ανταγωνισμού και να το τηρεί ενήμερο ως 
προς τις δράσεις της σε διεθνές επίπεδο·

24. καλεί την Επιτροπή να του 
υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή και την παρακολούθηση των 
συμφωνιών συνεργασίας σε θέματα 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 310
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επιμένει ότι απαιτούνται πιο 
τακτικές και διαφανείς ανταλλαγές με τη 
Γενική Διεύθυνση ανταγωνισμού και τον 
υπεύθυνο Επίτροπό της εκτός από την 
υπάρχουσα διοργανική συμφωνία για 
διαρθρωτικό διάλογο· επισημαίνει ότι η 
ομάδα εργασίας της οικονομικής 
επιτροπής για τον ανταγωνισμό θα 
μπορούσε να αποτελεί κατάλληλο τόπο 
για πιο βαθιά και πιο λεπτομερή 
συνεργασία· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί άμεσα 
τους 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, θα 
πρέπει να θεωρείται προνομιακός εταίρος 
της Επιτροπής, ακριβώς επειδή ο 
ανταγωνισμός έχει στο επίκεντρό του 
τους καταναλωτές·
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Or. en

Τροπολογία 311
Monica Semedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. τονίζει τη σημασία μιας 
γεωπολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την επίτευξη της καθιέρωσης ενός 
διεθνούς προτύπου από την πολιτική 
ανταγωνισμού της ΕΕ, το οποίο θα 
συμβάλλει στη βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 312
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. σέβεται την ανεξαρτησία της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της σχετικά με 
την εφαρμογή της πολιτικής 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 313
Enikő Győri

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 314
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 315
Andreas Schwab, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού·

Or. en
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Τροπολογία 316
Paul Tang, Andreas Schwab, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 317
Stefan Berger, Andreas Schwab, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού·

Or. de

Τροπολογία 318
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το 

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση του 
πλαισίου για την πολιτική ανταγωνισμού·
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Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

Or. en

Τροπολογία 319
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως το 
Κογκρέσο των ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει τη δύναμη να κινεί έρευνες·

25. διατρανώνει τη βούλησή του να 
διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο στον 
προσδιορισμό και τη διαμόρφωση του 
γενικού πλαισίου της πολιτικής 
ανταγωνισμού

Or. en

Τροπολογία 320
Stefan Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεθοδεύσει την συστηματική εμπλοκή 
του Κοινοβουλίου στις εργασίες των 
ομάδων εργασίας και των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και δη όταν 
διαμορφώνονται πράξεις μη δεσμευτικού 
δικαίου·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 321
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεθοδεύσει την συστηματική εμπλοκή 
του Κοινοβουλίου στις εργασίες των 
ομάδων εργασίας και των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και δη όταν 
διαμορφώνονται πράξεις μη δεσμευτικού 
δικαίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 322
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεθοδεύσει την συστηματική εμπλοκή 
του Κοινοβουλίου στις εργασίες των 
ομάδων εργασίας και των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και δη όταν 
διαμορφώνονται πράξεις μη δεσμευτικού 
δικαίου·

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατηρήσει υψηλά πρότυπα διαφάνειας, 
μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις εργασίες 
των ομάδων εργασίας και των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και δη όταν 
διαμορφώνονται πράξεις μη δεσμευτικού 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 323
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεθοδεύσει την συστηματική εμπλοκή του 
Κοινοβουλίου στις εργασίες των ομάδων 
εργασίας και των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και δη όταν 
διαμορφώνονται πράξεις μη δεσμευτικού 

26. ζητεί από την Επιτροπή να 
μεθοδεύσει τη μεγαλύτερη εμπλοκή του 
Κοινοβουλίου στις εργασίες των ομάδων 
εργασίας και των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων και δη όταν 
διαμορφώνονται πράξεις μη δεσμευτικού 
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δικαίου· δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 324
Carmen Avram, Aurore Lalucq, Paul Tang, Csaba Molnár, Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
πολυτομεακές και διοργανικές 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και εθνικών ενώσεων 
καταναλωτών και να απαλλάξει την 
πολιτική ανταγωνισμού από φραγμούς και 
στεγανά·

27. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
πολυτομεακές και διοργανικές 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, 
συμπεριλαμβανομένων αρχών 
προστασίας δεδομένων, και εθνικών 
ενώσεων καταναλωτών και ενώσεων 
ατομικών ελευθεριών και να απαλλάξει 
την πολιτική ανταγωνισμού από φραγμούς 
και στεγανά·

Or. en

Τροπολογία 325
Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
πολυτομεακές και διοργανικές 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και εθνικών ενώσεων 
καταναλωτών και να απαλλάξει την 
πολιτική ανταγωνισμού από φραγμούς και 
στεγανά·

27. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
πολυτομεακές και διοργανικές 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και εθνικών ενώσεων 
καταναλωτών και διαμεσολαβητών για τα 
ατομικά δεδομένα (όπως οργανώσεων 
σωματειακού χαρακτήρα) και να 
απαλλάξει την πολιτική ανταγωνισμού από 
φραγμούς και στεγανά·

Or. en
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Τροπολογία 326
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
πολυτομεακές και διοργανικές 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και εθνικών ενώσεων 
καταναλωτών και να απαλλάξει την 
πολιτική ανταγωνισμού από φραγμούς 
και στεγανά·

27. καλεί την Επιτροπή να διοργανώσει 
πολυτομεακές και διοργανικές 
συναντήσεις με τη συμμετοχή εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών, βιομηχανιών και 
εθνικών ενώσεων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 327
Paul Tang, Carmen Avram, Rovana Plumb, Jonás Fernández, Κώστας Μαυρίδης, 
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει ότι στο υπάρχον έντυπο 
καταγγελίας για περιπτώσεις κρατικών 
ενισχύσεων ζητούνται πολλές ειδικές 
λεπτομέρειες για το πότε χορηγήθηκε η 
κρατική ενίσχυση, τις οποίες οι απλοί 
πολίτες δεν μπορούν να γνωρίζουν, και 
ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή να 
απλοποιήσει το έντυπο καταγγελίας, ώστε 
να έχουν οι απλοί πολίτες τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν καταγγελίες·

Or. en

Τροπολογία 328
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επισημαίνει ότι η πολιτική 
ανεξαρτησία των αρχών ανταγωνισμού 
είναι εξαιρετικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της αμεροληψίας και της 
αξιοπιστίας της πολιτικής ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 329
Paul Tang, Carmen Avram, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη πληροφόρησης κατά τη 
διερεύνηση καταγγελιών από την 
Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή να χορηγεί 
στους καταγγέλλοντες βεβαίωση 
παραλαβής καθώς και να παρέχει 
ενημέρωση κατά την έναρξη της έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης σχετικά 
με τη διάρκεια της έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 330
Andreas Schwab, Stefan Berger, Eva Maydell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπενθυμίζει τη σημασία του 
συντονισμού με τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 
αξιολόγηση των συνθηκών υλοποίησης της 
οδηγίας ΕΔΑ+·

28. υπενθυμίζει τη σημασία του 
συντονισμού με τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 
αξιολόγηση των συνθηκών υλοποίησης της 
οδηγίας ΕΔΑ+· υπενθυμίζει ότι στο 
παράρτημα της οδηγίας ΕΔΑ+ η 
Επιτροπή αναγνώρισε τα «ενδιάμεσα 
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μέτρα» ως «βασικό εργαλείο για τις αρχές 
ανταγωνισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι 
ο ανταγωνισμός δεν θα ζημιώνεται έως 
ότου να ολοκληρωθεί μια έρευνα»1β· 
υπενθυμίζει ότι πρέπει να αξιολογηθεί εάν 
υπάρχουν μέσα απλοποίησης της 
έγκρισης ενδιάμεσων μέτρων στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού 
εντός δύο ετών από την ημερομηνία 
μεταφοράς αυτής της οδηγίας σε εθνικό 
επίπεδο, ούτως ώστε να επιτραπεί στις 
αρχές ανταγωνισμού να αντιμετωπίζουν 
πιο αποτελεσματικά τις εξελίξεις στις 
ταχέως εξελισσόμενες αγορές·
_________________
1b https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201
9L0001&from=EL

Or. en

Τροπολογία 331
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υπενθυμίζει τη σημασία του 
συντονισμού με τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 
αξιολόγηση των συνθηκών υλοποίησης 
της οδηγίας ΕΔΑ+·

28. υπενθυμίζει τη σημασία του 
συντονισμού με τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού και καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια 
αξιολόγηση της υλοποίησης της οδηγίας 
ΕΔΑ+·

Or. en

Τροπολογία 332
Carmen Avram, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Paul Tang, Csaba 
Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. αναγνωρίζει ότι η πρόληψη της 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού ως 
πρωταρχικός στόχος της πολιτικής 
ανταγωνισμού της ΕΕ απαιτεί ένα βαθμό 
πολιτικής ανεξαρτησίας για την Επιτροπή 
και δημόσιο έλεγχο τυχόν προσπαθειών 
άσκησης πιέσεων από ομάδες 
συμφερόντων, και επαναλαμβάνει τις 
εκκλήσεις για ένα ενισχυμένο Μητρώο 
Διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 333
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι οι πόροι που είναι 
διαθέσιμοι στη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής πρέπει να 
είναι ανάλογοι με τον φόρτο εργασίας και 
το εύρος των καθηκόντων της, μέσω της 
μετακίνησης πόρων από άλλες 
Διευθύνσεις με λιγότερη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 334
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Εκτελεστική 
Αντιπρόεδρο που είναι υπεύθυνη για τον 
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ανταγωνισμό να διατηρήσει στενή 
επικοινωνία με την αρμόδια επιτροπή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ομάδα 
εργασίας του για θέματα ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 335
Raffaele Fitto, Derk Jan Eppink, Ryszard Antoni Legutko, Johan Van Overtveldt, 
Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. υπενθυμίζει τη δέσμευση της 
Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη 
έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, κατά την 
ακρόαση έγκρισής της στις 8 Οκτωβρίου 
2019 να διατηρήσει τα χαρτοφυλάκιά της 
για την ψηφιακή πολιτική και τον 
ανταγωνισμό αυστηρά χωριστά·

Or. en


