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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ

(2012/XXXX(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2011 
(COM(2012)0253) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής 
(SWD(2012)0141),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 
82 της Συνθήκης1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 
2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός 
συγκεντρώσεων»)2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2008, με τίτλο 
«Εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ανακοίνωση περί τραπεζικού τομέα)3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο «Η 
ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στο πλαίσιο της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης: περιορισμός των ενισχύσεων στο ελάχιστο απαραίτητο και 
διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (ανακοίνωση περί 
ανακεφαλαιοποίησης)4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με 
την αντιμετώπιση των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων στον κοινοτικό τραπεζικό 
τομέα (ανακοίνωση περί απομειωμένων στοιχείων)5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, περί της 
αποκατάστασης της βιωσιμότητας και αξιολόγησης των μέτρων αναδιάρθρωσης στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης βάσει των κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων (ανακοίνωση περί αναδιάρθρωσης)6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2008, με τίτλο 
«Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 

                                               
1 ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
2 ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.
3 ΕΕ C 270 της 25.10.2008, σ. 8
4 ΕΕ C 10 της 15.1.2009, σ. 2
5 ΕΕ C 72 της 26.3.2009, σ. 1
6 ΕΕ C 195 της 19.8.2009, σ. 9
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στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (αρχικό προσωρινό πλαίσιο)1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2010, με τίτλο 
«Προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης» (νέο προσωρινό πλαίσιο)2, το οποίο έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2010,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση για παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος3,

– έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την 
εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες µε τη 
διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας 
υπηρεσίας (2011)»5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος6,

– έχοντας υπόψη την παραγγελθείσα από το Κοινοβούλιο μελέτη του Ιουνίου 2011 με τίτλο 
«State aid - Crisis rules for the financial sector and the real economy» (Κρατικές 
ενισχύσεις – Κανόνες για την κρίση στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική 
οικονομία)7,

– έχοντας υπόψη την παραγγελθείσα από το Κοινοβούλιο μελέτη του Ιουνίου 2012 με τίτλο 
«Collective redress in Antitrust» (Η συλλογική προσφυγή στην αντιμονοπωλιακή 
νομοθεσία)8,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Δημόσια 
διαβούλευση: Προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση των μέσων συλλογικής 
έννομης προστασίας» (SEC(2011)0173),

                                               
1 ΕΕ C 16 της 22.1.2009, σ. 1
2 ΕΕ C 6 της 11.1.2011, σ. 5
3 ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 4
4 ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3.
5 ΕΕ C 8 της 11.1.2012, σ. 15
6 ΕΕ L 114 της 26.4.2012, σ. 8.
7 http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288
8 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκσυγχρονισμός των κανόνων 
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις» (COM(2012)0209),

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για ορισμένα μέτρα κρατικών 
ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου μετά το 2012 (εφεξής «κατευθυντήριες οδηγίες ΣΕΔΕ»)1,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο της 20ής Νοεμβρίου 2010 για τις σχέσεις μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2 (εφεξής «συμφωνία-
πλαίσιο»), και ειδικότερα τις παραγράφους 123 και 164 αυτής, 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 29ης Ιουνίου 20125, 
– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 22ας Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την 33η 

έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού – 20036, της 4ης Απριλίου 2006 
σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού 20047, της 19ης 
Ιουνίου 2007 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 20058, της 10ης 
Μαρτίου 2009 σχετικά με τις εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 20079, 
της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 200810, της 
20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 200911 και 
της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική του 
ανταγωνισμού12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη μεταρρύθμιση 
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος13,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
(A7-..../2011),

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

                                               
1 ΕΕ C 158, 5.6.2012, σ. 4
2 ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
3 «Κάθε μέλος της Επιτροπής διασφαλίζει την τακτική και άμεση ροή πληροφοριών μεταξύ του μέλους της 
Επιτροπής και του προέδρου της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.»
4 «Εντός τριών μηνών από την έγκριση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή παρέχει εγγράφως 
ενημέρωση στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τα μέτρα που ελήφθησαν κατόπιν ειδικών αιτημάτων που 
διατυπώθηκαν προς αυτήν σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του 
Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η υιοθέτηση των απόψεών του. [...]»
5 http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131359.pdf
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0032.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0120.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0263.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0099.
10 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0050.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0023.
12 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0031.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0494.
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B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η κρίση επιδεινώθηκε, οδηγώντας σε ύφεση την 
οικονομία της ΕΕ·

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·

Γενικές παρατηρήσεις

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·

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·

Αντιμετώπιση της κρίσης

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· 

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·

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· 

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 
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·

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·
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Στήριξη της ανάπτυξης, των θέσεων εργασίας και της ανταγωνιστικότητας

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· 

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· 

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·

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· 

Στήριξη υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος

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·

13. καλεί τις αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να παρακολουθούν τις αγορές φαρμακευτικών, 
υγειονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών (ιδίως τις αγορές για γενόσημα και 
καινοτόμα φάρμακα), ενδεχόμενη κατάχρηση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας και 
συμπεριφορές που εισάγουν διακρίσεις·  σημειώνει ότι παρόλο που η οργάνωση του 
τομέα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας εμπίπτει κατά κύριο λόγο 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να υπόκεινται σε 
έλεγχο με σκοπό τη διαφύλαξη των δημόσιων οικονομικών και την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ·

Βελτίωση της ευημερίας των καταναλωτών: το παράδειγμα του τομέα 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 τη λειτουργία των οργανώσεων 
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παραγωγών κατά τρόπο που να προάγει τον ανταγωνισμό και από μια πλατφόρμα για την 
παρακολούθηση των τιμών των τροφίμων·

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·

Προώθηση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας για την πολιτική 
ανταγωνισμού

16. στηρίζει τον ενεργό ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση της πολιτικής 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της συννομοθετικής εξουσίας· θεωρεί ότι η 
Επιτροπή πρέπει να είναι πλήρως υπόλογη και να παρακολουθεί τα ψηφίσματα του 
Κοινοβουλίου· έχει ως στόχο την ενίσχυση του διαρκούς διαρθρωμένου διαλόγου·

17. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενεργεί αμερόληπτα και αντικειμενικά και να είναι 
ανοικτή σε βελτιώσεις στις διαδικασίες που αφορούν τον ανταγωνισμό· υπερασπίζεται 
διαδικαστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος των επιχειρήσεων να 
έχουν πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής πριν από την ακρόαση·

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· 

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·

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·

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·

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·
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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·

°

° °

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

Η πολιτική του ανταγωνισμού αποτελεί μέρος του γενετικού κώδικα της ΕΕ. Οι τρεις 
μηχανισμοί της πολιτικής ανταγωνισμού (αντιμονοπωλιακός μηχανισμός, έλεγχος κρατικών 
ενισχύσεων και συγχωνεύσεων), οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Συνθήκης της 
Ρώμης, επιδιώκουν να διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού και μια ανοικτή και δυναμική 
αγορά. Έτσι ενθαρρύνονται οι εταιρείες να αναζητήσουν την επιτυχία με την αξία τους —με 
βάση την τιμή, την ποιότητα και την καινοτομία— προκειμένου να εκπληρώσουν τις 
ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του ενδιάμεσου και του τελικού καταναλωτή. 

Η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς θα ήταν αδιανόητη χωρίς ανταγωνισμό. Ο 
ανταγωνισμός επιτρέπει σωστή διαμόρφωση των τιμών, αποτελεσματική κατανομή και 
χρήση των πόρων και κοινωνική πρόοδο. Από στρατηγικής πλευράς, ο ανταγωνισμός έχει 
ζωτική σημασία για την επιβίωση των εταιρειών, της οικονομίας και του κοινωνικού 
μοντέλου της Ευρώπης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ο ανταγωνισμός αναφέρεται σε 
αξίες και, επομένως, προσθέτει αξία.

Κατά τη διάρκεια του 2011, οι επανεμφανισθείσες εντάσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων, 
οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα, η κυριαρχούσα αβεβαιότητα σχετικά με την οικονομία 
στο πλαίσιο υψηλών τιμών πετρελαίου και η επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης 
παραγωγής συνέβαλαν προς τα τέλη του έτους σε απότομη απώλεια της εμπιστοσύνης και 
στην επακόλουθη συρρίκνωση της παραγωγής.

Διερχόμαστε το πέμπτο έτος της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. 
Ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι σε τέτοιες εποχές η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να τίθεται 
κατά μέρος. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός έχει αποδείξει ότι αποτελεί απαραίτητο μέσο 
αντιμετώπισης κρίσεων. Κατέστειλε τάσεις προστατευτισμού και κατακερματισμού της 
αγοράς, παρείχε ένα πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών που συνέβαλε στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και την αναδιάρθρωση και προώθησε πιο δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού σε 
πιο διαφανείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η πολιτική 
ανταγωνισμού ήταν το μοναδικό εργαλείο για την επίλυση της τραπεζικής κρίσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και η εμπειρία που απέκτησε η Επιτροπή θα πρέπει να είναι χρήσιμη για 
την πορεία προς μια τραπεζική ένωση. Ταυτόχρονα, βοήθησε τα κράτη μέλη να αποκτήσουν 
μέγιστη απόδοση της δημόσιας παρέμβασης. Ο ανταγωνισμός ήταν πάντοτε σημαντικός και 
ουσιαστικός σε δύσκολους καιρούς.

Η ανασυγκρότηση της οικονομίας έχει σημαντικό σύμμαχό της την πολιτική ανταγωνισμού. 
Ο έλεγχος των μονοπωλίων, των κρατικών ενισχύσεων και των συγχωνεύσεων έχει άμεσο 
αντίκτυπο στις κινητήριες δυνάμεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.  
Απαιτείται ισχυρός ανταγωνισμός για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Εξασφαλίζει συνθήκες αγοράς 
για χρηματοπιστωτική ένταξη, παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διορθώνουν 
αποτελεσματικά τις δυσλειτουργίες της αγοράς και θέτει τη βάση για την παροχή υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος υψηλής ποιότητας στους πολίτες.

Το 2011 ο τομέας των τροφίμων αντιπροσώπευε το 14% των συνολικών δαπανών των 
νοικοκυριών. Αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της συνεργασίας στο 
πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού για τη βελτίωση της ευημερίας των 
καταναλωτών.  Πληροφορίες σχετικά με μια προσεχή έκθεση δείχνουν ότι πρόκειται για τον 
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τομέα όπου έχουν διεξαχθεί οι περισσότερες έρευνες σε αντιμονοπωλιακές υποθέσεις. Κατά 
τα τελευταία 8 χρόνια, οι αρχές του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού έχουν προωθήσει 170 
υποθέσεις σχετικά με την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, 1.300 υποθέσεις 
σχετικά με τον έλεγχο συγχωνεύσεων και περίπου 100 υποθέσεις παρακολούθησης της 
αγοράς σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού.  Ο εισηγητής υποβάλλει προτάσεις για 
τη συνέχιση της δράσης στον εν λόγω τομέα. 

Προκειμένου η πολιτική του ανταγωνισμού να στεφθεί με επιτυχία, χρειάζεται μεγαλύτερη 
νομιμότητα και αποτελεσματικότητα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να συμμετάσχει στην ανάπτυξη της πολιτικής ανταγωνισμού, ώστε να 
εξασφαλιστεί η διάθεση επαρκών πόρων στην Επιτροπή και να ενισχυθεί η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Φιλοδοξία μας είναι να ενισχυθεί το 
πνεύμα ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πενήντα πέντε χρόνια μετά, ο ανταγωνισμός δεν συνιστά μόνο ιστορία, αλλά βιογραφία και 
μέλλον.


