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B7-XXXX/XXXX

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ 
για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές
(2013/2921(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2012)0245),

– έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί 
ανταγωνισμού (12418/2012),

– έχοντας υπόψη την αίτηση συναίνεσης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 
103 και 352, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v) της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0146/2013),

– έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας 
της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού – μελλοντικές προοπτικές (O-
XXXX/2013 – B7-XXXX/XXXX),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού του,

1. χαιρετίζει την προταθείσα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας σχετικά με τη συνεργασία για την εφαρμογή των νομοθεσιών τους περί 
ανταγωνισμού (εφεξής «συμφωνία»)· εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τέτοιου είδους 
συμφωνίες συνεργασίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας του ανταγωνισμού σε ένα 
ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον όπου τα καρτέλ λειτουργούν 
διασυνοριακά και οι συγχωνεύσεις συχνά αφορούν περισσότερα του ενός δικαιοδοτικά 
συστήματα·

2. πιστεύει ότι μια τέτοια συμφωνία με την Ελβετία είναι απαραίτητη, δεδομένης της 
στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Ελβετίας για την ΕΕ και του αριθμού παράλληλων 
ερευνών που έχουν διεξαχθεί από αμφότερα τα δικαιοδοτικά συστήματα στο πρόσφατο 
παρελθόν· ελπίζει ότι η δίωξη των διεθνών καρτέλ και ο κολασμός των καταχρήσεων 
δεσπόζουσας θέσης θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με τη συμφωνία αυτή και 
ότι θα μειωθεί ο κίνδυνος αποκλινουσών εκτιμήσεων στα δύο δικαιοδοτικά συστήματα· 
καλεί την Επιτροπή και την ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού συνεχίσουν να 
καταπολεμούν τα καρτέλ με σθεναρή αποφασιστικότητα, καθώς είναι επιζήμια για την 
ευημερία των καταναλωτών και για την καινοτομία και επηρεάζουν αρνητικά την 
ανταγωνιστικότητα των δύο οικονομιών·

3. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν ορίζει δεσμευτικές 
υποχρεώσεις σε σχέση με τη συνεργασία και αφήνει ευρύ περιθώριο διακριτικής 
ευχέρειας, καθώς αναφέρει συγκεκριμένα τη φράση «σημαντικά συμφέροντα», την οποία 
μπορεί να επικαλεστεί οιοδήποτε μέρος ως αιτιολόγηση για μη συμμόρφωση προς αίτημα 
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του άλλου μέρους· προτρέπει την Επιτροπή και τις ελβετικές αρχές να συνεργάζονται με 
ειλικρίνεια και να μην υπεκφεύγουν χρησιμοποιώντας ασαφείς έννοιες· καλεί τις εθνικές 
αρχές ανταγωνισμού της ΕΕ να συνεργάζονται και αυτές τόσο με την ελβετική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού όσο και μεταξύ τους·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων που 
παρέχονται στα μέρη στα αντίστοιχα νομικά τους συστήματα· ζητεί τη δημιουργία 
ασφαλών μηχανισμών για τη χρήση και τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών· 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα έγγραφα που σχετίζονται με αιτήσεις 
επιεικούς μεταχείρισης ή διαδικασίες διακανονισμού, ιδίως από ενδεχόμενη μελλοντική 
δημοσιοποίηση στο πλαίσιο αστικών ή ποινικών διαδικασιών·

5. επισημαίνει ότι είναι επιθυμητή η συνεκτική προσέγγιση για προσφυγές κατά αποφάσεων 
στα δύο δικαιοδοτικά συστήματα και καλεί την Επιτροπή και την ελβετική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού να διερευνήσουν αυτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας·

6. καλεί τα κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να συνεργάζονται πλήρως με 
την Επιτροπή για την αποτελεσματική υλοποίηση της συμφωνίας· θεωρεί ουσιώδη την 
προσεκτική παρακολούθηση της υλοποίησης της συμφωνίας, για να αποκομιστούν 
διδάγματα από την εμπειρία και να ελεγχθούν πιθανά προβληματικά ζητήματα·

7. θεωρεί ότι η κύρια καινοτομία που εισάγεται με αυτήν τη «συμφωνία δεύτερης γενιάς», 
δηλαδή η δυνατότητα της Επιτροπής και της ελβετικής Επιτροπής Ανταγωνισμού να 
ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, αποτελεί θετική εξέλιξη και πιστεύει ότι η 
συμφωνία αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί μοντέλο για μελλοντικές διμερείς συμφωνίες 
συνεργασίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· είναι της άποψης ότι 
η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει ένα γενικό πλαίσιο το οποίο θα ορίζει μια ελάχιστη κοινή 
συνεκτική βάση για όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις επί του θέματος, αλλά θα 
αφήνει περιθώριο ελιγμών στην Επιτροπή για την επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων κατά 
περίπτωση·

8. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει ενεργά τη συνεργασία για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας του ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, ιδίως σε πολυμερή φόρα όπως τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΔΔΑ) και 
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)· πιστεύει ότι αυτό θα 
αποτελούσε το αποτελεσματικότερο μέσο συνεργασίας, δεδομένου ότι οι έρευνες συχνά 
αφορούν πολλά δικαιοδοτικά συστήματα όπου δεν υφίστανται διμερείς συμφωνίες μεταξύ 
όλων των μερών ή οι συμφωνίες έχουν διαφορετικούς όρους· καλεί τον ΟΟΣΑ και το 
ΔΔΑ να αναπτύξουν εργαλεία για την προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας και για 
την ενημερότητα της καθοδήγησης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές·

9. επισημαίνει ότι, παρόλο που η πολυμερής συνεργασία δεν είναι πλήρως λειτουργική, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να προωθήσουν αυτόν τον τύπο διμερών συμφωνιών· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα έναρξης παρόμοιων 
διαπραγματεύσεων με τις χώρες με τις οποίες υφίστανται ήδη «συμφωνίες πρώτης 
γενιάς», καθώς και με άλλους σημαντικούς διεθνείς φορείς, όπως η Κίνα ή οι 
αναδυόμενες οικονομίες· τονίζει ότι η στρατηγική για την επίτευξη σύγκλισης στην 
εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να 
περιλαμβάνει στενότερη συνεργασία με τις κινεζικές αρχές ανταγωνισμού, με έμφαση στο 
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να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία περί ανταγωνισμού στην Κίνα δεν χρησιμοποιείται για τη 
συγκάλυψη στόχων της βιομηχανικής πολιτικής·

10. επισημαίνει, εντούτοις, ότι απαιτείται να υπάρχουν επαρκείς ομοιότητες μεταξύ των 
εμπλεκόμενων νομοθεσιών περί ανταγωνισμού και ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
πληροφορίες που διαβιβάζονται από την ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
επιβολή ποινικών κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον αυτή είναι η επιλογή πολιτικής 
σε επίπεδο ΕΕ·

11. καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
δραστηριότητές της στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας, ιδίως τώρα όσον αφορά τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις με τον Καναδά·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, την Ελβετική Επιτροπή Ανταγωνισμού, τον 
ΠΟΕ, τον ΟΟΣΑ και το ΔΔΑ.


