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Τροπολογία 1
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 101, 102 και 
107,

Or. en

Τροπολογία 2
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την τελευταία έκθεση 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου, της 2ας Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της 
διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της 
ΕΕ,1

1http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-
level_expert_group/report_en.pdf

Or. en

Τροπολογία 3
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 
αριθ. 15/2011 του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο 
«Διασφαλίζουν οι διαδικασίες της 
Επιτροπής την αποτελεσματική 
διαχείριση του ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων;»,

Or. en

Τροπολογία 4
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του 
ανταγωνισμού αποτελεί μέρος του 
«γενετικού κώδικα» της ΕΕ και 
ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του 
ανταγωνισμού είναι ένα εργαλείο στην 
υπηρεσία των ευρωπαίων καταναλωτών 
για την εξυγίανση της εσωτερικής αγοράς 
από κοινωνικοοικονομική άποψη και για 
την καταπολέμηση των καταχρηστικών 
πρακτικών ορισμένων οικονομικών 
παραγόντων·

Or. en

Τροπολογία 5
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του 
ανταγωνισμού αποτελεί μέρος του 
«γενετικού κώδικα» της ΕΕ και
ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του 
ανταγωνισμού που βασίζεται στις αρχές 
των ανοικτών αγορών και των ίσων όρων 
ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς 
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κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της
απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 6
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη 
των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία 
αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και 
κεφαλαίου αποτελεί προϋπόθεση για την 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 7
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η 
κρίση επιδεινώθηκε, οδηγώντας σε ύφεση 
την οικονομία της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και χρηματοπιστωτική κρίση ξέσπασε το 
φθινόπωρο του 2008 και επιδεινώθηκε το 
2011, οδηγώντας σε ύφεση την οικονομία 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
αντέδρασε στην κρίση θεσπίζοντας 
ειδικούς κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις και χρησιμοποιώντας την 
πολιτική του ανταγωνισμού ως εργαλείο 
διαχείρισης της κρίσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σκοπός ήταν, και είναι ακόμα, 
αυτό να αποτελέσει προσωρινό 
καθεστώς·

Or. en

Τροπολογία 9
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού είναι σημαντική για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, τη στήριξη της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την 
εξέλιξη προς μια τραπεζική ένωση, μια 
γνήσια οικονομική και νομισματική 
ένωση και βαθύτερη ολοκλήρωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προστατευτισμός θα είχε ως αποτέλεσμα 
την όξυνση και επιμήκυνση της κρίσης 
και ότι η αυστηρή εφαρμογή των 
κανόνων του ανταγωνισμού είναι 
σημαντική προκειμένου να επιστρέψει η 
ευρωπαϊκή οικονομία στα κανονικά της 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 10
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
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ανταγωνισμού είναι σημαντική για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, τη στήριξη της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την 
εξέλιξη προς μια τραπεζική ένωση, μια 
γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση 
και βαθύτερη ολοκλήρωση·

ανταγωνισμού είναι ένα μέσο για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, τη στήριξη της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την 
εξέλιξη προς μια τραπεζική ένωση, μια 
γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση 
και βαθύτερη ολοκλήρωση·

Or. en

Τροπολογία 11
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού είναι σημαντική για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, τη στήριξη της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την 
εξέλιξη προς μια τραπεζική ένωση, μια 
γνήσια οικονομική και νομισματική ένωση 
και βαθύτερη ολοκλήρωση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού είναι σημαντική για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, τη στήριξη της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», την ενιαία 
αγορά και την εξέλιξη προς μια τραπεζική 
ένωση, μια γνήσια οικονομική και 
νομισματική ένωση και βαθύτερη 
ολοκλήρωση και σύγκλιση·

Or. el

Τροπολογία 12
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 
πρέπει να λειτουργήσει ως ένα μέσο για 
την προώθηση της συνολικής 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, 
διευρύνοντας τον ανταγωνισμό και 
ανοίγοντας την αγορά σε νέους 
παράγοντες, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση 
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και την εμβάθυνση της εσωτερικής 
αγοράς, και ότι δεν αφορά μόνο την 
πρακτική εφαρμογή της πολιτικής 
ανταγωνισμού από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 13
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ανταγωνισμός δεν λειτουργεί το ίδιο 
ικανοποιητικά σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. el

Τροπολογία 14
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς 
στους οποίους το επίπεδο του 
ανταγωνισμού είναι χαμηλότερο συχνά 
είναι εκείνοι που έχουν ανεπαρκή 
οικονομική απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 15
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής επί 
της πολιτικής ανταγωνισμού 2011· 
σημειώνει ότι η νέα θεματική δομή 
αναφέρεται στα θέματα που επεσήμανε το 
Κοινοβούλιο και επιτρέπει σαφή 
προσδιορισμό προτεραιοτήτων, στόχων και 
της αναληφθείσας δράσης·

1. επισημαίνει την έκθεση της Επιτροπής 
επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2011· 
σημειώνει ότι η νέα θεματική δομή 
αναφέρεται στα θέματα που επεσήμανε το 
Κοινοβούλιο και επιτρέπει σαφή 
προσδιορισμό προτεραιοτήτων, στόχων και 
της αναληφθείσας δράσης·

Or. en

Τροπολογία 16
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού 
αποτελεί αριστούργημα της ευρωπαϊκής 
κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. 
Υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης 
των αντιμονοπωλιακών μηχανισμών και 
των μηχανισμών ελέγχου κρατικών 
ενισχύσεων και συγχωνεύσεων για τη 
διασφάλιση της οικονομικής 
αποδοτικότητας, της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς και της 
κοινωνικής προόδου. Η αυξημένη 
πρόσβαση και συμμετοχή των ΜΜΕ και 
του τριτογενή τομέα στην εσωτερική 
αγορά απαιτεί μια ενεργή πολιτική 
ανταγωνισμού για την απαλοιφή των 
υφιστάμενων εμποδίων·

Or. en

Τροπολογία 17
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπερασπίζεται την άποψη ότι οι στόχοι 
της πολιτικής ανταγωνισμού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη
τομεακών κανονισμών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αγορές λειτουργούν 
ικανοποιητικά για τις επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές και τους πολίτες·

2. ζητεί την επίτευξη συνοχής μεταξύ της 
πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ και όλων 
των άλλων πολιτικών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των τομεακών
κανονισμών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αγορές λειτουργούν 
ικανοποιητικά για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 18
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπερασπίζεται την άποψη ότι οι στόχοι 
της πολιτικής ανταγωνισμού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη 
τομεακών κανονισμών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αγορές λειτουργούν 
ικανοποιητικά για τις επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές και τους πολίτες·

2. υπερασπίζεται την άποψη ότι οι στόχοι 
της πολιτικής ανταγωνισμού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη 
τομεακών κανονισμών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αγορές προϊόντων, 
υπηρεσιών καθώς κι η αγορά εργασίας
λειτουργούν ικανοποιητικά για τις 
επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους 
πολίτες·

Or. el

Τροπολογία 19
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπερασπίζεται την άποψη ότι οι στόχοι 
της πολιτικής ανταγωνισμού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη 
τομεακών κανονισμών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αγορές λειτουργούν 
ικανοποιητικά για τις επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές και τους πολίτες·

2. υπερασπίζεται την άποψη ότι οι στόχοι 
της πολιτικής ανταγωνισμού πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη 
τομεακών κανονισμών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αγορές λειτουργούν 
ικανοποιητικά για τις επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές, το περιβάλλον και τους 
πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 20
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η εφαρμογή της πολιτικής 
του ανταγωνισμού με την ευρύτερη έννοια 
δεν πρέπει να ενισχύει τις ήδη 
συσταθείσες εταιρείες και προμηθευτές 
αγαθών και υπηρεσιών, αλλά να έχει ως 
υπέρτατο στόχο τη διευκόλυνση της 
εισόδου νέων παραγόντων καθώς και 
νέων ιδεών και τεχνικών, 
μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη για τους 
πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 21
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
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διεξοδικά, σε συνεργασία με τις εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού, τις στρεβλώσεις 
στη λειτουργία του ανταγωνισμού καθώς 
και τις οικονομικές τους επιπτώσεις·
ζητά από την Επιτροπή να εντοπίσει 
πιθανές ανισορροπίες μεταξύ κρατών 
μελών στον τομέα αυτό 
συμπεριλαμβανομένων των αιτιών τους·

Or. el

Τροπολογία 22
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η επέκταση της 
κατάστασης κρίσης στις έκτακτες 
κρατικές ενισχύσεις συνέβαλε στη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας, στην αποτροπή του 
προστατευτισμού και στην παροχή ενός 
μηχανισμού για τραπεζική αναδιάρθρωση 
και επίλυση κρίσεων, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες του
προγράμματος·

3. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, παρότι το καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων για την 
αντιμετώπιση της κρίσης αρχικά 
επρόκειτο να είναι προσωρινό, μοιάζει να 
έχει καθιερωθεί ως μόνιμο· αμφισβητεί 
την αποτελεσματική συνεισφορά του 
προσωρινού πλαισίου στη διασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη 
την ΕΕ· στην τρίτη συνεχή ετήσια έκθεσή 
του επί της πολιτικής ανταγωνισμού, 
εστιάζει στην ανάγκη διακοπής των εν 
λόγω προσωρινών μέσων το συντομότερο 
δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 23
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η επέκταση της 
κατάστασης κρίσης στις έκτακτες κρατικές 
ενισχύσεις συνέβαλε στη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην 
αποτροπή του προστατευτισμού και στην 
παροχή ενός μηχανισμού για τραπεζική 
αναδιάρθρωση και επίλυση κρίσεων, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες 
του προγράμματος·

3. επισημαίνει ότι η επέκταση των 
έκτακτων κρατικών ενισχύσεων λόγω 
κρίσης συνέβαλε στη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην 
αποτροπή του προστατευτισμού και στην 
παροχή ενός μηχανισμού για τραπεζική 
αναδιάρθρωση και επίλυση κρίσεων, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες 
του προγράμματος· ωστόσο, εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι σε 
περιπτώσεις όπως της DEXIA η εν λόγω 
προσέγγιση έχει αποτύχει και επιμένει ότι 
τα διδάγματα της πρότερης ανεπαρκούς
παρέμβασης πρέπει να γίνουν μαθήματα 
και να υιοθετηθούν αντίστοιχες 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 24
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η επέκταση της 
κατάστασης κρίσης στις έκτακτες κρατικές 
ενισχύσεις συνέβαλε στη διατήρηση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην 
αποτροπή του προστατευτισμού και στην 
παροχή ενός μηχανισμού για τραπεζική 
αναδιάρθρωση και επίλυση κρίσεων, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις 
χώρες του προγράμματος·

3. επισημαίνει ότι η επέκταση των 
έκτακτων κρατικών ενισχύσεων λόγω 
κρίσης ήταν επιβεβλημένη λόγω των 
περιστάσεων και συνέβαλε στην 
αποτροπή της επιδείνωσης της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
αστάθειας και στην παροχή ενός 
μηχανισμού για τραπεζική αναδιάρθρωση 
και επίλυση κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η επέκταση της 
κατάστασης κρίσης στις έκτακτες 
κρατικές ενισχύσεις συνέβαλε στη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας, στην αποτροπή του 
προστατευτισμού και στην παροχή ενός 
μηχανισμού για τραπεζική αναδιάρθρωση 
και επίλυση κρίσεων, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες του 
προγράμματος·

3. επισημαίνει ότι η επέκταση των 
έκτακτων κρατικών ενισχύσεων λόγω 
κρίσης συνέβαλε στη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην 
αποτροπή του προστατευτισμού και στην 
παροχή ενός μηχανισμού για τραπεζική 
αναδιάρθρωση και επίλυση κρίσεων, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες 
του προγράμματος που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα ρευστότητας·

Or. el

Τροπολογία 26
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η επέκταση της 
κατάστασης κρίσης στις έκτακτες κρατικές 
ενισχύσεις συνέβαλε στη διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, στην 
αποτροπή του προστατευτισμού και στην 
παροχή ενός μηχανισμού για τραπεζική 
αναδιάρθρωση και επίλυση κρίσεων, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες 
του προγράμματος·

3. επισημαίνει ότι η επέκταση των 
έκτακτων κρατικών ενισχύσεων λόγω 
κρίσης ενδέχεται να συνέβαλε στην 
αποτροπή του προστατευτισμού και στην 
παροχή ενός μηχανισμού για τραπεζική 
αναδιάρθρωση και επίλυση κρίσεων, τα 
οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις χώρες 
του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 27
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
μειώσουν το μέγεθός τους και να 
εστιάσουν το επιχειρηματικό τους 
μοντέλο στο βιώσιμο τμήμα των 
δραστηριοτήτων τους ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος για τους 
ανταγωνιστές τους που δεν λαμβάνουν 
ενισχύσεις και για τους φορολογούμενους 
της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 28
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
μειώσουν το μέγεθός τους και να 
εστιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο 
στο βιώσιμο τμήμα των δραστηριοτήτων 
τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος για τους ανταγωνιστές τους 
που δεν λαμβάνουν ενισχύσεις και για τους 
φορολογούμενους της ΕΕ·

4. υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
μειώσουν το μέγεθός τους, να εστιάσουν 
το επιχειρηματικό τους μοντέλο στο 
βιώσιμο τμήμα των δραστηριοτήτων τους 
και να βελτιώσουν την πρόσβαση των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε 
πιστώσεις, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος για τους ανταγωνιστές τους 
που δεν λαμβάνουν ενισχύσεις και για τους 
φορολογούμενους της ΕΕ· στο πλαίσιο 
αυτό θα ήταν σκόπιμο να 
πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση του 
διαχωρισμού μεταξύ εμπορικών και 
επενδυτικών τραπεζών·

Or. it
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Τροπολογία 29
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
μειώσουν το μέγεθός τους και να
εστιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο 
στο βιώσιμο τμήμα των δραστηριοτήτων 
τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος για τους ανταγωνιστές τους 
που δεν λαμβάνουν ενισχύσεις και για τους 
φορολογούμενους της ΕΕ

4. υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
εστιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο 
στο βιώσιμο τμήμα των δραστηριοτήτων 
τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος για τους ανταγωνιστές τους 
που δεν λαμβάνουν ενισχύσεις και για τους 
φορολογούμενους της ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 30
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
μειώσουν το μέγεθός τους και να 
εστιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο 
στο βιώσιμο τμήμα των δραστηριοτήτων 
τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος για τους ανταγωνιστές τους 
που δεν λαμβάνουν ενισχύσεις και για τους 
φορολογούμενους της ΕΕ·

4. υποστηρίζει ότι οι τράπεζες που 
λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις πρέπει να 
μειώσουν το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητά τους και να εστιάσουν το 
επιχειρηματικό τους μοντέλο στο βιώσιμο 
τμήμα των δραστηριοτήτων τους, να 
θέσουν ανώτατο όριο στις αποδοχές, και 
να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο για 
τους ανταγωνιστές τους που δεν 
λαμβάνουν ενισχύσεις και για τους 
φορολογούμενους της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 31
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. χαιρετίζει το γεγονός ότι «οι τράπεζες 
κλήθηκαν να εγκαταλείψουν μη 
διατηρήσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που 
βασίζονται στην υπερβολική μόχλευση 
και εξάρτηση από βραχυπρόθεσμη 
χρηματοδότηση χονδρικής και 
ενθαρρύνθηκαν να επικεντρωθούν εκ 
νέου στην κύρια επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα»· ζητεί από την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη της εν προκειμένω τη 
γνώμη της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του 
τραπεζικού τομέα της ΕΕ όσον αφορά 
την προτεινόμενη νομική διάκριση 
μεταξύ των συναλλακτικών 
δραστηριοτήτων και των καταθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 32
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η υπό εξέλιξη εξυγίανση 
του τραπεζικού τομέα έχει στην πράξη 
αυξήσει το μερίδιο αγοράς αρκετών 
μεγάλων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και, κατά συνέπεια, καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να επιβλέπει στενά 
τον κλάδο, ώστε να αυξηθεί ο 
ανταγωνισμός στις ευρωπαϊκές 
τραπεζικές αγορές, ακόμη και δια της 
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εισαγωγής διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων εκεί όπου οι 
μικροκαταθέσεις επιτρέπουν στους εν 
λόγω οργανισμούς να χρηματοδοτούν 
μέσω αυτών πιο ριψοκίνδυνες τραπεζικές 
επενδυτικές δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 33
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει ότι για μια ολοκληρωμένη 
εικόνα των χρηματικών κρατικών 
ενισχύσεων, πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τόσο η χρηματοδότηση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα από την ΕΚΤ 
όσο και οι σιωπηρές εγγυήσεις των 
συστημικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, 
και ότι η Επιτροπή πρέπει να ενεργήσει 
αναλόγως·

Or. en

Τροπολογία 34
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. υπενθυμίζει ότι τα συστημικά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
επωφελούνται σημαντικά από σιωπηρές 
κρατικές ενισχύσεις και ως εκ τούτου δεν 
είναι συμβατά με μια ανταγωνιστική 
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κοινωνική οικονομία της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 35
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4δ. χαιρετίζει ως πρώτο βήμα την έκθεση 
της ομάδας Liikanen σχετικά με τη 
διαρθρωτική μεταρρύθμιση του 
τραπεζικού τομέα της ΕΕ, τονίζει ότι η 
διαρθρωτική διάκριση της λιανικής 
τραπεζικής από την επενδυτική 
τραπεζική αποτελεί προϋπόθεση της 
αποκατάστασης ενός ανταγωνιστικού 
τραπεζικού τομέα, όπου οι κίνδυνοι 
εντοπίζονται, διαχωρίζονται κατάλληλα 
και υπόκεινται σε κατάλληλη διαχείριση 
και έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 36
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κράτους, να δίνεται η 
επιλογή ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών απευθείας μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος της 
ανάδρασης μεταξύ του κράτους και των 
τραπεζών·
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και να θεσπιστεί επειγόντως ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός·

Or. en

Τροπολογία 37
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κράτους, να δίνεται η 
επιλογή ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών απευθείας μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
και να θεσπιστεί επειγόντως ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός· 

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κράτους και να θεσπιστεί 
επειγόντως ενιαίος εποπτικός μηχανισμός·

Or. en

Τροπολογία 38
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κράτους, να δίνεται η 
επιλογή ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών απευθείας μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
και να θεσπιστεί επειγόντως ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός· 

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κράτους, να δίνεται η 
επιλογή ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών απευθείας μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
και να θεσπιστεί επειγόντως ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός, στον οποίο θα 
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δίνεται προσοχή στις διαφορές που 
παρουσιάζονται στο πλαίσιο του 
τραπεζικού τομέα ως προς τη μορφή της 
επιχείρησης, το μέγεθός της και το 
επιχειρηματικό πρότυπο·

Or. en

Τροπολογία 39
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κράτους, να δίνεται η 
επιλογή ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών απευθείας μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
και να θεσπιστεί επειγόντως ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός·

5. υπενθυμίζει τη δήλωση της συνόδου 
κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 
2012· συμφωνεί ότι είναι επιτακτική 
ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κράτους, να δίνεται η 
επιλογή ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών απευθείας μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
και να θεσπιστεί επειγόντως ενιαίος 
εποπτικός μηχανισμός καθώς κι ένα ενιαίο 
ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων·

Or. el

Τροπολογία 40
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει με 
αυστηρότητα αντιμονοπωλιακούς κανόνες 
και κανόνες ελέγχου συγχωνεύσεων 
προκειμένου να αναπτυχθούν διαφανείς, 
ανοικτές και δίκαιες χρηματοπιστωτικές 
αγορές· αναγνωρίζει τις έρευνές της στην 

6. ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει με 
αυστηρότητα αντιμονοπωλιακούς κανόνες 
και κανόνες ελέγχου συγχωνεύσεων 
προκειμένου να επιτευχθούν ελεγχόμενες,
διαφανείς, ανοικτές και δίκαιες 
χρηματοπιστωτικές αγορές· αναγνωρίζει 
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εξωχρηματιστηριακή (OTC) αγορά 
παραγώγων, ιδίως όσον αφορά εμπορικά 
δεδομένα και υπηρεσίες συμβολαίων 
ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CDS), 
υπηρεσίες πληρωμών και τη διάδοση 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε 
αγορές·

τις έρευνές της στην εξωχρηματιστηριακή 
(OTC) αγορά παραγώγων, ιδίως όσον 
αφορά εμπορικά δεδομένα και υπηρεσίες 
συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής 
αθέτησης (CDS), υπηρεσίες πληρωμών και 
τη διάδοση χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών σε αγορές·

Or. en

Τροπολογία 41
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να 
παρακολουθούν τη συμπεριφορά και τον 
αντίκτυπο στην αγορά των μεγάλων 
χρηματοοικονομικών παραγόντων και 
ολιγοπωλίων, όπως οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
καθώς και επεισόδια αστάθειας τιμών που 
σχετίζονται με χρηματοπιστωτικές αγορές, 
και να δίνουν μέγιστη προτεραιότητα σε 
υπόνοιες χειραγώγησης επιτοκίων LIBOR, 
EURIBOR και TIBOR·

7. καλεί τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να 
παρακολουθούν τη συμπεριφορά και τον 
αντίκτυπο στην αγορά των μεγάλων 
χρηματοοικονομικών παραγόντων και 
ολιγοπωλίων, όπως οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
καθώς και επεισόδια αστάθειας τιμών που 
σχετίζονται με χρηματοπιστωτικές αγορές, 
και να δίνουν μέγιστη προτεραιότητα σε 
υπόνοιες χειραγώγησης επιτοκίων LIBOR, 
EURIBOR και TIBOR, σε στενή 
συνεργασία με άλλες δικαιοδοσίες· καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το 
ζήτημα θα διερευνηθεί πλήρως, 
συμπεριλαμβανομένου και του κατά πόσο 
έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα μέσα της 
ΕΕ για να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο·

Or. en

Τροπολογία 42
Claudio Morganti
Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



AM\917381EL.doc 23/59 PE496.675v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να 
παρακολουθούν τη συμπεριφορά και τον 
αντίκτυπο στην αγορά των μεγάλων 
χρηματοοικονομικών παραγόντων και 
ολιγοπωλίων, όπως οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
καθώς και επεισόδια αστάθειας τιμών που 
σχετίζονται με χρηματοπιστωτικές αγορές, 
και να δίνουν μέγιστη προτεραιότητα σε 
υπόνοιες χειραγώγησης επιτοκίων LIBOR, 
EURIBOR και TIBOR·

7. καλεί τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να 
παρακολουθούν τη συμπεριφορά και τον 
αντίκτυπο στην αγορά των μεγάλων 
χρηματοοικονομικών παραγόντων και 
ολιγοπωλίων, όπως οι οργανισμοί 
αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, 
καθώς και επεισόδια αστάθειας τιμών που 
σχετίζονται με χρηματοπιστωτικές αγορές, 
και να δίνουν μέγιστη προτεραιότητα σε 
υπόνοιες χειραγώγησης επιτοκίων LIBOR, 
EURIBOR και TIBOR, ώστε τη φούσκα 
των δανείων να μην ακολουθήσει εκείνη 
των επιτοκίων·

Or. it

Τροπολογία 43
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία 
δημοσίου οργανισμού αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας, ο οποίος θα 
αποτελεί τον μοναδικό φορέα που θα 
επιτρέπεται να αποτιμά το χρέος των 
κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ως μη παράγων της αγοράς ο εν λόγω 
δημόσιος οργανισμός αξιολόγησης 
αναμένεται να έχει περισσότερο 
ορθολογική και μακρόπνοη προοπτική 
στην αποτίμηση του δημοσίου χρέους και 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
της Ένωσης εν γένει·

Or. en
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Τροπολογία 44
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Τρίτος τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στήριξη της ανάπτυξης, των θέσεων 
εργασίας και της ανταγωνιστικότητας

Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, των 
θέσεων εργασίας και της 
ανταγωνιστικότητας

Or. en

Τροπολογία 45
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού αποτελεί βασική κινητήρια 
δύναμη της παραγωγικότητας και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη 
στήριξη υγειών δημόσιων οικονομικών 
και των στόχων της «Ευρώπης 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι η πολιτική 8. αναγνωρίζει ότι η πολιτική 
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ανταγωνισμού αποτελεί βασική κινητήρια 
δύναμη της παραγωγικότητας και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη 
στήριξη υγειών δημόσιων οικονομικών 
και των στόχων της «Ευρώπης 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

ανταγωνισμού αποτελεί απαραίτητο 
εργαλείο για τη διατήρηση της ενιαίας 
αγοράς και βασική κινητήρια δύναμη της 
παραγωγικότητας και της εξωτερικής 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 47
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. αναγνωρίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού αποτελεί βασική κινητήρια 
δύναμη της παραγωγικότητας και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη 
στήριξη υγειών δημόσιων οικονομικών και 
των στόχων της «Ευρώπης 2020» για 
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

8. αναγνωρίζει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού αποτελεί βασική κινητήρια 
δύναμη της παραγωγικότητας, της 
αποτελεσματικότητας, και της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη 
στήριξη δίκαιων και ανοικτών αγορών,
υγειών δημόσιων οικονομικών και των 
στόχων της «Ευρώπης 2020» για έξυπνη, 
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη·

Or. el

Τροπολογία 48
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς, η επίτευξη του ψηφιακού 
θεματολογίου και η ενθάρρυνση της 

9. επισημαίνει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς, η επιστροφή της οικονομικής 
ανάπτυξης, η ελκυστικότητα της 
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καινοτομίας απαιτούν ισχυρό 
ανταγωνισμό·  σημειώνει ότι όλοι οι 
αντιμονοπωλιακοί μηχανισμοί και οι 
μηχανισμοί ελέγχου συγχωνεύσεων και 
κρατικών ενισχύσεων είναι ουσιώδεις για 
την ανασυγκρότηση της οικονομίας·

ευρωπαϊκής αγοράς σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η επίτευξη του ψηφιακού 
θεματολογίου και η ενθάρρυνση της 
έρευνας και της καινοτομίας απαιτούν 
ισχυρό ανταγωνισμό·  σημειώνει ότι όλοι 
οι αντιμονοπωλιακοί μηχανισμοί και οι 
μηχανισμοί ελέγχου συγχωνεύσεων και 
κρατικών ενισχύσεων είναι ουσιώδεις για 
την βελτίωση της ρύθμισης των αγορών, 
την ενθάρρυνση της διαφάνειας και την 
ανασυγκρότηση της οικονομίας·

Or. el

Τροπολογία 49
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς, η επίτευξη του ψηφιακού 
θεματολογίου και η ενθάρρυνση της 
καινοτομίας απαιτούν ισχυρό 
ανταγωνισμό· σημειώνει ότι όλοι οι 
αντιμονοπωλιακοί μηχανισμοί και οι 
μηχανισμοί ελέγχου συγχωνεύσεων και 
κρατικών ενισχύσεων είναι ουσιώδεις για 
την ανασυγκρότηση της οικονομίας·

9. επισημαίνει ότι η εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς, η επίτευξη του ψηφιακού 
θεματολογίου και η ενθάρρυνση της 
καινοτομίας απαιτούν, εκτός από μια υγιή 
πλειάδα οικονομικών οντοτήτων, ισχυρή 
και προληπτική κλαδική πολιτική·
σημειώνει ότι οι αντιμονοπωλιακοί 
μηχανισμοί και οι μηχανισμοί ελέγχου 
συγχωνεύσεων είναι ουσιώδεις για την 
ανασυγκρότηση της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 50
Antolín Sánchez Presedo
Salvador Garriga Polledo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. πιστεύει ότι κατά την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων που έχουν στις εταιρείες 
διαδικασίες κινηθείσες μετά από 
αιτήματα κρατικών ενισχύσεων, πρέπει 
να γίνονται σεβαστές οι θεμιτές
προσδοκίες και οι αρχές της νομικής 
σαφήνειας· λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο κοινωνικός και 
οικονομικός αντίκτυπος υπερβαίνουν 
κατά πολύ τα οφέλη, πιστεύει ότι η 
ανάκαμψη δεν πρέπει να είναι η μοναδική 
λύση για την αποκατάσταση του 
ανταγωνισμού εφόσον είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν καλύτερες λύσεις, και 
ότι, σε κάθε περίπτωση, η ανάκαμψη 
πρέπει να είναι αναλογική και ισόμετρη·

Or. en

Τροπολογία 51
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει την απόφαση της 
24ης Μαΐου 2012 του Γενικού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση MasterCard, 
η οποία επιβεβαιώνει την 
αντιανταγωνιστική φύση των πολυμερών 
διατραπεζικών προμηθειών· παροτρύνει 
εκ νέου την Επιτροπή να υποβάλει μια 
νομοθετική πρόταση για τη διασφάλιση 
ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά 
πιστωτικών καρτών, με στόχο την πλήρη 
απελευθέρωση του δυναμικού ανάπτυξής 
της και τη διασφάλιση της πρόσβασης 
νεοεισερχόμενων εταιρειών στην αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 52
Antolín Sánchez Presedo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπερασπίζεται την άποψη ότι τα 
δημόσια μέτρα που λαμβάνονται για την 
παροχή υποστήριξης σε θύματα 
εκτεταμένης απάτης και παράνομων 
χρηματοοικονομικών πρακτικών με 
αποκλειστικό στόχο την αποτροπή 
περαιτέρω ζημιών και την 
αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους, 
δεν πρέπει να θεωρούνται κρατική 
ενίσχυση·

Or. en

Τροπολογία 53
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναθέτει στην Επιτροπή την 
αποτελεσματική επιβολή της πολιτικής 
ανταγωνισμού και την προώθηση 
τεχνολογιών και πόρων φιλικών προς το 
περιβάλλον· σημειώνει ότι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές ΣΕΔΕ θα πρέπει 
να συμβάλουν στην αποτροπή της 
διαρροής άνθρακα, στη διαφύλαξη των 
μηνυμάτων που εκπέμπονται μέσω των 
τιμών και στην ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων·

10. αναθέτει στην Επιτροπή την 
αποτελεσματική επιβολή της πολιτικής 
ανταγωνισμού και την προώθηση 
τεχνολογιών και πόρων φιλικών προς το 
περιβάλλον· σημειώνει ότι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές ΣΕΔΕ θα πρέπει
να συμβάλουν στην αποτροπή της 
διαρροής άνθρακα, στη διαφύλαξη των 
μηνυμάτων που εκπέμπονται μέσω των 
τιμών και στην ελαχιστοποίηση των 
στρεβλώσεων· θεωρεί ότι η τρέχουσα 
χαμηλή τιμή ΣΕΔΕ δεν προωθεί επαρκώς 
τις φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και 
επιβραδύνει τη μετάβαση σε μια 
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οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα· συνεπώς, ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει διαρθρωτικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των 
πλεοναζόντων δικαιωμάτων εκπομπής 
CO2 κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης 
του ΣΕΔΕ·

Or. en

Τροπολογία 54
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα 
πρέπει να προωθεί την κοινωνική ένταξη 
μέσω της πρόσβασης στις αγορές, την 
οικονομική πρόοδο, την καλύτερη 
διαχείριση των δημοσίων δαπανών, θα 
πρέπει να αποτρέπει τον αγώνα δρόμου για 
επιδοτήσεις εντός της ΕΕ, να δίνει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να διορθώνουν 
δυσλειτουργίες της αγοράς και να στηρίζει 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και 
ευάλωτα άτομα·

11. τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα 
πρέπει να προωθεί την πρόσβαση στις 
αγορές, την οικονομική πρόοδο, την 
καλύτερη διαχείριση των δημοσίων 
δαπανών, θα πρέπει να αποτρέπει τον 
αγώνα δρόμου για επιδοτήσεις εντός της 
ΕΕ, να δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να διορθώνουν δυσλειτουργίες 
της αγοράς και να στηρίζει υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και ευάλωτα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 55
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εκσυγχρονισμός των κρατικών 
ενισχύσεων
11α. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
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των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις (COM(2012)0209)· ωστόσο, 
ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης
ως ένας από τους γενικούς στόχους της εν 
λόγω μεταρρύθμισης δεν θα οδηγήσει εκ 
νέου στην αύξηση του δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 56
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι ο κυριότερος ρόλος 
του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων 
είναι η διασφάλιση ίσων όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά· 
επικροτεί τη δέσμη μέτρων 
εκσυγχρονισμού των κρατικών 
ενισχύσεων ως έναν από τους θεμέλιους 
λίθους στην υπό εξέλιξη διαδικασία 
εκσυγχρονισμού της πολιτικής 
ανταγωνισμού· ζητεί την έγκαιρη 
υλοποίηση της δέσμης μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 57
Bas Eickhout
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα 
κατάλληλης κρατικής στήριξης για την 
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οικολογική αναμόρφωση της οικονομίας, 
ιδίως όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, και ότι οι νέες 
κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να 
βασίζονται σε αυτήν την προϋπόθεση·

Or. en

Τροπολογία 58
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. συμφωνεί με την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι διαδικασίες των 
κρατικών ενισχύσεων πρέπει να 
επιταχυνθούν για να δοθεί περισσότερη 
έμφαση σε περίπλοκες υποθέσεις με 
σοβαρές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό 
στην εσωτερική αγορά· σημειώνει την 
πρόταση της Επιτροπής για την αύξηση 
της διακριτικής ευχέρειάς της να 
αποφασίζει σχετικά με την αντιμετώπιση 
καταγγελιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εισαγάγει λεπτομερή κριτήρια για τη 
διάκριση μεταξύ σημαντικών και 
λιγότερο σημαντικών υποθέσεων σε αυτό 
το πλαίσιο· επισημαίνει ότι κατάλληλες 
λύσεις για την εν λόγω διάκριση είναι η 
αύξηση των κατώτατων ορίων που δίνει 
ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, καθώς και η επέκταση των 
οριζόντιων κατηγοριών στον 
εξουσιοδοτικό κανονισμό και στον γενικό 
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 59
Andreas Schwab



PE496.675v02-00 32/59 AM\917381EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. επισημαίνει τη γενική πρόθεση της 
Επιτροπής να εξαιρέσει περαιτέρω μέτρα 
από την υποχρέωση κοινοποίησης· τονίζει 
ωστόσο ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν την εκ των προτέρων 
συμμόρφωση με τους κανόνες των 
κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
και τα συστήματα απαλλαγής κατά 
κατηγορία, προκειμένου να διατηρήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου, ενώ η 
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να ασκεί τον 
εκ των υστέρων έλεγχο των εν λόγω 
υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 60
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να διασφαλίσει τη βελτίωση της 
ανταλλαγής με τα κράτη μέλη από την 
άποψη της ποιοτικής και έγκαιρης 
υποβολής πληροφοριών και κατάρτισης 
κοινοποιήσεων· υπογραμμίζει ότι 
αποτελεσματικά εθνικά συστήματα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα 
κρατικών ενισχύσεων που απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση εκ των προτέρων 
κοινοποίησης, συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 61
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. σημειώνει ότι μέχρι σήμερα οι 
πληροφορίες που αφορούν υποθέσεις 
ελέγχου κρατικών ενισχύσεων 
διαβιβάζονται αποκλειστικά από τα 
κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσο θα υπάρξει 
περαιτέρω ανάγκη επιπλέον ανθρώπινων 
πόρων για την επέκταση των εργαλείων 
συλλογής πληροφοριών και την 
εξασφάλιση στην Επιτροπή της 
δυνατότητας να λαμβάνει άμεσα 
πληροφορίες από συμμετέχοντες στην 
αγορά· επισημαίνει εντούτοις ότι δεν 
πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να 
περιλάβει πρόσθετα ζητήματα ποιότητας 
και αποδοτικότητας στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης· οι εν λόγω αποφάσεις 
πρέπει να λαμβάνονται από την 
χορηγούσα αρχή·

Or. en

Τροπολογία 62
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων 
για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναμένεται να οδηγήσει σε 
ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο 
ευέλικτο πλαίσιο· συμφωνεί ότι θα πρέπει 
να εξαιρεθούν οι νοσοκομειακές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής 
στέγασης, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες 

12. σημειώνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες 
επιθυμούν να τους προσφέρονται 
αναγκαίες και σημαντικές δημόσιες 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με 
ευρύτητα κάλυψης και προσιτές από 
πλευράς κόστους· τονίζει ότι, για το 
σκοπό αυτό, η διαφύλαξη του 
ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων παρόχων 
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και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος που βρίσκονται κάτω από 
ένα ελάχιστο επίπεδο·

είναι κρίσιμη· τονίζει ότι, από αυτήν την 
άποψη, η πρόσφατη δέσμη μέτρων για τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος μπορεί να οδηγήσει σε ένα 
απλούστερο, σαφέστερο και πιο ευέλικτο 
πλαίσιο· επισημαίνει την αρμοδιότητα της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες 
περί ανταγωνισμού της ΣΛΕΕ, να 
διασφαλίζει τη συμβατότητα της αμοιβής 
για τις υπηρεσίες ΓΟΣ με τους κανόνες 
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 
προκειμένου να αποφεύγεται η παροχή 
υπηρεσιών κακής ποιότητας αλλά 
υψηλού κόστους στους πολίτες· εκφράζει 
την ανησυχία του σχετικά με την 
εξαίρεση υπερβολικά μεγάλου αριθμού 
υπηρεσιών από τον έλεγχο των αρχών 
ανταγωνισμού λόγω της θέσπισης 
υπερβολικά υψηλών ελάχιστων επιπέδων·

Or. en

Τροπολογία 63
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων 
για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναμένεται να οδηγήσει σε 
ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο 
ευέλικτο πλαίσιο για δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας· συμφωνεί ότι θα 
πρέπει να εξαιρεθούν οι νοσοκομειακές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής 
στέγασης, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος που βρίσκονται κάτω από 
ένα ελάχιστο επίπεδο·

12. τονίζει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων 
για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναμένεται να οδηγήσει σε 
ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο 
ευέλικτο πλαίσιο για δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι νοσοκομειακές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής 
στέγασης και όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες 
θα επωφεληθούν εάν οριστεί γενική 
απαλλαγή τους από την υποχρέωση 
κοινοποίησης, ιδίως βάσει πρόσφατων 
πορισμάτων που δείχνουν ότι υπάρχουν 
σημαντικές αδυναμίες στο μηχανισμό 
απαλλαγών·
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Τροπολογία 64
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων 
για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναμένεται να οδηγήσει σε 
ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο 
ευέλικτο πλαίσιο για δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας· συμφωνεί ότι θα πρέπει 
να εξαιρεθούν οι νοσοκομειακές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής 
στέγασης, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος που βρίσκονται κάτω από 
ένα ελάχιστο επίπεδο·

12. τονίζει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων 
για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναμένεται να οδηγήσει σε 
ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο 
ευέλικτο πλαίσιο για δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας τον 
ανταγωνισμό και προάγοντας πιο ίσους 
όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
δημόσιων και των ιδιωτικών παρόχων 
των εν λόγω υπηρεσιών· συμφωνεί ότι θα 
πρέπει να εξαιρεθούν οι νοσοκομειακές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής 
στέγασης, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος που βρίσκονται κάτω από 
ένα ελάχιστο επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 65
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων 
για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναμένεται να οδηγήσει σε 
ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο 
ευέλικτο πλαίσιο για δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας· συμφωνεί ότι θα πρέπει 
να εξαιρεθούν οι νοσοκομειακές 

12. τονίζει ότι η πρόσφατη δέσμη μέτρων 
για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος αναμένεται να οδηγήσει σε 
ένα απλούστερο, σαφέστερο και πιο 
ευέλικτο πλαίσιο για δημόσιες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας· επαναλαμβάνει ότι θα 
πρέπει να εξαιρεθούν οι νοσοκομειακές 
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υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής 
στέγασης, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος που βρίσκονται κάτω από 
ένα ελάχιστο επίπεδο·

υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινωνικής 
στέγασης, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, χωρίς κατώτατα όρια·

Or. en

Τροπολογία 66
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, στον τομέα της κοινωνικής στέγασης, 
η Επιτροπή διατήρησε περιορισμένο το 
πεδίο απαλλαγών από τους κανόνες των 
κρατικών ενισχύσεων, εφαρμόζοντάς τις 
μόνο για πολίτες ευρισκόμενους σε 
μειονεκτική θέση ή σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει ευέλικτη και 
εποικοδομητική στάση έναντι κρατών 
μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στον τομέα της κοινωνικής στέγασης 
λόγω του ανωτέρω ορισμού·

Or. en

Τροπολογία 67
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Πέμπτος τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βελτίωση της ευημερίας των 
καταναλωτών: το παράδειγμα του τομέα 
τροφίμων

Βελτίωση της ευημερίας των 
καταναλωτών: εξελίξεις σε μεμονωμένους 
τομείς
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Or. en

Τροπολογία 68
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Πέμπτος τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βελτίωση της ευημερίας των 
καταναλωτών: το παράδειγμα του τομέα 
τροφίμων

Βελτίωση της γενικής ευημερίας: το 
παράδειγμα του τομέα τροφίμων

Or. en

Τροπολογία 69
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-14a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, παρά τον γενικό στόχο ενίσχυσης του 
προσανατολισμού της ΚΓΠ προς την 
αγορά, η πρόταση της ΚΓΠ διατηρεί 
ορισμένες παρεκκλίσεις από το άρθρο 101 
ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι ο γεωργικός τομέας 
πρέπει να υπόκειται και αυτός πλήρως 
στους κανόνες του ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 70
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι από τα μέσα του 2007 οι τιμές 
των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές 
παραγωγού, καθώς και για το γεγονός ότι 
οι τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα 
συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό 
πληθωρισμό· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 
αλυσίδα αξίας θα πρέπει να συνοδεύεται 
από τη λειτουργία των οργανώσεων 
παραγωγών κατά τρόπο που να προάγει 
τον ανταγωνισμό και από μια πλατφόρμα 
για την παρακολούθηση των τιμών των 
τροφίμων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι από τα μέσα του 2007 οι τιμές 
των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές 
παραγωγού, καθώς και για το γεγονός ότι 
οι τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα 
συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό 
πληθωρισμό· τονίζει την ανάγκη 
αποφυγής μέτρων γεωργικής πολιτικής, 
όπως οι ποσοστώσεις παραγωγής, τα 
οποία διαχωρίζουν τις εθνικές αγορές και 
αποτρέπουν την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· 
παροτρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία 
με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, να ελέγχει 
διεξοδικά τον ανταγωνισμό στον 
αγροτοβιομηχανικό τομέα από την άποψη 
της στήριξης, της διαφάνειας και της 
εξέλιξης των τιμών καταναλωτή σε όλα τα 
επίπεδα της αλυσίδας τιμών·

Or. en

Τροπολογία 71
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι από τα μέσα του 2007 οι τιμές 
των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές 
παραγωγού, καθώς και για το γεγονός ότι 
οι τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα 
συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό 
πληθωρισμό· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 
αλυσίδα αξίας θα πρέπει να συνοδεύεται 
από τη λειτουργία των οργανώσεων 
παραγωγών κατά τρόπο που να προάγει 

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι από τα μέσα του 2007 οι τιμές 
των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές 
παραγωγού, καθώς και για το γεγονός ότι 
οι τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα 
συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό 
πληθωρισμό· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 
αλυσίδα αξίας θα πρέπει να συνοδεύεται 
από τη λειτουργία των οργανώσεων 
παραγωγών κατά τρόπο που να προάγει 
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τον ανταγωνισμό και από μια πλατφόρμα 
για την παρακολούθηση των τιμών των 
τροφίμων·

τον ανταγωνισμό και από μια πλατφόρμα 
για την παρακολούθηση των τιμών των 
τροφίμων· υπενθυμίζει ότι τα οφέλη για 
τους καταναλωτές που μπορούν να 
επιτευχθούν στον τομέα των τροφίμων, 
μπορούν να πολλαπλασιαστούν μέσω της 
υλοποίησης των ίδιων ανταγωνιστικών 
μεταρρυθμίσεων σε όλους τους άλλους 
τομείς της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 72
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι από τα μέσα του 2007 οι τιμές 
των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές 
παραγωγού, καθώς και για το γεγονός ότι 
οι τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα 
συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό 
πληθωρισμό· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 
αλυσίδα αξίας θα πρέπει να συνοδεύεται 
από τη λειτουργία των οργανώσεων 
παραγωγών κατά τρόπο που να προάγει 
τον ανταγωνισμό και από μια πλατφόρμα 
για την παρακολούθηση των τιμών των 
τροφίμων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι από τα μέσα του 2007 οι τιμές 
των τροφίμων έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με υψηλές διακυμάνσεις στις τιμές 
παραγωγού, καθώς και για το γεγονός ότι 
οι τιμές καταναλωτή στα τρόφιμα 
συμβάλλουν σημαντικά στον συνολικό 
πληθωρισμό· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 
αλυσίδα αξίας θα πρέπει να συνοδεύεται 
από μια πλατφόρμα για την 
παρακολούθηση των τιμών των τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 73
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)



PE496.675v02-00 40/59 AM\917381EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού αλλά και κοινωνικού 
συμφέροντος αντιπροσωπεύουν 
σημαντικό μερίδιο της συνολικής 
παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη, 
γεγονός που σημαίνει ότι η αύξηση της 
αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών 
μπορεί να επιφέρει αξιοσημείωτα κέρδη· 
τονίζει ότι εν προκειμένω είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι 
κανόνες που διέπουν τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού αλλά και κοινωνικού 
συμφέροντος προστατεύουν μάλλον τους 
καταναλωτές παρά τους μεμονωμένους 
παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 74
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει τον τεράστιο ρόλο της 
κερδοσκοπίας στις αγορές τροφίμων ως 
βασική αιτία της αστάθειας των τιμών· 
εκφράζει τη λύπη του διότι δεν γίνεται 
σχετική μνεία στην έκθεση επί της 
πολιτικής ανταγωνισμού 2011· καλεί την 
Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για 
την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας στις 
αγορές τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 75
Jürgen Klute
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της 
ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού 
πέραν της τρέχουσας στενής οπτικής 
γωνίας της ευημερίας του καταναλωτή 
και των ανησυχιών για χαμηλές τιμές 
τροφίμων· τονίζει ότι η μείωση των τιμών 
των τροφίμων δεν πρέπει να επιτευχθεί 
εις βάρος της απασχόλησης, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της 
ποιότητας και της ασφάλειας των 
τροφίμων·

Or. en

Τροπολογία 76
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. εκφράζει τη διαφωνία του με τον 
αναφερόμενο «γενικό στόχο της αύξησης 
του προσανατολισμού της ΚΓΠ προς την 
αγορά»· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει εις βάθος τον θετικό ρόλο των 
οργανώσεων παραγωγών και των 
συνεταιρισμών στην αύξηση της 
ευημερίας και της διαπραγματευτικής 
ισχύος των κατόχων μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων έναντι του ανάντη 
βιομηχανικού κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 77
Derk Jan Eppink
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναμένει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) να υποβάλει έκθεση 
σχετικά με το εν λόγω θέμα· λαμβάνει 
υπόψη του το γεγονός ότι τα δημητριακά 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν 
τους τομείς στους οποίους έχουν διεξαχθεί 
οι περισσότερες έρευνες σε 
αντιμονοπωλιακές υποθέσεις και 
ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού να επιταχύνουν τις 
πρωτοβουλίες τους στο εν λόγω πεδίο·

15. αναμένει από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) να υποβάλει έκθεση
σχετικά με το εν λόγω θέμα· λαμβάνει 
υπόψη του το γεγονός ότι τα δημητριακά 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν 
τους τομείς στους οποίους έχουν διεξαχθεί 
οι περισσότερες έρευνες σε 
αντιμονοπωλιακές υποθέσεις και 
ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού να επιταχύνουν τις 
πρωτοβουλίες τους στο εν λόγω πεδίο· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τον 
ευρωπαϊκό κλάδο της ζάχαρης, όπου 
σημειώθηκε ιδιαιτέρως υψηλός 
πληθωρισμός το 2011 και το 2012·

Or. en

Τροπολογία 78
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ειδικοί τομείς
15α. παροτρύνει εκ νέου την Επιτροπή να
επιδιώξει την πλήρη εφαρμογή της 
δέσμης που αφορά την εσωτερική 
ενεργειακή αγορά· προτρέπει την 
Επιτροπή να εποπτεύει ενεργά τον 
ανταγωνισμό στις ενεργειακές αγορές, 
όσο δεν έχει επιτευχθεί πλήρως μια 
ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία 
ενεργειακή αγορά, ειδικά όποτε η 
ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας δημιουργεί 
μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές αγορές·
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Or. en

Τροπολογία 79
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15a. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει με 
τη δέουσα προσοχή τα θέματα του 
ανταγωνισμού μέσα σε ένα περίπλοκο 
περιβάλλον όπως είναι εκείνο των 
πολυμερών πληρωμών· εκτιμά πως τα 
ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν σε αυτό 
το πεδίο πρέπει να εξετάζονται κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 80
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. χαιρετίζει τη θέσπιση της 
«καλύτερης δέσμης μέτρων για τους 
αερολιμένες» που καλύπτει την πρόσβαση 
σε χρονοθυρίδες αερολιμένων, την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα 
των υπηρεσιών εδάφους και τους 
περιορισμούς που αφορούν το θόρυβο 
στους αερολιμένες· κρίνει θετικά τις 
έρευνες της Επιτροπής όσον αφορά 
συγχωνεύσεις και παραβιάσεις της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον 
τομέα της αεροπορίας· καλεί την 
Επιτροπή να πραγματοποιεί αυστηρούς 
ελέγχους των κρατικών ενισχύσεων σε 
όλα τα επίπεδα αερολιμένων, από 
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κρατικούς μέχρι περιφερειακούς 
αερολιμένες και αερομεταφορείς χαμηλού 
κόστους, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι κρατικές ενισχύσεις δεν ωφελούν 
αθέμιτα ορισμένους αερολιμένες και 
αεροπορικές εταιρείες εις βάρος άλλων· 
υπογραμμίζει ότι και η στήριξη από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μπορεί να 
συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση·

Or. en

Τροπολογία 81
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
προσεκτικά τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
αγορά των αερομεταφορών και των 
υπηρεσιών κατεπείγοντος ταχυδρομείου 
της ΕΕ. Θεωρεί σε αυτό το πλαίσιο ότι η 
σχεδιαζόμενη συγχώνευση μεταξύ της 
εταιρείας UPS και της ολλανδικής 
εταιρείας TNT Express πρέπει να 
εξεταστεί και να διερευνηθεί διεξοδικά·

Or. en

Τροπολογία 82
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. σημειώνει ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η FedEx και η UPS 
λειτουργούν σε ένα είδος διπωλίου στην 
αγορά υπηρεσιών κατεπείγοντος 
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ταχυδρομείου και πρακτικά έχουν 
αποκλείσει τους ευρωπαϊκούς 
ανταγωνιστές τους από την αγορά τα 
τελευταία 10 χρόνια· ταυτόχρονα, η ΕΕ 
έχει ανοίξει σταθερά τις αγορές της σε 
εταιρείες από τις ΗΠΑ· καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η συγχώνευση των 
εταιρειών TNT και UPS θα είχε ως 
αποτέλεσμα να απομείνει μία μόνο 
μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία υπηρεσιών 
κατεπείγοντος ταχυδρομείου και 
υλικοτεχνικής υποστήριξης τόσο στην ΕΕ 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο· συνεπώς, 
πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε 
σημαντικό πλήγμα στον ανταγωνισμό των 
τιμών στην εσωτερική αγορά, με 
επιπτώσεις αρνητικές για τους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 83
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. υπογραμμίζει ότι ακόμα και σήμερα 
δεν υφίστανται ίσοι όροι ανταγωνισμού 
για τις ευρωπαϊκές εταιρείες στην αγορά 
αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ, 
καθώς οι εμπορικές ευρωπαϊκές 
αερογραμμές δεν έχουν πρόσβαση στην 
εγχώρια αγορά των ΗΠΑ και πασχίζουν 
να συμμετάσχουν στον ανταγωνισμό υπό 
δυσμενείς συνθήκες· τονίζει ότι η εν λόγω 
άνιση πρόσβαση στην αγορά προκαλεί 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και σε 
τελική ανάλυση πλήττει τον ευρωπαϊκό 
κλάδο της υλικοτεχνικής υποστήριξης και 
τους πελάτες του·

Or. en
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Τροπολογία 84
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προωθήσει περαιτέρω την νοοτροπία 
ανταγωνισμού, προσδιορίζοντας γενικές 
αρχές και στηρίζοντας τις δράσεις των 
εταιρειών σε αυτόν τον τομέα, ιδίως 
μέσω της εκδήλωσης μεγαλύτερου 
ενδιαφέροντος και πιο θετικής στάσης 
προς τη συμμόρφωση, καθώς αυτό θα 
διαδραματίσει αποφασιστικό προληπτικό 
ρόλο, συμβάλλοντας στην προστασία του 
δημόσιου συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 85
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συνιστά να χρησιμοποιείται η 
διαδικασία διακανονισμού και, κατά 
περίπτωση, αποτρεπτικά και αναλογικά 
πρόστιμα, και ταυτόχρονα να 
αποφεύγονται δυσμενείς οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις που οδηγούν τις 
επιχειρήσεων εκτός της αγοράς·

18. συνιστά να χρησιμοποιείται η 
διαδικασία διακανονισμού και, κατά 
περίπτωση, αποτρεπτικά και αναλογικά 
πρόστιμα, και ταυτόχρονα να 
αποφεύγονται δυσμενείς οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις που οδηγούν τις 
επιχειρήσεων εκτός της αγοράς· εκτιμά ότι 
η επιβολή συνεχώς υψηλότερων 
προστίμων ως μοναδικού 
αντιμονοπωλιακού μηχανισμού μπορεί να 
αποδειχθεί πολύ ωμό μέτρο, αν μη τι άλλο 
λαμβανομένης υπόψη της πιθανής 
απώλειας θέσεων εργασίας σε περίπτωση 
αδυναμίας μιας επιχείρησης να πληρώσει· 
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τονίζει ότι η πολιτική των υψηλών 
προστίμων δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως εναλλακτικός 
μηχανισμός χρηματοδότησης του 
προϋπολογισμού· τάσσεται υπέρ της 
προσέγγισης «ανταμοιβή και τιμωρία» με 
επιβολή κυρώσεων που λειτουργούν ως 
αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση κατ’ 
εξακολούθηση παραβατών, ενώ 
ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η 
συμμόρφωση·

Or. en

Τροπολογία 86
Krišjānis Kariņš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες 
σε εταιρείες που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για τους κατοίκους πολλών 
κρατών μελών. Συνεπώς, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί 
παράγοντες για τον προσδιορισμό του 
ύψους της κρατικής ενίσχυσης που 
πρόκειται να χορηγηθεί στις εν λόγω 
επιχειρήσεις· σε αυτές τις περιπτώσεις η 
κρατική ενίσχυση μπορεί να υπερβαίνει 
τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στον 
κανονισμό αριθ. 1998/2006·

Or. en

Τροπολογία 87
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19



PE496.675v02-00 48/59 AM\917381EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι τα πρόστιμα δεν θα 
πρέπει να αποτρέπουν τις εταιρείες από το 
να καθιστούν τα στελέχη και το προσωπικό 
τους υπεύθυνα σε εσωτερικό επίπεδο ή, 
κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη να 
διαχειρίζονται ζητήματα ποινικής ευθύνης· 
καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
ανακοίνωση σχετικά τα θέματα αυτά·

19. σημειώνει ότι τα πρόστιμα δεν θα 
πρέπει να αποτρέπουν τις εταιρείες από το 
να καθιστούν τα στελέχη και το προσωπικό 
τους υπεύθυνα σε εσωτερικό επίπεδο ή, 
κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη να 
διαχειρίζονται ζητήματα ποινικής ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 88
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει έντονη ανησυχία για τα 
πορίσματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία η 
Επιτροπή δεν καταβάλλει συστηματικές 
προσπάθειες να εντοπίσει μη 
κοινοποιημένα μέτρα ενίσχυσης και δεν 
αξιολογεί τον εκ των υστέρων αντίκτυπο 
του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων με 
ολοκληρωμένο τρόπο· απαιτεί περαιτέρω 
διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση του 
Επιτρόπου Almunia στην ECON της 
19ης Ιουνίου, ότι μέχρι και 40% των 
περιπτώσεων κρατικών ενισχύσεων που 
χορηγούνται δυνάμει των κανονισμών 
απαλλαγής κατά κατηγορία ενδέχεται να 
είναι προβληματικές·

Or. en

Τροπολογία 89
Andreas Schwab



AM\917381EL.doc 49/59 PE496.675v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πολιτική επιβολής προστίμων
19α. επισημαίνει εκ νέου πως η μέθοδος 
προσδιορισμού των προστίμων περιέχεται 
σε ένα μη νομοθετικό κείμενο -τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές του 2006 για τα 
Πρόστιμα- και καλεί εκ νέου την 
Επιτροπή να ενσωματώσει στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, βάσει της 
αρχής της νομιμότητας, μια λεπτομερή 
βάση υπολογισμού των προστίμων, μαζί 
με τις νέες βασικές αρχές που θα τα 
διέπουν·

Or. en

Τροπολογία 90
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επαναλαμβάνει την έκκληση του 
Κοινοβουλίου για μια γενική αναθεώρηση 
των κατευθυντήριων γραμμών της 
Επιτροπής για τα πρόστιμα, λαμβάνοντας 
υπόψη έξι έτη πρακτικής εμπειρίας και 
προτείνει εκ νέου την αξιολόγηση αρχών 
λαμβάνοντας υπόψη:
-ότι η εφαρμογή αυστηρών 
προγραμμάτων συμμόρφωσης δεν πρέπει 
να επηρεάζει αρνητικά τον παραβάτη 
πέρα από μια αναλογική θεραπεία της 
παράβασης·
-ότι πρέπει να συνεκτιμάται η 
αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσίων και 
ιδιωτικών ευθυνών στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας αντιτράστ· ότι η 
Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει το 
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συνυπολογισμό στα πρόστιμα όλων των 
τυχόν αντισταθμίσεων που έχουν ήδη 
καταβληθεί σε τρίτους· ότι τούτο θα 
πρέπει να ισχύει και για τις επιχειρήσεις 
που τυγχάνουν επιεικούς μεταχείρισης· 
ακόμη, ότι οι παραβάτες μπορούν να 
ενθαρρύνονται να καταβάλλουν 
αποζημιώσεις στο πλαίσιο εξωδικαστικής 
διευθέτησης προτού ληφθεί τελική 
απόφαση επί του προστίμου·
-ότι πρέπει να διευκρινισθούν οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι μητρικές 
εταιρίες που ασκούν αποφασιστική 
επιρροή σε μια θυγατρική αλλά δεν 
ενέχονται άμεσα σε μια παράβαση θα 
πρέπει να θεωρούνται ως από κοινού και 
αυστηρώς υπεύθυνες για παραβάσεις της 
νομοθεσίας αντιτράστ εκ μέρους των 
θυγατρικών τους·
-ότι, ως προς τις υποτροπές, πρέπει να 
απαιτείται μια σαφής σύνδεση μεταξύ 
αφενός της υπό διερεύνηση παράβασης 
και των παλαιών παραβάσεων και 
αφετέρου της συγκεκριμένης επιχείρησης· 
ότι πρέπει να ισχύει μια μέγιστη διορία·

Or. en

Τροπολογία 91
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. σημειώνει την τρέχουσα πρόταση 
της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό 
των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ· 
παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει τα 
προαναφερθέντα ζητήματα σε αυτό το 
πλαίσιο και να διασφαλίσει ότι η 
ενδεχόμενη αποδυνάμωση της εκ των 
προτέρων παρακολούθησης των 
κοινοποιήσεων θα αντισταθμιστεί με 
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αποτελεσματικούς και αυστηρούς εκ των 
υστέρων ελέγχους εκ μέρους της 
Επιτροπής για τη διασφάλιση επαρκούς 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 92
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19γ. πιστεύει ότι για τη ρύθμιση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων και 
ιδιωτικών ευθυνών, η Επιτροπή, η οποία 
σε τελική ανάλυση βρίσκεται στην 
καλύτερη θέση για να αξιολογήσει την 
υπερχρέωση που επέβαλε το εκάστοτε 
καρτέλ το οποίο διερευνά, πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη κατά τον προσδιορισμό 
του προστίμου το επίπεδο του παράνομου 
κέρδους καθώς και των ζημιών που 
υπέστησαν τα θιγόμενα μέρη· η εν λόγω 
προσέγγιση βασίζεται στις επιπτώσεις και 
ταυτόχρονα συμβάλλει στην άμεση 
επίλυση των επακόλουθων ιδιωτικών 
προσφυγών·

Or. en

Τροπολογία 93
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19δ. σημειώνει ότι η χρήση του 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών για το 
κατώτατο όριο του 10% μπορεί να 
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οδηγήσει στην επιβολή σωρευτικών 
κυρώσεων για την ίδια παράβαση 
δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των 
αρχών ανταγωνισμού παγκοσμίως· 
σημειώνει ότι κατά συνέπεια θα ήταν 
καταλληλότερο να ληφθεί υπόψη ο 
κύκλος εργασιών βάσει του ΕΟΧ και όχι ο 
παγκόσμιος κύκλος εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 94
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ε. επαναλαμβάνει ότι ο αριθμός των 
αιτήσεων για μείωση των προστίμων 
λόγω αδυναμίας πληρωμής έχει αυξηθεί, 
ιδίως εκ μέρους επιχειρήσεων παραγωγής 
ενός μόνο προϊόντος («mono-product»), 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων· εκτιμά 
εκ νέου πως ένα σύστημα 
μεταχρονολογημένων και/ή τμηματικών 
πληρωμών μπορεί να θεωρηθεί ως μια 
εναλλακτική λύση αντί της μείωσης των 
προστίμων, ώστε να μην ωθούνται 
επιχειρήσεις στο να κλείσουν·

Or. en

Τροπολογία 95
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19στ. αναμένει ακόμα την προσαρμογή 
των κατευθυντήριων γραμμών για τα 
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πρόστιμα που αφορούν επιχειρήσεις 
παραγωγής ενός μόνο προϊόντος ("mono-
product"), και μικρομεσαίες επιχειρήσεις· 
ωστόσο, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει λάβει υπόψη τις 
συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων 
παραγωγής ενός μόνο προϊόντος στην 
απόφασή της σχετικά με τα 
προσαρτήματα για παράθυρα και 
μπαλκονόπορτες (COMP/39452 της 
28/03/2012)·

Or. en

Τροπολογία 96
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19ζ. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι η πολιτική επιβολής και 
εκτέλεσης προστίμων επιτυγχάνει την 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην 
αγορά και παρέχει κίνητρα στις εταιρείες 
για να εντοπίζουν παραβιάσεις εσωτερικά 
και να εφαρμόζουν εθελοντικά ενέργειες 
αποκατάστασης· παροτρύνει την 
Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη το επίπεδο 
των παράνομων κερδών καθώς και των 
ζημιών που υφίστανται τα θιγόμενα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 97
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία με σκοπό να 
διευκολύνει ατομικές και συλλογικές 
ιδιωτικές αγωγές αποζημίωσης από 
εταιρείες και καταναλωτές ως 
αποτέλεσμα παραβιάσεων της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ·
πιστεύει ότι μια τέτοια πρόταση θα 
πρέπει να προωθεί τον ανταγωνισμό αλλά 
όχι τις αδικαιολόγητες προσφυγές, να 
καλύπτει μικρές και διάχυτες ζημίες και 
να εξασφαλίζει την πλήρη συνοχή με την 
επιβολή της νομοθεσίας από δημόσιους 
φορείς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία με σκοπό να 
διευκολύνει ατομικές και συλλογικές 
ιδιωτικές αγωγές αποζημίωσης από 
εταιρείες και καταναλωτές ως 
αποτέλεσμα παραβιάσεων της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ· 
πιστεύει ότι μια τέτοια πρόταση θα πρέπει 
να προωθεί τον ανταγωνισμό αλλά όχι τις 
αδικαιολόγητες προσφυγές, να καλύπτει 
μικρές και διάχυτες ζημίες και να 
εξασφαλίζει την πλήρη συνοχή με την 
επιβολή της νομοθεσίας από δημόσιους 
φορείς·

20. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει πιο 
σοβαρά υπόψη τη χρήση της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ως τον 
βέλτιστο τρόπο για την παροχή 
οικονομικής αποζημίωσης για ζημίες που 
αποτελούν συνέπεια παράβασης του 
νόμου· πιστεύει ότι οποιαδήποτε πρόταση 
που αφορά αγωγές αποζημίωσης δεν
πρέπει να ενθαρρύνει τις αδικαιολόγητες 
προσφυγές, πρέπει [;] να καλύπτει μικρές 
ζημίες και να εξασφαλίζει την πλήρη 
συνοχή με την επιβολή της νομοθεσίας από 
δημόσιους φορείς·

Or. en
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Τροπολογία 99
Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία με σκοπό να 
διευκολύνει ατομικές και συλλογικές 
ιδιωτικές αγωγές αποζημίωσης από 
εταιρείες και καταναλωτές ως αποτέλεσμα 
παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας της ΕΕ· πιστεύει ότι μια τέτοια
πρόταση θα πρέπει να προωθεί τον 
ανταγωνισμό αλλά όχι τις αδικαιολόγητες 
προσφυγές, να καλύπτει μικρές και 
διάχυτες ζημίες και να εξασφαλίζει την 
πλήρη συνοχή με την επιβολή της 
νομοθεσίας από δημόσιους φορείς·

20. παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία την ήδη καθυστερημένη 
πρόταση με σκοπό να διευκολύνει 
ατομικές και συλλογικές ιδιωτικές αγωγές 
αποζημίωσης από εταιρείες και 
καταναλωτές ως αποτέλεσμα παραβιάσεων 
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ· 
πιστεύει ότι μια τέτοια πρόταση θα πρέπει 
να προωθεί τον ανταγωνισμό αλλά όχι τις 
αδικαιολόγητες προσφυγές, να καλύπτει 
μικρές και διάχυτες ζημίες, να διασφαλίζει 
την πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες 
της ΕΕ περί διαφάνειας και ότι 
οποιεσδήποτε εξαιρέσεις στο πλαίσιο των
διαδικασιών επιεικούς μεταχείρισης 
δικαιολογούνται πραγματικά και 
συγκεκριμένα, και να εξασφαλίζει την 
πλήρη συνοχή με την επιβολή της 
νομοθεσίας από δημόσιους φορείς·

Or. en

Τροπολογία 100
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία με σκοπό να 
διευκολύνει ατομικές και συλλογικές 
ιδιωτικές αγωγές αποζημίωσης από 

20. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση με σκοπό να διευκολύνει 
ατομικές και συλλογικές ιδιωτικές αγωγές 
αποζημίωσης από εταιρείες και 
καταναλωτές ως αποτέλεσμα παραβιάσεων 
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εταιρείες και καταναλωτές ως αποτέλεσμα 
παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας της ΕΕ· πιστεύει ότι μια τέτοια 
πρόταση θα πρέπει να προωθεί τον 
ανταγωνισμό αλλά όχι τις αδικαιολόγητες 
προσφυγές, να καλύπτει μικρές και 
διάχυτες ζημίες και να εξασφαλίζει την 
πλήρη συνοχή με την επιβολή της 
νομοθεσίας από δημόσιους φορείς·

της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ· 
πιστεύει ότι μια τέτοια πρόταση θα πρέπει 
να προωθεί τον ανταγωνισμό αλλά όχι την 
κατάχρηση των προσφυγών, να καλύπτει 
μικρές και διάχυτες ζημίες και να 
εξασφαλίζει την πλήρη συνοχή με την 
επιβολή της νομοθεσίας από δημόσιους 
φορείς· καλεί την Επιτροπή να δώσει τη 
δέουσα προσοχή σε αυτορρυθμιζόμενους 
και εθελοντικούς καθώς και σε 
ανεπίσημους μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών με σκοπό την αποκατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 101
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. παραπέμπει εκ νέου στα 
προηγούμενα ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2012 
σχετικά με την ετήσια έκθεση για την 
πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ και 
«Πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή 
προσέγγιση της συνολικής προσφυγής» 
για μια ενδεχόμενη πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με τα συλλογικά 
ένδικα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 102
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. έχει θετική άποψη για τη συνεργασία 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) και με τα εθνικά 
δικαστήρια με σκοπό την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και της συνοχής των 
πολιτικών ανταγωνισμού σε ολόκληρη την 
ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
συμφωνίες σύγκλισης και συνεργασίας με 
άλλες αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για 
ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια 
ερευνών, υπό κατάλληλες συνθήκες·

21. έχει θετική άποψη για τη συνεργασία 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) και με τα εθνικά 
δικαστήρια με σκοπό την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας και της συνοχής των 
πολιτικών ανταγωνισμού σε ολόκληρη την 
ΕΕ· υποστηρίζει την αποτελεσματική 
κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών του 
ΕΔΑ, δεδομένου ότι ορισμένες αγορές 
τείνουν να έχουν περισσότερες εθνικές 
διαστάσεις σε σχέση με άλλες, λόγω των 
διαφορετικών νομικών, οικονομικών και 
πολιτισμικών συνθηκών τους· καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει συμφωνίες 
σύγκλισης και συνεργασίας με άλλες 
αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
διατάξεων για ανταλλαγή πληροφοριών 
κατά τη διάρκεια ερευνών, υπό 
κατάλληλες συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 103
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή 
χρειάζεται περισσότερους πόρους ώστε 
να λειτουργεί προδραστικά και πιο 
αποτελεσματικά όσον αφορά τη 
διαχείριση του αυξανόμενου όγκου
εργασίας στον τομέα της επιβολής του 
δικαίου του ανταγωνισμού·

22. επιθυμεί να δει μεγάλη αυστηρότητα 
στον προϋπολογισμό της Επιτροπής για 
το επόμενο έτος· αναγνωρίζει ωστόσο τον 
υψηλό και αυξανόμενο όγκο εργασίας της 
Επιτροπής στον τομέα της επιβολής του 
δικαίου του ανταγωνισμού· συνεπώς 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την 
αναδιάθεση τρέχοντος προσωπικού της 
Επιτροπής ώστε να καλύψει την εν λόγω 
κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 104
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κοινωνία των 
πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και τον έλεγχο πολιτικών 
ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια παιδεία ανταγωνισμού 
τόσο στην ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο·

23. υπενθυμίζει ότι η κοινωνία των 
πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και τον έλεγχο πολιτικών 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 105
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπενθυμίζει ότι η κοινωνία των 
πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει στον 
σχεδιασμό και τον έλεγχο πολιτικών 
ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει μια παιδεία ανταγωνισμού τόσο 
στην ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο·

23. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια 
παιδεία ανταγωνισμού τόσο στην ΕΕ όσο 
και σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 106
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξισορροπήσει την ανταγωνιστική 
προσέγγιση με εναλλακτικές οικονομικές 
φιλοσοφίες· καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει εν προκειμένω μια νοοτροπία 
συνεργασίας τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
ακολουθώντας το παράδειγμα των 
Ηνωμένων Εθνών, που ανακήρυξαν το 
2012 Διεθνές Έτος Συνεταιρισμών·

Or. en

Τροπολογία 107
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις 
εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ).

Or. en


