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Τροπολογία 1
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
40ή επέτειο της Έκθεσης της Επιτροπής 
επί της πολιτικής ανταγωνισμού και για τη 
συνεισφορά της Έκθεσης στην οικοδόμηση 
της ενιαίας αγοράς και την παροχή 
βελτιωμένων δυνατοτήτων επιλογής στους 
καταναλωτές·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
40ή επέτειο της Έκθεσης της Επιτροπής 
επί της πολιτικής ανταγωνισμού και για τη 
συνεισφορά της Έκθεσης στην οικοδόμηση 
της ενιαίας αγοράς, την παροχή 
βελτιωμένων δυνατοτήτων επιλογής στους 
καταναλωτές και την ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης της Ένωσης·

Or. lt

Τροπολογία 2
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι το προσωρινό πλαίσιο 
για τις κρατικές ενισχύσεις υπήρξε 
ιδιαίτερα ωφέλιμο για την υποστήριξη 
της οικονομικής ανάκαμψης· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει 
κρατικούς κανόνες με πραγματιστικό 
τρόπο, διασφαλίζοντας ότι οι 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού 
περιορίζονται στο ελάχιστο·

Or. en

Τροπολογία 3
Andreas Schwab
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. σημειώνει ότι και οι καταναλωτές 
συχνά δεν μπορούν να κατανοήσουν τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από την 
Επιτροπή σχετικά με την επιβολή 
προστίμων σε καρτέλ· ζητεί, επομένως, 
από την Επιτροπή να ενσωματώσει τη 
βάση υπολογισμού των προστίμων, σε 
συνδυασμό με νέες αρχές επιβολής 
προστίμων, στον 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·

Or. en

Τροπολογία 4
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
τιμές είναι απαραίτητη για την τόνωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και για 
την προσφορά πραγματικών επιλογών 
στους καταναλωτές·

2. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
τιμές είναι απαραίτητη για την τόνωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και για 
την προσφορά πραγματικών επιλογών 
στους καταναλωτές· κρίνει ότι η πολιτική 
ανταγωνισμού πρέπει να συμβάλει στην 
προώθηση και την ενίσχυση των 
ανοιχτών προτύπων και της 
διαλειτουργικότητας, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο τεχνολογικός εγκλωβισμός 
των καταναλωτών και των πελατών από 
μια μειοψηφία παραγόντων της αγοράς·

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 1 της 04.01.2003, σ. 1-25.
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Τροπολογία 5
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
τιμές είναι απαραίτητη για την τόνωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και για 
την προσφορά πραγματικών επιλογών 
στους καταναλωτές·

2. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
τιμές είναι απαραίτητη για την τόνωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και για 
την προσφορά πραγματικών επιλογών 
στους καταναλωτές, τη βελτίωση της 
ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών και την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας και της 
τεχνολογικής προόδου· επισημαίνει ότι η 
υψηλή τιμή των βασικών ειδών 
διατροφής, των φαρμακευτικών 
προϊόντων και των καυσίμων είναι 
αποτέλεσμα ανεπαρκούς ή αθέμιτου 
ανταγωνισμού·

Or. lt

Τροπολογία 6
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
τιμές είναι απαραίτητη για την τόνωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και για 
την προσφορά πραγματικών επιλογών 
στους καταναλωτές·

2. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις 
τιμές είναι απαραίτητη για την τόνωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και για 
την προσφορά πραγματικών επιλογών 
στους καταναλωτές· επικροτεί, στο 
πλαίσιο αυτό, τους νέους κανόνες-πλαίσιο 
της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες και την 
πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση 
ενός κανονισμού για την περιαγωγή ΙΙ
που προτείνει διαρθρωτικά μέτρα για τη 
βελτίωση του ανταγωνισμού χονδρικής, 
με αναμενόμενα οφέλη για τον 
ανταγωνισμό λιανικής, τις τιμές και τις 
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επιλογές των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 7
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. παροτρύνει την Επιτροπή και όλους 
τους ενδιαφερόμενους να διασφαλίσουν 
ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα 
διαδραματίσει ρόλο στην ολιστική 
προσέγγιση για την αναζωογόνηση της 
εσωτερικής αγοράς, θέτοντας στο 
επίκεντρο της λήψης αποφάσεων τις 
προτεραιότητες των πολιτών, των 
καταναλωτών και των ΜΜΕ, και 
αντιμετωπίζοντας τις απογοητεύσεις που 
βιώνουν σε καθημερινή βάση·

Or. en

Τροπολογία 8
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, της προέλευσης, 
των διαδικασιών, της προστιθέμενης αξίας, 
του όγκου της παραγωγής, των τιμών και 
των περιθωρίων σε όλους τους τομείς της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
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βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
καταναλωτές·

βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 9
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
καταναλωτές·

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
καταναλωτές· υπενθυμίζει τα αιτήματά 
του προς την Επιτροπή για τη διενέργεια 
έρευνας όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
στη βιομηχανία των αγροτικών τροφίμων 
με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης 
της δύναμης στην αγορά ορισμένων 
μεγάλων προμηθευτών και λιανοπωλητών 
στη λειτουργία της εν λόγω αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
καταναλωτές·

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των μηχανισμών 
καθορισμού τιμών και της βιομηχανίας 
αγροτικών τροφίμων και τις δυνατότητες 
επιλογής για τους καταναλωτές, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την 
ανθεκτικότητα της βιομηχανίας 
αγροτικών τροφίμων στη μεταβλητότητα 
των τιμών·

Or. lt

Τροπολογία 11
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, της ποιότητας, των 
διαδικασιών, της προστιθέμενης αξίας, του 
όγκου της παραγωγής, των τιμών και των 
περιθωρίων σε όλους τους τομείς της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα 
με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
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καταναλωτές· καταναλωτές, αποφεύγοντας ταυτόχρονα 
τις άδικες διακρίσεις μεταξύ των 
καταναλωτών· επικροτεί τη συγκρότηση 
του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την 
καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων και τις θετικές 
επιδράσεις της στη βελτίωση των 
εμπορικών πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 12
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
καταναλωτές·

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την 
έλλειψη διαφάνειας στην τιμολόγηση των 
τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη 
ανάλυση του κόστους, των διαδικασιών, 
της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της 
παραγωγής, των τιμών και των περιθωρίων 
σε όλους τους τομείς της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί ανταγωνισμού και 
προστασίας του εμπορικού απορρήτου, θα 
βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις 
δυνατότητες επιλογής για τους 
καταναλωτές· θεωρεί, επιπλέον, ότι θα 
πρέπει να διατίθενται περισσότερες 
πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά 
με τον τρόπο διαμόρφωσης των τελικών 
τιμών·

Or. en

Τροπολογία 13
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι οι καταναλωτές 
επιθυμούν να υπάρχει καλή σχέση 
κόστους/οφέλους και όχι μόνο χαμηλές 
τιμές· τονίζει ότι ο ανταγωνισμός στον 
τομέα των αλυσίδων καταστημάτων 
εμπορίας τροφίμων πρέπει είναι τόσο 
ελεύθερος όσο και θεμιτός, και ότι η 
τρέχουσα συγκέντρωση στην αγορά 
τροφίμων δεν πρέπει να αποβαίνει εις 
βάρος της ελευθερίας επιλογής των 
καταναλωτών· παροτρύνει την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
πλήρως και με συνέπεια το δίκαιο του 
ανταγωνισμού και, στις περιπτώσεις που 
είναι εφαρμοστέο σε εθνικό επίπεδο, το 
δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού στις 
σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 14
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι επί του παρόντος δεν 
υπάρχει κανένα αποτελεσματικό νομικό 
σύστημα το οποίο να διέπει την καταβολή 
αποζημίωσης για τη ζημία που 
προκαλείται από παραβιάσεις του δικαίου 
του ανταγωνισμού σε καταναλωτές στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ· σημειώνει 
ότι οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον 
ανταγωνισμό τιμωρούν τις παραβιάσεις 
του δικαίου του ανταγωνισμού και 
καταβάλλονται πρόστιμα στο κράτος, ενώ 
οι καταναλωτές που θίγονται άμεσα από 
τις παραβιάσεις αυτές δεν 
αποζημιώνονται· πιστεύει ότι το ζήτημα 
αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο 
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ΕΕ με τη συγκρότηση ενός κατάλληλου 
μηχανισμού συλλογικής έννομης 
προστασίας των καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά τη 
δυνατότητα ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού 
ταμείου χρηματοδοτούμενου από ένα 
μέρος των προστίμων που επιβάλλονται 
ως ποινή σε εταιρείες που παραβιάζουν 
το δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ· 
προτείνει να χρησιμοποιηθεί το ταμείο 
αυτό για την κάλυψη των εξόδων των 
διασυνοριακών συλλογικών προσφυγών 
που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, με την 
προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια θα 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
αυτού του σκοπού·

Or. en

Τροπολογία 15
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής 
να αναθεωρήσει την οδηγία 89/105/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 
1988 σχετικά με τη διαφάνεια των 
μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό 
των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη 
χρήση και την κάλυψη του κόστους των 
στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών 
συστημάτων υγείας1 για τη βελτίωση της 
διαφάνειας όσον αφορά τον καθορισμό 
ελάχιστων κανόνων τιμολόγησης και 
διαδικασιών αποζημίωσης·

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 40 της 11.02.1989, σ. 8-11.
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Τροπολογία 16
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση·

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους, τους ανέργους, τους 
υποαπασχολούμενους και γενικά εκείνους 
που βρίσκονται σε επισφαλή θέση·

Or. it

Τροπολογία 17
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση·

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση· υπενθυμίζει την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή στη 
διάρκεια των πρώτων σταδίων 
υλοποίησης της τρίτης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια να παρακολουθήσει 
στενά το επίπεδο του ανταγωνισμού, 
δεδομένου ότι οι τρεις μεγαλύτερες 
παράγοντες εξακολουθούν να αναλογούν 
σε περίπου 75% (ηλεκτρική ενέργεια) και 
σε πάνω από 60% (φυσικό αέριο) της 
αγοράς, παρά το σταδιακό άνοιγμα των 
αγορών στα μέσα της δεκαετίας του ’90· 
καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να 
βελτιώσει την πρόσβαση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο 
ενέργειας·
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Or. en

Τροπολογία 18
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση·

4. εκφράζει τη λύπη του για την 
καθυστέρηση που αντιμετωπίζουν τα 
κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταφορά και 
την υλοποίηση της τρίτης δέσμης μέτρων 
για την ενέργεια, η οποία εμποδίζει την
ίδρυση μιας πραγματικής και 
ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς ενέργειας, 
στερώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο από 
τους καταναλωτές τα οφέλη του 
ανταγωνισμού στον τομέα αυτόν·
επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση·

Or. en

Τροπολογία 19
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση·

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται 
σε επισφαλή θέση· τονίζει ότι πρέπει να 
είναι εγγυημένη η πρόσβαση σε 
οικονομικά προσιτή ενέργεια – ως 
καθολική υπηρεσία·



PE475.792v01-00 14/23 AM\881927EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 20
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους 
ηλικιωμένους και εκείνους που 
βρίσκονται σε επισφαλή θέση·

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της 
ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της 
για τις επιχειρήσεις παραγωγής 
προϊόντων και τους καταναλωτές, 
ιδιαίτερα τις οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα·

Or. en

Τροπολογία 21
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εφιστά προσοχή στο γεγονός ότι η 
ευημερία των πολιτών της Ένωσης και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 
της Ευρώπης εξαρτώνται από τις αγορές 
ενέργειας· επισημαίνει ότι η χειραγώγηση 
της αγοράς ενέργειας και η ανεπαρκής 
διαφάνεια των τιμών προκαλούν την 
πλασματική άνοδο των τιμών σε επίπεδα 
τα οποία δεν δικαιολογούνται από την 
πραγματική διαθεσιμότητα και το κόστος 
παραγωγής, το δυναμικό αποθήκευσης ή 
μεταφοράς, και τη ζήτηση·

Or. lt



AM\881927EL.doc 15/23 PE475.792v01-00

EL

Τροπολογία 22
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει τον Κανονισμό για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά και τις πρωτοβουλίες 
των κρατών μελών με στόχο τη 
μεγαλύτερη διαφάνεια των ενεργειακών 
τιμών και την αύξηση της εμπιστοσύνης 
και της δυνατότητας επιλογής των 
καταναλωτών στην ενεργειακή αγορά·

5. επιδοκιμάζει τον Κανονισμό για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά και τις πρωτοβουλίες 
των κρατών μελών με στόχο τη 
μεγαλύτερη διαφάνεια των ενεργειακών 
τιμών και την αύξηση της εμπιστοσύνης 
και της δυνατότητας επιλογής των 
καταναλωτών στην ενεργειακή αγορά·
υπενθυμίζει την ανάγκη για μια 
εσωτερική αγορά ενέργειας η οποία θα 
δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα 
να αγοράζουν ενέργεια σε προσιτές τιμές 
και τονίζει ότι πρέπει να επιδιωχθεί 
δυναμικά η πλήρης υλοποίηση της 
δέσμης μέτρων για την ενέργεια στην 
εσωτερική αγορά· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί 
ακόμη πλήρως μια ανοικτή και 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά στον τομέα 
της ενέργειας, να παρακολουθήσει ενεργά 
τον ανταγωνισμό στις αγορές ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 23
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. παροτρύνει την Επιτροπή να επιτύχει 
τον στόχο που έχει τεθεί στο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη 
(COM(2010) 245 τελικό/2), δηλαδή οι 
διαφορές μεταξύ της περιαγωγής και των 
εθνικών τιμολογίων να προσεγγίσουν το 
μηδέν έως το 2015· επισημαίνει την 
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έλλειψη ανταγωνισμού και τονίζει την 
ανάγκη για βελτιωμένη διαφάνεια των 
τιμών·

Or. en

Τροπολογία 24
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη του τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
της εξοικονόμησης ενέργειας, και ότι η 
ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού, ιδίως 
σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
παρακώλυση των μέτρων ενθάρρυνσης 
που θεσπίζονται από τις δημόσιες αρχές 
στον τομέα αυτόν·

Or. fr

Τροπολογία 25
Matteo Salvini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την απόφαση του 
Συμβουλίου να στηρίξει το 
πολυαναμενόμενο ενιαίο σύστημα για το 
ενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το 
οποίο θα μειώσει το κόστος και τις 
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
για τους επιχειρηματίες, ενισχύοντας την 
καινοτομία, προάγοντας το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εθνικών 
κρατών της Ευρώπης και βελτιώνοντας 

διαγράφεται
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την ενιαία αγορά·

Or. it

Τροπολογία 26
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου 
να στηρίξει το πολυαναμενόμενο ενιαίο 
σύστημα για το ενωσιακό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα μειώσει το 
κόστος και τις χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους 
επιχειρηματίες, ενισχύοντας την 
καινοτομία, προάγοντας το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εθνικών 
κρατών της Ευρώπης και βελτιώνοντας
την ενιαία αγορά·

6. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου 
να στηρίξει το πολυαναμενόμενο ενιαίο 
σύστημα για το ενωσιακό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα μειώσει το 
κόστος και τις χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους 
επιχειρηματίες, ενισχύοντας την 
καινοτομία εντός της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 27
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου 
να στηρίξει το πολυαναμενόμενο ενιαίο 
σύστημα για το ενωσιακό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα μειώσει το 
κόστος και τις χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους 
επιχειρηματίες, ενισχύοντας την 
καινοτομία, προάγοντας το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των εθνικών κρατών της 
Ευρώπης και βελτιώνοντας την ενιαία 

6. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου 
να στηρίξει το πολυαναμενόμενο ενιαίο 
σύστημα για το ενωσιακό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα μειώσει το 
κόστος και τις χρονοβόρες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους 
επιχειρηματίες, ενισχύοντας την 
καινοτομία, προάγοντας το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα των κρατών μελών και 
βελτιώνοντας την ενιαία αγορά·
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αγορά·

Or. en

Τροπολογία 28
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επιδοκιμάζει τον στόχο της 
Επιτροπής για την εξάλειψη των 
διαφορών μεταξύ της περιαγωγής και 
των εθνικών τιμολογίων έως το 2015·

Or. en

Τροπολογία 29
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός
στον τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων 
είναι απαραίτητος για την επίτευξη του 
στόχου της Ευρώπης 2020 για πλήρη 
κάλυψη για τους ευρωπαίους πολίτες, 
αποφέροντας οφέλη στους καταναλωτές 
και τις επιχειρήσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει πιθανές 
περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες περιοριζόταν σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 30
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους 
ελέγχους για αθέμιτες ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές σε όλους τους εμπορικούς 
κλάδους και να κινήσει επίσημες 
διαδικασίες όπου είναι σκόπιμο.

7. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους 
ελέγχους για αθέμιτες ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές σε όλους τους εμπορικούς 
κλάδους, να κινήσει επίσημες διαδικασίες 
όπου είναι σκόπιμο και να αποτρέψει την 
τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι 
οποίες υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών, εμποδίζουν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων, 
επιδεινώνουν τη μεταβλητότητα των 
τιμών και μειώνουν την 
ανταγωνιστικότητα άλλων τομέων και 
βιομηχανιών έντασης ενέργειας.

Or. lt

Τροπολογία 31
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους 
ελέγχους για αθέμιτες ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές σε όλους τους εμπορικούς 
κλάδους και να κινήσει επίσημες 
διαδικασίες όπου είναι σκόπιμο.

7. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους 
ελέγχους για αθέμιτες ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές σε όλους τους εμπορικούς 
κλάδους και να κινήσει επίσημες 
διαδικασίες όπου είναι σκόπιμο, ιδιαίτερα 
όταν διακυβεύονται τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 32
Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 –α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επιδοκιμάζει τον διάλογο μεταξύ της ΓΔ 
Ανταγωνισμού της Επιτροπής και 
οργανώσεων καταναλωτών· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να εντείνει τους διαλόγους 
αυτούς και να καταστήσει δυνατή τη 
συμμετοχή περισσότερων 
ενδιαφερόμενων φορέων σε αυτούς ·

Or. en

Τροπολογία 33
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος υπόκεινται 
στους ευρωπαϊκούς κανόνες 
ανταγωνισμού μόνον εφόσον η εφαρμογή 
των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει την 
εκτέλεση, νομικά ή πρακτικά, των 
συγκεκριμένων καθηκόντων που τους 
ανατίθενται·

Or. fr

Τροπολογία 34
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επιδοκιμάζει τις υφιστάμενες 
ανταλλαγές μεταξύ της Επιτροπής και 
ενώσεων καταναλωτών στο πεδίο του 
ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού 
και ενθαρρύνει αμφότερες τις πλευρές να 
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προωθήσουν περαιτέρω τις ανταλλαγές 
αυτές·

Or. en

Τροπολογία 35
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. πιστεύει ότι όλες οι κοινωνικές 
υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν τις 
βασικές ανάγκες, ιδιαίτερα όσον αφορά 
την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, 
τη μέριμνα παιδιών, την επαγγελματική 
κατάρτιση, την εργασία, την κοινωνική 
στέγαση και την κοινωνική ενσωμάτωση 
για τα άτομα που βρίσκονται σε επισφαλή 
θέση, πρέπει να εξαιρούνται από τους 
κανόνες ανταγωνισμού·

Or. fr

Τροπολογία 36
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. εκφράζει τη λύπη του για το πιθανώς 
επιζήμιο αποτέλεσμα της πλήρους 
ελευθέρωσης του ταχυδρομικού τομέα 
στην ποιότητα της εν λόγω υπηρεσίας 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
θεωρεί ότι πρέπει να εκπονηθεί μια 
διεξοδική και ανεξάρτητη μελέτη το 
γρηγορότερο δυνατό, ώστε να εξετασθεί ο 
αντίκτυπος των οδηγιών για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ποιότητα 
και την καθολικότητα της υπηρεσίας, στο 
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κόστος για τους καταναλωτές, και στο 
επίπεδο και την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας στον τομέα αυτόν·

Or. fr

Τροπολογία 37
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να εξετάσει στην επόμενη 
ετήσια έκθεσή της τον βαθμό στον οποίο
η συγκέντρωση προμηθευτών κρίσιμων 
πρώτων υλών μπορεί να είναι επιζήμια 
για τη δραστηριότητα τομέων των 
πελατών και για μια περισσότερο 
οικολογικά αποδοτική οικονομία, καθώς 
ορισμένοι από αυτούς είναι εξέχουσας 
σημασίας για την ανάπτυξη οικολογικά 
αποδοτικών τεχνολογιών όπως 
φωτοβολταϊκών συλλεκτών και 
μπαταριών ιόντων λιθίου·

Or. en

Τροπολογία 38
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7ε. θεωρεί ότι η επικείμενη πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με ομόλογα έργων στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
θα μπορούσε και πρέπει να αποτελέσει 
μείζονος σημασίας φορέα για την 
ανάπτυξη των υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος στα κράτη μέλη, καθώς 
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και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες που 
θεσπίζονται για τον σκοπό αυτόν πρέπει 
να προβλέπονται ρητά σε ένα πλαίσιο 
επιλεξιμότητας έργων το οποίο θα 
προσδιοριστεί σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία·

Or. en


