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Τροπολογία 1
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1 α. πιστεύει ότι η εφαρμογή της 
νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων 
πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη των 
στόχων που δηλώνονται στη στρατηγική 
"ΕΕ 2020", επιτρέποντας, συγκεκριμένα, 
επενδύσεις στην πραγματική οικονομία 
και ευνοώντας μια μεγάλη συγκέντρωση 
πόρων στην έρευνα, στην καινοτομία και 
στη βιώσιμη ανάπτυξη· 

Or. it

Τροπολογία 2
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων· 
πιστεύει ότι η τυποποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά, η οποία δίνει οφέλη σε όλους τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές 
μέσω κινητού, τη διαλειτουργικότητα, το 
κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως 
εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανούς τρόπους για την 
εισαγωγή νέων παραγόντων -τραπεζικών ή 

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων· 
πιστεύει ότι η τυποποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά, η οποία δίνει οφέλη σε όλους τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές 
μέσω κινητού, τη διαλειτουργικότητα, το 
κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως 
εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανούς τρόπους για την 
εισαγωγή νέων παραγόντων -τραπεζικών ή 
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μη- στην ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές 
μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ 
θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα·

μη- στην ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές 
μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ 
θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα· θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να 
ενισχυθεί η παρακολούθηση των 
πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών 
και αντιμετωπίζει ευνοϊκά τις προτάσεις 
της δεύτερης πράξης για την ενιαία 
αγορά σχετικά με την αναθεώρηση της 
οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμής και 
την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας 
με θέμα τις πολυμερείς διατραπεζικές 
προμήθειες· 

Or. it

Τροπολογία 3
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων·
πιστεύει ότι η τυποποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά, η οποία δίνει οφέλη σε όλους τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές 
μέσω κινητού, τη διαλειτουργικότητα, το 
κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως 
εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανούς τρόπους για την 
εισαγωγή νέων παραγόντων -τραπεζικών ή 
μη- στην ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές 
μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ 
θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα·

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων·
επισημαίνει επίσης ότι αυτός ο 
κατακερματισμός αναμένεται να 
διατηρηθεί, αν επιτρέπεται στους 
κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης 
δικτύων καρτών και κινητής τηλεφωνίας 
να ελέγχουν αυτές τις αναδυόμενες 
αγορές·  ενθαρρύνει τη λήψη και την 
εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία αγορά
στις πληρωμές, η οποία δίνει οφέλη και 
επιλογές σε όλους τους καταναλωτές όσον 
αφορά τις πληρωμές μέσω κάρτας, 
διαδικτύου και κινητού, τα κινητά 
πορτοφόλια, τη διαλειτουργικότητα, το 
κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως 
εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να 
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εξετάσει πιθανούς τρόπους για την 
εισαγωγή νέων παραγόντων -τραπεζικών ή 
μη- στην ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές 
μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ 
θα προστατεύει τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 4
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων· 
πιστεύει ότι η τυποποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά, η οποία δίνει οφέλη σε όλους τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές 
μέσω κινητού, τη διαλειτουργικότητα, το 
κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως 
εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανούς τρόπους για την 
εισαγωγή νέων παραγόντων -τραπεζικών ή 
μη- στην ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές 
μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ 
θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα·

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων· 
πιστεύει ότι η τυποποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά, η οποία δίνει οφέλη σε όλους τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές 
μέσω κινητού, συμπεριλαμβανομένων των 
επιλογών πληρωμής μέσω κινητού και 
των κινητών πορτοφολιών, τη 
διαλειτουργικότητα, το κόστος και τη 
δυνατότητα μεταφοράς· ως εκ τούτου ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς 
τρόπους για την εισαγωγή νέων 
παραγόντων -τραπεζικών ή μη- στην 
ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές μέσω 
κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ θα 
λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 5
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων· 
πιστεύει ότι η τυποποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά, η οποία δίνει οφέλη σε όλους τους 
καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές 
μέσω κινητού, τη διαλειτουργικότητα, το 
κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως 
εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανούς τρόπους για την 
εισαγωγή νέων παραγόντων -τραπεζικών ή 
μη- στην ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές 
μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ 
θα λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα·

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να 
είναι κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος 
όσο και εντός των εθνικών συνόρων· 
πιστεύει ότι η τυποποίηση πρέπει να 
περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
διασφαλίζουν μια πιο ανοικτή, διάφανη, 
καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά, κατά τρόπο ώστε να δίνει οφέλη 
σε όλους τους καταναλωτές, ιδίως όσον 
αφορά τις πληρωμές μέσω κινητού, τη 
διαλειτουργικότητα, το κόστος και τη 
δυνατότητα μεταφοράς· ως εκ τούτου ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει πιθανούς 
τρόπους για την εισαγωγή νέων 
παραγόντων -τραπεζικών ή μη- στην 
ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές μέσω 
κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ θα 
λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές 
τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 6
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 β. συμμερίζεται τις προθέσεις της
Επιτροπής να διατηρηθεί υψηλή η 
προσοχή σχετικά με τη διαφάνεια των 
χρηματοοικονομικών αγορών αλλά 
θεωρεί ότι χρειάζεται πρόσθετη 
προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η 
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έγκαιρη, αξιόπιστη και ποιοτική 
πληροφόρηση, ιδίως για τις αγορές 
παραγώγων·  

Or. it

Τροπολογία 7
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 γ. πιστεύει ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ 
επιχειρήσεων πρέπει να πραγματοποιείται 
σε πλαίσιο που διασφαλίζει την 
αποτελεσματική τήρηση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς 
και ότι ένα σύστημα συλλογικής 
προσφυγής και ένα σύστημα 
εναλλακτικής διευθέτησης διαφορών 
είναι εργαλεία απαραίτητα γι’ αυτό τον 
σκοπό·

Or. it

Τροπολογία 8
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αναλυτικά τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
ενωσιακή αγορά αερομεταφορών και 
ταχυμεταφορών· επισημαίνει ότι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, η FedEx και η UPS 
λειτουργούν εν είδει διπωλίου στην αγορά 
ταχυμεταφορών και έχουν πραγματικά 
αποκλείσει από την αγορά τους 
Ευρωπαίους ανταγωνιστές κατά τα 

διαγράφεται
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τελευταία 10 χρόνια· επισημαίνει ότι την 
ίδια στιγμή η ΕΕ έχει ανοίξει σταθερά τις 
αγορές της στις εταιρείες των ΗΠΑ· 
συμπεραίνει ότι η επικείμενη συγχώνευση 
TNT - UPS θα αφήσει μόνο μία μείζονα 
ευρωπαϊκή εταιρεία ταχυμεταφορών και 
διοικητικής μέριμνας να παίζει 
ανταγωνιστικό ρόλο στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ και διεθνώς· πιστεύει ότι 
τούτο θα μπορούσε να έχει σοβαρό 
αντίκτυπο στον ανταγωνισμό τιμών εντός 
της εσωτερικής αγοράς προς ζημία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 9
Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αναλυτικά τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
ενωσιακή αγορά αερομεταφορών και 
ταχυμεταφορών· επισημαίνει ότι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, η FedEx και η UPS 
λειτουργούν εν είδει διπωλίου στην αγορά 
ταχυμεταφορών και έχουν πραγματικά 
αποκλείσει από την αγορά τους 
Ευρωπαίους ανταγωνιστές κατά τα 
τελευταία 10 χρόνια· επισημαίνει ότι την 
ίδια στιγμή η ΕΕ έχει ανοίξει σταθερά τις 
αγορές της στις εταιρείες των ΗΠΑ· 
συμπεραίνει ότι η επικείμενη συγχώνευση 
TNT - UPS θα αφήσει μόνο μία μείζονα 
ευρωπαϊκή εταιρεία ταχυμεταφορών και 
διοικητικής μέριμνας να παίζει 
ανταγωνιστικό ρόλο στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ και διεθνώς· πιστεύει ότι 
τούτο θα μπορούσε να έχει σοβαρό 
αντίκτυπο στον ανταγωνισμό τιμών εντός 
της εσωτερικής αγοράς προς ζημία των 

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
αναλυτικά τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
ενωσιακή αγορά παράδοσης 
εμπορευμάτων· επισημαίνει ότι η ΕΕ, 
αντίθετα με άλλες περιοχές του κόσμου,
έχει ανοίξει σταθερά τις αγορές της στον 
τομέα παράδοσης εμπορευμάτων στις 
εταιρείες τρίτων χωρών· επισημαίνει ότι 
αυτό το σταθερό άνοιγμα έχει οδηγήσει σε 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ και διεθνώς·
πιστεύει ότι τούτο θα μπορούσε να έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό 
τιμών εντός της εσωτερικής αγοράς προς 
ζημία των καταναλωτών·
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καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 10
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. θεωρεί ότι η Επιτροπή περιορίζεται 
στην εκτίμηση της κατάχρησης της 
θέσης που έχει μια εταιρεία στην αγορά· 
πιστεύει ότι αγορές με λίγους μόνο 
παράγοντες διατρέχουν τον κίνδυνο 
συμφωνιών καρτέλ· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει πώς αγορές με 
λίγους μόνο παράγοντες αγοράς 
λειτουργούν στην πραγματικότητα και να 
εκτιμήσει πόσοι παράγοντες αγοράς είναι 
αναγκαίοι για να ελαχιστοποιείται ο 
κίνδυνος ανάπτυξης καρτέλ και να 
μεγιστοποιείται ο ανταγωνισμός· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει σαφείς και 
διαφανείς κατευθυντήριες γραμμές για 
την ανταγωνιστική πολιτική, οι οποίες να 
λαμβάνουν υπόψη αυτές τις αρχές·

Or. en

Τροπολογία 11
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. προτρέπει την Επιτροπή να επιδιώξει 
την πλήρη εφαρμογή της δέσμης που 
αφορά την εσωτερική ενεργειακή αγορά· 
δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρως 

3. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εποπτεύει 
ενεργά τον ανταγωνισμό στις ενεργειακές 
αγορές, ειδικά όποτε η ιδιωτικοποίηση 
δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
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μια ανοικτή και ανταγωνιστική ενιαία 
αγορά στον ενεργειακό τομέα, ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να εποπτεύει ενεργά τον 
ανταγωνισμό στις ενεργειακές αγορές, 
ειδικά όποτε η ιδιωτικοποίηση δημοσίων 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας δημιουργεί 
μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές αγορές·

δημιουργεί μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 12
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. διαπιστώνει την έλλειψη 
αποτελεσματικού νομικού συστήματος 
για την επανόρθωση ζημιών που 
προκλήθηκαν από την παραβίαση της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.   Τα 
πρόστιμα για την παραβίαση αυτής της 
νομοθεσίας πληρώνονται στα κράτη 
μέλη, ενώ οι άμεσα ενδιαφερόμενοι 
καταναλωτές δεν λαμβάνουν καμία 
αποζημίωση· ένα ευρωπαϊκό ταμείο που 
θα χρηματοδοτηθεί από τα 
εισπραττόμενα πρόστιμα θα μπορούσε να 
καλύπτει το κόστος της διεθνούς 
συλλογικής δράσης· 

Or. it

Τροπολογία 13
Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 



AM\920326EL.doc 11/17 PE500.640v01-00

EL

ισορροπία στη διαπραγματευτική δύναμη 
μεταξύ κατασκευαστών και μεταπρατών 
στις αγορές για την πώληση νέων 
οχημάτων μετά τη λήξη ισχύος του 
κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
1400/2002 στις 31 Μαΐου 2013· ζητεί από 
την Επιτροπή να εμμείνει στην ανάγκη να 
αναπτυχθεί κώδικας συμπεριφοράς μεταξύ 
κατασκευαστών και μεταπρατών σχετικά 
με τη σύναψη κάθετων συμφωνιών στον 
τομέα οχημάτων, για να προαχθεί η 
διαφάνεια στις εμπορικές και συμβατικές 
σχέσεις μεταξύ των μερών.

ισορροπία στη διαπραγματευτική δύναμη 
μεταξύ κατασκευαστών και διανομέων, 
υπογραμμίζοντας παράλληλα:

- τη σημασία της καταπολέμησης 
πρακτικών που συνιστούν διακρίσεις 
στον τομέα της τηλεματικής διανομής 
που διέπεται από τον κανονισμό σχετικά 
με κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και 
εναρμονισμένων πρακτικών (κανονισμός 
της Επιτροπής 330/2010), για να 
διαφυλαχθεί η δυνατότητα των 
διανομέων να χρησιμοποιούν καινοτόμες 
μεθόδους διανομής, όπως τις τηλεματικές 
πλατφόρμες, ώστε να φθάνουν σε 
μεγαλύτερο αριθμό και ποικιλία 
καταναλωτών, και να αποθαρρύνονται 
πρακτικές διακρίσεων·
- τη σημασία των μεταπρατών στις αγορές 
για την πώληση νέων οχημάτων μετά τη 
λήξη ισχύος του κανονισμού της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 στις 31 
Μαΐου 2013· ζητεί από την Επιτροπή να 
εμμείνει στην ανάγκη να αναπτυχθεί 
κώδικας συμπεριφοράς μεταξύ 
κατασκευαστών και μεταπρατών σχετικά 
με τη σύναψη κάθετων συμφωνιών στον 
τομέα οχημάτων, ιδίως όσον αφορά την 
προστασία των επενδύσεων με τη λήξη 
μιας σύμβασης και τη δυνατότητα να 
μεταβιβαστεί η επιχείρηση σε μέλος του 
δικτύου, για να προαχθεί η διαφάνεια στις 
εμπορικές και συμβατικές σχέσεις μεταξύ 
των μερών·

Or. en
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Τροπολογία 14
Malcolm Harbour

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την ισορροπία στις διαπραγματευτικές 
δυνάμεις μεταξύ κατασκευαστών και 
μεταπρατών στον τομέα της τηλεματικής 
διανομής που διέπεται από τον κανονισμό 
σχετικά με κατηγορίες κάθετων 
συμφωνιών και εναρμονισμένων 
πρακτικών (κανονισμός της Επιτροπής 
330/2010), για να διαφυλαχθεί η 
δυνατότητα των διανομέων να 
χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους 
διανομής, όπως τις τηλεματικές 
πλατφόρμες, ώστε να φθάνουν σε 
μεγαλύτερο αριθμό και ποικιλία 
καταναλωτών, και να αποθαρρύνονται 
πρακτικές διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 15
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επιδοκιμάζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις 
προσπάθειες εκ μέρους παραγόντων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, να 
συμφωνήσουν επί των αρχών χρηστής 
πρακτικής στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και επί των εφαρμοστικών 
μέτρων, όσον αφορά τον ελεύθερο και 
δίκαιο ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή 
να παραμείνει δεσμευμένη με ενεργό 
συμμετοχή στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής αυτών των αρχών, όπως θα το 
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πράξει το Κοινοβούλιο μέσω της ετήσιας 
Στρογγυλής Τράπεζας Λιανικής του·

Or. en

Τροπολογία 16
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. αναγνωρίζει ότι το franchising είναι 
μια καλή λύση για τους ανεξάρτητους 
λιανεμπόρους προκειμένου να επιβιώσουν 
σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον· 
επισημαίνει με ανησυχία ότι οι συμβάσεις 
για τους λιανεμπόρους προκειμένου αυτοί 
να συμμετάσχουν σε ένα δίκτυο 
franchising γίνονται όλο και πιο 
αυστηρές, απαγορεύοντας π.χ. μετά τον 
τερματισμό μιας σύμβασης franchising 
το άνοιγμα νέου καταστήματος στον ίδιο 
τομέα για μια περίοδο ενός έως τριών 
ετών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ισορροπία διαπραγματευτικών δυνάμεων 
μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων, 
αναδιαρθρώνοντας την ισορροπία 
υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό 330/2010 της Επιτροπής και 
ελέγχοντας τις εξελίξεις στις σχέσεις 
μεταξύ δικαιοπαρόχων και δικαιοδόχων· 

Or. en

Τροπολογία 17
Sergio Gaetano Cofferati

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. πιστεύει ότι, εκτός από τη σχέση της 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η 
Επιτροπή θα έπρεπε να διαμορφώσει 
καλύτερα τη συνεργασία της με τις 
οργανώσεις καταναλωτών και ότι η εν 
λόγω σχέση θα μπορούσε να θεωρηθεί 
βασικό στοιχείο για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον 
ανταγωνισμό· γι’ αυτό τον λόγο ο 
διάλογος μεταξύ της ΓΔ Ανταγωνισμού 
της Επιτροπής και αυτών των 
οργανώσεων θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί 
και να ενταθεί·

Or. it

Τροπολογία 18
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. χαιρετίζει την πολιτική κρατικών 
ενισχύσεων, η οποία έχει συμβάλει στη 
σταθερότητα του χρηματοοικονομικού 
συστήματος με τις τράπεζες·  ζητεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης που διενεργεί, όσον αφορά 
την καλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, τις κρατικές τράπεζες 
επενδύσεων μακράς πνοής, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 19
Cornelis de Jong
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. πιστεύει ότι η ιδιοκτησία και η 
διαχείριση των μέσων ενημέρωσης 
πρέπει να είναι διαφανής και να μην 
παρουσιάζει συγκέντρωση· καλεί την 
Επιτροπή να εκτιμήσει πώς οι 
υπάρχοντες διατάξεις περί ανταγωνισμού 
συνδέονται με την αυξανόμενη 
συγκέντρωση εμπορικών μέσων 
ενημέρωσης στα κράτη μέλη· καλεί την 
Επιτροπή να εφαρμόσει τις διατάξεις περί 
ανταγωνισμού και να παρέμβει εκεί όπου 
τα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικά 
συγκεντρωμένα και όπου κινδυνεύει ο 
πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης· 
ζητεί κανόνες για να διασφαλιστεί η ορθή 
αντιμετώπιση και επίλυση συγκρούσεων 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 20
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 β. προτείνει να εφαρμοστεί μια 
ευρωπαϊκή πολιτική παρακολούθησης 
των δραστηριοτήτων που υπάγονται σε 
ρύθμιση·

Or. fr

Τροπολογία 21
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. είναι της άποψης ότι όχι μόνο τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και οι 
βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να 
αποκτήσουν τόσο τεράστιο μέγεθος ώστε 
να είναι αδιανόητη η αποτυχία τους, 
όπως στην περίπτωση της General 
Motors, την οποία χρειάστηκε να σώσει η 
κυβέρνηση των ΗΠΑ· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει πότε αποκτούν 
εταιρείες τόσο μεγάλο μέγεθος ώστε να 
είναι αδιανόητη η αποτυχία τους και να 
εξετάσει ποια μέτρα μπορεί να λάβει σε 
εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, για να 
εμποδίζει τις εταιρείες να εξαρτώνται στο 
μέλλον από κυβερνητικές επεμβάσεις 
σωτηρίας·

Or. en

Τροπολογία 22
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 δ. θεωρεί ότι οι τιμές των προϊόντων 
εξακολουθούν να διαφέρουν μεταξύ των 
κρατών μελών, όπως για παράδειγμα οι 
τιμές για τα φάρμακα, εξαιτίας 
διαφορετικών συμφωνιών μεταξύ κρατών 
μελών και της φαρμακοβιομηχανίας· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
φαινόμενο και να διατυπώσει προτάσεις 
για τη δημιουργία διαφανέστερης 
εσωτερικής αγοράς, όπου θα 
αποφεύγονται οι άσκοπες διαφορές 
τιμών, με κριτήριο το συμφέρον των 
καταναλωτών.

Or. en
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