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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

στετικά με την Ετήσια έκθεση για την Πολιτική Ανταγφνισμού της ΕΕ 

(2015/2140(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 4εο Ηνπλίνπ 2015 επί ηεο πνιηηηθήο 

αληαγσληζκνχ 2014 (COM(2015) 0247) θαζψο θαη ην έγγξαθν εξγαζίαο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, σο ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν κε ηελ ίδηα εκεξνκελία, 

– έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), θαη 

ηδίσο ηα άξζξα 101-109, 147 θαη 174, 

– έρνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 10εο Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε 

γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ην 2013
1
 θαη ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 11εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ 

ην 2012
2
 θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ πνπ εθηίζεληαη ζε απηέο, 

– έρνληαο ππφςε ηε κειέηε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθψλ Πνιηηηθψλ (Σκήκα 

πνιηηηθήο A, Οηθνλνκηθή θαη Δπηζηεκνληθή πνιηηηθή) γηα ηελ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο 

Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ κε ηίηιν «Unfair trading practices in the 

business-to-business food supply chain (UTPs)» (Αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο 

(ΑζΔΠ) ζηε δηεπηρεηξεκαηηθή αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ)
3
, 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Δζσηεξηθή αγνξά νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ: θνηλσληθφ 

ληάκπηλγθ θαη ελδνκεηαθνξέο»
4
,  

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αληαγσληζκνχ (ΔΓΑ) ηνπ Μαΐνπ 

2012 κε ηίηιν «Report on competition law enforcement and market monitoring 

activities by European competition authorities in the food sector» (Έθζεζε ζρεηηθά κε 

ηελ επηβνιή ηνπ δηθαίνπ πεξί αληαγσληζκνχ θαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο απφ ηηο επξσπατθέο αξρέο αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηξνθίκσλ)
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηηο νδεγίεο 77/799/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 2011/16/ΔΔ ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο, 

– έρνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ησλ 

ΟΟΑ/G20 ελάληηα ζηε δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ζηε κεηαθνξά θεξδψλ, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0051. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2013)0576. 

3
 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL_STU(2015)563438_EN.pdf. 

4
 http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.36372. 

5
 http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL_STU(2015)563438_EN.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.36372
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
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– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαξηίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε 

δηελέξγεηα έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1/2003 ηνπ πκβνπιίνπ (COM(2015)3026), 

– έρνληαο ππφςε ηελ νδεγία 2014/104/ΔΔ, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε 

νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο αγσγέο απνδεκίσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 28εο Ηνπλίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηελ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ 
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Ηνπλίνπ 

2014, γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη' εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο ΛΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο 

Ηαλνπαξίνπ 2004, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, 

– έρνληαο ππφςε ηε Λεπθή Βίβιν ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2014, κε ηίηιν «πξνο 

έλαλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζηελ ΔΔ» (COM/2014/0449), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ (A7-0368/2015), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν 

ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζηελ Δπξψπε θαη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζηελ Έλσζε· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ, ε θσλή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αθνχγεηαη θαη γίλεηαη ζεβαζηή ζε δηεζλέο επίπεδν· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

απηή ε εληαία, αλεμάξηεηε, εμσηεξηθή εθπξνζψπεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ Έλσζε λα αζθεί ηελ 

πξαγκαηηθή ηεο εμνπζία ζηνλ πνιηηηθφ, ζηνλ δεκνγξαθηθφ θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα·  

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ απνηειεί απηή θαζεαπηή εξγαιείν 

γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο επξσπατθήο δεκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη απνηξέπεη ηελ 

ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ηζρχνο ζηα ρέξηα ιίγσλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη θαζηεξσζεί σο αλνηθηή νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο κε ειεχζεξν θαη ζεκηηφ αληαγσληζκφ πνπ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο 

επεκεξίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο θαη φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε εγθαζηδξχεη κηα εζσηεξηθή αγνξά, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηφρν 

ηελ επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ Δπξψπε κε βάζε ηελ ηζφξξνπε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζηφρνο ηεο  απζηεξήο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ΔΔ, αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε 

                                                 
1
 ΔΔ C 200, 28.6.2014,  ζζ. 1–55. 
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ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, σθειψληαο παξάιιειαηνπο 

θαηαλαισηέο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη πξνσζψληαο ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε, κέζσ ηνπ ειέγρνπ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ αζέκηησλ 

πξαθηηθψλ ηεο αγνξάο νη νπνίεο είλαη απφξξνηα κνλνπσιίσλ θαη δεζπνδνπζψλ ζέζεσλ 

ζηελ αγνξά, νχησο ψζηε θάζε άλζξσπνο λα έρεη ηζφηηκεο επθαηξίεο επηηπρίαο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αλεμαξηεζία ησλ εζληθψλ αξρψλ αληαγσληζκνχ είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θάζε ρξφλν ζεκεηψλνληαη ζπλνιηθέο απψιεηεο χςνπο 181 έσο 

320 δηζεθαηνκκπξίσλ EUR – πεξίπνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο – ιφγσ 

ηεο χπαξμεο ζπκπξάμεσλ· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, απφ άπνςε ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, νη επηδφζεηο ηεο επξσπατθήο 

εληαίαο αγνξάο είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ησλ ΖΠΑ, 

θαζφζνλ ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ αλέξρεηαη ζε 31% έλαληη 22% ζηηο ΖΠΑ· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε πνιιά θξάηε κέιε νη ΜΜΔ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 

98% ησλ εηαηξεηψλ ηεο ΔΔ θαη ζην 67% ησλ απαζρνινχκελσλ, εμαθνινπζνχλ λα 

πιήηηνληαη απφ έληνλε πηζησηηθή αζθπμία· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θνξνδηαθπγή, ε θνξνινγηθή απάηε θαη νη θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη εθηηκάηαη φηη ζπλεπάγνληαη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ηεο ΔΔ εηήζηα 

απψιεηα εζφδσλ χςνπο 1 ηξηζεθαηνκκπξίνπ επξψ, ζηξεβιψλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ 

ζηελ εληαία αγνξά κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πιεξψλνπλ θαη απηψλ πνπ δελ πιεξψλνπλ 

θφξνπο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθά ε δπλακηθή ζηελ ςεθηαθή 

νηθνλνκία θαη, πξνπαληφο, νη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, σο ζπλέπεηα επηζεηηθψλ 

θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ θαη εζληθψλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ (πνπ ελδερνκέλσο 

βιάπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εζσηεξηθή αγνξά), έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη απαηηνχλ άκεζε θαη ζηνρεπκέλε 

απφθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παγθφζκηα ζπλεξγαζία γηα ηελ 

επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή αλαθνινπζηψλ 

φζνλ αθνξά ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέηξσλ 

επηβνιήο, θαη βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζπκκφξθσζήο ηνπο· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, δεδνκέλσλ ησλ πξνθιήζεσλ ηεο ςεθηαθήο επνρήο, ηα 

πθηζηάκελα κέζα ζην πιαίζην ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ρξεηάδνληαη ξηδηθή 

επαλεμέηαζε· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαλφλεο πεξί ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηεζλψλ αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη ν θαλνληζκφο γηα ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο νξηζκέλσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ θαη πξνο ηελ Δπξψπε θαη θπξηαξρνχλ ζε νξηζκέλα 

δξνκνιφγηα, πξνθαιψληαο ζνβαξφ πιήγκα ζηηο επξσπατθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη 

παξαθσιχνληαο ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ επξσπατθψλ θνκβηθψλ αεξνιηκέλσλ, κε 

απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη νη επηινγέο γηα ηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αληαγσληζκφο δελ έρεη ηνλ ίδην αληίθηππν ζε φια ηα θξάηε 
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κέιε· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ πξέπεη λα ιακβάλεη ηδηαίηεξα ππφςε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο· 

ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην θνηλσληθφ ληάκπηλγθ απνηειεί παξάγνληα πνπ ζηξεβιψλεη 

ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη βιάπηεη ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ· 

ΗΕ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο αλζξψπσλ, αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Δπξψπεο· 

1. επηθξνηεί ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία ππνγξακκίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ζηελ ΔΔ, θαη ζεκεηψλεη φηη θαιχπηεη θαηά βάζε ηελ πεξίνδν 

ηεο ζεηείαο ηεο ηειεπηαίαο Δπηηξνπήο ππφ ηνλ αξκφδην γηα ηνλ αληαγσληζκφ Δπίηξνπν 

Almunia· 

2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαβηβάδεη ζην κέιινλ ην ηνκεαθφ έγγξαθν εξγαζίαο ζην 

Κνηλνβνχιην σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο έθζεζεο· 

3. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ε αξκφδηα γηα ηνλ αληαγσληζκφ Δπίηξνπνο Vestager επηζπκεί 

λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ην Κνηλνβνχιην κε ζθνπφ λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ε 

πνιηηηθή αληαγσληζκνχ σο έλα απφ ηα βαζηθά κέζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα 

νπνία ζα επηηεπρζεί ε πινπνίεζε ηεο θνηλήο εζσηεξηθήο αγνξάο, θαη θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα κελ εθαξκφζεη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ κε ηξφπν 

ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα κπνξνχλ λα 

αληαγσλίδνληαη ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο κε παξάγνληεο απφ ηξίηεο ρψξεο· 

4. ηνλίδεη φηη κία απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ δελ πξέπεη λα 

έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηε κείσζε ησλ ηηκψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο αιιά πξέπεη 

επίζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, 

φπσο: ηελ ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο· ηηο επελδχζεηο· ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε 

βησζηκφηεηα· ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ γηα ηηο ΜΜΔ, ηηο λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο· θαη ηελ αλάγθε πξναγσγήο πςειψλ 

εξγαζηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ· 

5. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζέζεη ηέινο ζην θνηλσληθφ ληάκπηλγθ θαη ηνλίδεη φηη νη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηδηαίηεξα 

ππφςε ηνπο ηνλ θνηλσληθφ αληίθηππν ζε απνκαθξπζκέλεο ή απνκνλσκέλεο πεξηνρέο· 

6. ζεσξεί φηη ε ηδηαίηεξε θχζε ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεηνχκελν θαη ζρεδφλ κεδεληθφ νξηαθφ θφζηνο θαη απφ ηζρπξέο ζπλέπεηεο ηνπ δηθηχνπ, 

επλνεί ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ζπγθέληξσζεο ησλ βαζηθψλ αγνξψλ· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα πξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ελ 

ιφγσ ηνκέα· 

7. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα νινθιεξψζεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

εμαθνινπζεί λα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη αηειήο θαη λα ζέζεη ηέξκα, ην ηαρχηεξν 

δπλαηφλ, ζε αδηθαηνιφγεηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ φπνπ 

θαη αλ εληνπίδνληαη· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ 
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ζα εληζρχεη ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ζηελ Έλσζε· 

8. ηνλίδεη φηη ε απφδνζε πξνηεξαηφηεηαο ζηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο αληαγσληζκνχ θαη ε 

παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ ην 2014 είλαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζπκβαηέο κε ηηο θνηλέο πξνηεξαηφηεηεο· δηαπηζηψλεη, σζηφζν, φηη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο 

πξέπεη λα ππάξμνπλ πην απνθαζηζηηθνί ρεηξηζκνί, ζηνπο νπνίνπο ε Δπηηξνπή πξέπεη λα 

δψζεη έκθαζε ηνλ επφκελν ρξφλν· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο κε 

ζηφρν ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνλ αληαγσληζκνχ· ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο ζην Γηεζλέο Γίθηπν Αληαγσληζκνχ· 

9. ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ν φξνο «αληαγσληζκφο» απηφο 

θαζαπηφο, ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ην ηζρχνλ δίθαην πεξί αληαγσληζκνχ, ηδίσο σο πξνο ην 

ππφδεηγκα δνκήο-ζπκπεξηθνξάο-επηδφζεσλ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ιεθζνχλ 

δεφλησο ππφςε νη κεηαβνιέο ζε επίπεδν νηθνλνκίαο πνπ επηθέξεη ε ςεθηνπνίεζε, θαη 

πξνηείλεη, σο εθ ηνχηνπ, λα ζπγθξνηήζεη ε Δπηηξνπή κηα νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ 

πςεινχ επηπέδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ· 

10. θαιεί θαη πάιη ηελ Δπηηξνπή, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε εηήζηα έθζεζε, λα 

κεξηκλήζεη ψζηε λα απνθεπρζνχλ εμειίμεηο φπσο ε ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ζηελ 

αγνξά θαη ε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο εληαίαο ςεθηαθήο αγνξάο, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα ππάξμεη πςειφηεξν επίπεδν 

ππεξεζηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ πξνυπνζέζεηο γηα 

ειθπζηηθφηεξεο ηηκέο· 

11. ζεσξεί φηη έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία θαη εμππεξεηεί, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηνπο 

θαηαλαισηέο λα δηαζθαιηζηνχλ ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ ζηελ ςεθηαθή αγνξά θαη λα 

θαηαπνιεκεζεί ε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

βειηηζηνπνίεζεο· 

12. εθηηκά φηη ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ θνξέα ζηήξημεο 

ηεο αλάπηπμεο, ζε φ,ηη αθνξά θπξίσο ηε ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ· θαιεί επνκέλσο ηα 

θξάηε κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο βάζεη ηεο 

λέαο λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ηελ αλάπηπμε 

ζηελ ΔΔ, ελψ θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο· ηνλίδεη αθφκε φηη ε 

πξνψζεζε θαη ε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε φια ηα θξάηε 

κέιε είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαβηάζεσλ θαη 

γηα ηελ εμαζθάιηζε δηαθάλεηαο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· 

13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη ηα θξάηε κέιε ζα ζέζνπλ έγθαηξα ζε εθαξκνγή 

ηε λέα λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ 

ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο θαη ηηο λέεο δηαηάμεηο γηα ηε 

ζπλεθηίκεζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ θαη γηα ηε δηαίξεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ ζε παξηίδεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ψζεζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ ζεκηηφ 

αληαγσληζκφ, λα ππνζηεξηρηνχλ νη ΜΜΔ ζηηο αγνξέο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο ζηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ θνλδπιίσλ· 

14. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην θηιφδνμν 

άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ζηφρν λα θαηαξγεζεί ε 

αληζνξξνπία σο πξνο ηνλ βαζκφ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ 
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ζε ζχγθξηζε κε άιινπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο θαη λα ιάβεη ελ πξνθεηκέλσ ππφςε ηελ 

έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε έλα 

δηεζλέο κέζν ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζή ηνπ· 

15. επηζεκαίλεη φηη ζηελ εληαία αγνξά πσινχληαη ζηνπο πειάηεο πξντφληα ηα νπνία 

πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά πνπ, αλ θαη έρνπλ ην ίδην εκπνξηθφ ζήκα θαη ηελ ίδηα ζπζθεπαζία, 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηα επηκέξνπο θνξηία· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θξίλεη, ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, αλ πξφθεηηαη γηα πξαθηηθή κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πξντφλησλ, θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο ΜΜΔ· 

16. ζεσξεί απαξαίηεην λα εμαθνινπζήζεη ε Δπηηξνπή λα πξνσζεί ηε βειηίσζε ηεο 

ζχγθιηζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ εζληθψλ 

αξρψλ ηεο ΔΔ· 

17. ραηξεηίδεη ηελ έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο επηβνιήο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, ηδίσο ζε δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

πξαθηηθέο γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζπκθσλίεο αδεηνδφηεζεο, γηα λα 

ζπκπιεξσζεί ε ςεθηαθή εληαία αγνξά· πηζηεχεη φηη κηα ηέηνηα αιιειεπίδξαζε είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη θξαγκνί 

ζηελ ειεχζεξε δηαζπλνξηαθή ξνή ελέξγεηαο θαη λα νηθνδνκεζεί ε Δλεξγεηαθή Έλσζε· 

18. ζεσξεί φηη ν αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είλαη νπζηψδεο φρη κφλν 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηα δίθηπα αιιά θαη γηα ηελ 

ελζάξξπλζε πξνζηηψλ ηηκψλ θαη επηινγψλ ζε ππεξεζίεο γηα ηνλ θαηαλαισηή· δεηεί 

επνκέλσο απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, 

κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ θαηαλνκή ζπρλνηήησλ· 

19. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ελδειερψο ηηο αζέκηηεο θαη παξάλνκεο ξήηξεο θαη 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπκβάζεηο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηνπ ΔΓΑ, λα ελζαξξχλεη ηηο αληαιιαγέο 

δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθψλ· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα κεηψζεη θάζε κνξθήο 

γξαθεηνθξαηία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ· 

20. πηζηεχεη φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα 

θαζηζηά ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αζθαιέζηεξεο θαη δηαθαλέζηεξεο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο· επηδνθηκάδεη εμάιινπ ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη εηδηθφηεξα ηε ζέζπηζε αλψηαησλ νξίσλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε θάξηα· 

21. ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ζπλεπάγεηαη επίζεο ξχζκηζε 

ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε επθνιία κηα 

αγνξαία αμία, φπσο νη πξνκήζεηεο ησλ κεραλεκάησλ αλάιεςεο κεηξεηψλ· 

22. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα κειεηήζεη ην δίθηπν κεραλεκάησλ αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ 

ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζπληζηά ππνδνκή 

δηθηχνπ· 

23. πηζηεχεη φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ κε πνηνλ ηξφπν ζα ππνζηεξηρζνχλ νη 

επξσπατθέο εηαηξείεο ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο, ζε παγθφζκην επίπεδν, κε 
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άιιεο επηρεηξήζεηο παξφκνηνπ κεγέζνπο απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ θφζκνπ, φπνπ δελ 

είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ησλ ίδησλ αληαγσληζηηθψλ θαλφλσλ κε απηνχο πνπ 

θαινχληαη λα πιεξνχλ νη επξσπατθέο νληφηεηεο ζηελ έδξα ηνπο· 

24. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλνρή κεηαμχ ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ηεο· 

ηνλίδεη φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο Έλσζεο δελ πξέπεη λα απνηειεί εκπφδην ζηελ 

αλάδεημε κεγάισλ επξσπαίσλ βηνκεραληθψλ «πξσηαζιεηψλ» ζηελ νηθνλνκία· δεηεί, 

γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ην εκπφξην θαη ηνλ αληαγσληζκφ λα 

επλννχλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν· 

Δηαδηθαζίες θαηά ηωλ κολοπωιίωλ – Περηπηώζεης θαηάτρεζες δεζπόδοσζας ζέζες 

25. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε 

πεξηπηψζεσλ θαηάρξεζεο δεζπνδνπζψλ ζέζεσλ εηο βάξνο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ΔΔ· 

26. ζεκεηψλεη φηη νη θαηαρξήζεηο δεζπφδνπζαο ζέζεο απαγνξεχνληαη θαη απνηεινχλ 

ζνβαξφ πξφβιεκα ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ· 

27. θξνλεί φηη ε Δπηηξνπή εξγάδεηαη επηηπρψο ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ παξαβηάζεηο ηεο 

αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο θαη φηη είλαη, ζπλεπψο, ζε ζέζε λα επηθαιεζηεί ην 

γεγνλφο φηη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη 

ηζφηηκσλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ· 

28. ππνγξακκίδεη φηη νη επηδήκηεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ πξαθηηθέο θαη ηα κνλνπψιηα είλαη 

πηζαλφ λα παξεκπνδίζνπλ ην εκπφξην θαη λα δηαηαξάμνπλ ηηο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο 

ξνέο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, πξνο φθεινο ηνπ ειεχζεξνπ θαη δίθαηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ, λα θαηαπνιεκήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν ηηο ζπκπξάμεηο θαη ηηο επηδήκηεο γηα 

ηνλ αληαγσληζκφ πξαθηηθέο, ηα νιηγνπψιηα θαη ηα κνλνπψιηα πνπ ζηξεβιψλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ· 

29. θξνλεί φηη νη ηζρχνληεο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζε λνκηθά 

πξφζσπα γηα παξαβάζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπλνδεπηηθέο πνηλέο θαηά ησλ 

ππεπζχλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ· ζεσξεί φηη νη ρξεκαηηθέο πνηλέο πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά πςειέο ψζηε λα επηδξνχλ απνηξεπηηθά· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηηπρνχο 

πνιηηηθήο θαηαγγειίαο δπζιεηηνπξγηψλ, ε νπνία έρεη βνεζήζεη ηελ Δπηηξνπή ζηνλ 

εληνπηζκφ ζπκπξάμεσλ· 

30. ζεσξεί ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ελζσκαηψζεη ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηα πξφζηηκα, φπσο απηά πνπ επηβάιινληαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ζπκπξάμεσλ, ζε έλα λνκνζεηηθφ κέζν· 

31. δηαπηζηψλεη φηη ηα παξαδνζηαθά πξφηππα αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή 

αληαγσληζκνχ κπνξεί λα είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαη φηη ε ρξήζε 

δεηθηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ηηκέο ζηνλ δπλακηθφ απηφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο είλαη 

ζπρλά αιπζηηειήο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηελεξγήζεη, κε βάζε ηα λέα θξηηήξηα, 

δηεμνδηθή λνκηθή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ θαη 

ησλ εθήκεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ςεθηαθέο 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα ηεο δνκήο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο 
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αγνξάο, λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

λα ιακβάλεηαη δεφλησο ππφςε ε ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ εηδηθψλ δνκψλ ηεο 

αγνξάο ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο·  ππνγξακκίδεη φηη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλαθνχο 

αγνξάο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπλαθή 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ· 

32. θξνλεί φηη, γηα λα είλαη δίθαηνο ν αληαγσληζκφο, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχεηαη ε 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη δηαπηζηψλεη κε ιχπε ηνπ φηη νη δηεζλείο επηρεηξήζεηο είλαη 

απξφζπκεο λα απνθηήζνπλ ηηο άδεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρξήζε επξσπατθψλ 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνζηαηεχζεη απνηειεζκαηηθά ηα 

ηππνπνηεκέλα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο νπζηψδνπο ζεκαζίαο (SEP) θαη λα 

παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηε λφκηκε απφθηεζε αδεηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ 

δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο· 

33. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη εάλ ππάξρεη νπνηνπδήπνηε είδνπο ζρέζε κεηαμχ 

ηεο πςειήο παξνπζίαο πνιηηηθψλ θαη πξψελ ππνπξγψλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

εηαηξεηψλ ελέξγεηαο θαη ησλ νιηγνπσιηαθψλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

34. δηακαξηχξεηαη γηα ηε κεγάιε δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ κε αληηθείκελν ησλ ακεξηθαληθφ 

γίγαληα ηνπ Γηαδηθηχνπ Google θαη εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη έξεπλεο 

θαζπζηεξνχλ αδηθαηνιφγεηα επί πνιιά ρξφληα, φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε 

δηαθάλεηαο θαη δελ έρνπλ επηθέξεη θαλέλα νξηζηηθφ απνηέιεζκα, δεδνκέλνπ φηη ε 

Δπηηξνπή, έσο ην 2014, δελ άθελε λα θαλεί φηη πξνηίζεηαη λα θαηαξγήζεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ αγνξά· ηνλίδεη φηη κηα ηφζν κεγάιεο δηάξθεηαο δηαδηθαζία κπνξεί, 

εηδηθά ζε δπλακηθέο αγνξέο, λα νδεγήζεη ζε έλαλ εθ ησλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκφ ησλ 

παξφρσλ ζηελ αγνξά θαη λα πξνθαιέζεη αβεβαηφηεηα ζε φια ηα κέξε· 

35. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη δηεμνδηθά ηελ πξαθηηθή ηεο Google λα πξνζθέξεη 

ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα «Android» κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ππεξεζίεο ηεο θαη λα 

απαγνξεχεη παξάιιεια ζηνπο θαηαζθεπαζηέο ηελ πξνεγθαηάζηαζε αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ· θαιεί, επηπιένλ, ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη δηεμνδηθά ηελ δεζπφδνπζα 

ζέζε ηεο Google ζηελ αγνξά ζην ηνκέα ησλ άκεζσλ θξαηήζεσλ μελνδνρείσλ θαη λα 

αλαδεηήζεη θαηάιιειε ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ· ππνζηεξίδεη ηα κέηξα ηεο Δπηηξνπήο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη θνξεηφηεηαο ζε 

φινπο ηνπο ςεθηαθνχο ηνκείο θαη ζηελ απνθπγή κε απηφλ ηνλ ηξφπν ελφο ζελαξίνπ 

φπνπ «ν ληθεηήο ηα παίξλεη φια»· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Δπηηξνπήο κε 

ηα θαηάιιεια εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη επηθαηξνπνηεκέλε επηζθφπεζε ηαρέσλ 

εμειίμεσλ ζηελ ςεθηαθή αγνξά· 

36. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηελεξγήζεη θαη λα νινθιεξψζεη κε πξνζνρή φιεο ηηο ππφινηπεο 

εθθξεκείο έξεπλεο κε αληηθείκελν ηηο ζπκπξάμεηο θαη λα θαηαξγήζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ αγνξά· εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ άξλεζε ηεο Δπηηξνπήο λα ππνθχςεη ζε 

πνιηηηθέο πηέζεηο θαη δεηεί επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

επηηεπρζνχλ απνηειέζκαηα εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο· εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ, 

σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αηηηάζεσλ πνπ απεχζπλε ε Δπηηξνπή ζηελ 

Google φζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία ζχγθξηζεο ηηκψλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη 

κε απνθαζηζηηθφηεηα ηε δηεξεχλεζε φισλ ησλ πξνβιεκαηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνζδηνξίζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ εξεπλψλ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππφινηπσλ 
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ηνκέσλ πνπ εξεπλψληαη πξνο εληνπηζκφ κεξνιεςίαο, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ 

ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο ηεο ςεθηαθήο αγνξάο· 

37. επηζεκαίλεη φηη ε Δπηηξνπή έρεη, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνχ 1/2003 πεξί 

ζπκπξάμεσλ, ηε δπλαηφηεηα λα ζεζπίδεη πξνζσξηλά κέηξα εθφζνλ ππάξρεη θίλδπλνο 

ζνβαξήο αλήθεζηεο βιάβεο ζηνλ αληαγσληζκφ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη θαηά 

πφζνλ ηέηνηα κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ φηαλ ρξνλίδνπλ νη δηαδηθαζίεο ζην 

πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ, ηδίσο ζηελ ςεθηαθή αγνξά· 

38. ππελζπκίδεη φηη ε δηθηπαθή νπδεηεξφηεηα (δειαδή ε αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία φιε ε 

θίλεζε ζην δηαδίθηπν αληηκεησπίδεηαη ηζφηηκα, ρσξίο δηαθξίζεηο, πεξηνξηζκνχο ή 

παξεκβάζεηο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ απνζηνιέα, ηνλ παξαιήπηε, ην είδνο, ην 

πεξηερφκελν, ην κέζν, ηελ ππεξεζία ή ηελ εθαξκνγή) έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ γίλνληαη δηαθξίζεηο ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο 

θαη φηη ν αληαγσληζκφο είλαη πιήξσο εγγπεκέλνο· 

39. ηνλίδεη φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη 

ζπγραίξεη γηα ηελ ηνκεαθή έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ε νπνία είλαη εζηηαζκέλε ζε πηζαλνχο θξαγκνχο ζην δηαζπλνξηαθφ 

ειεθηξνληθφ εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα παξάδεηγκα ζηνπο ηνκείο ησλ 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ, ηνπ ξνπρηζκνχ, ησλ παπνπηζηψλ θαη ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ· 

40. επηζεκαίλεη φηη ε ππφζεζε ηεο Google έρεη ππξνδνηήζεη κηα γεληθή ζπδήηεζε γχξσ απφ 

ηε δχλακε ησλ δεζπνδνπζψλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ φπσο ηα Ebay, Facebook, 

Apple, Linkdln, Amazon, Uber, Airbnb θηι., ηελ επηξξνή ηνπο ζηηο αγνξέο θαη ηε 

δεκφζηα ζθαίξα, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ξχζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπο· ππνγξακκίδεη 

φηη ε ξχζκηζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε 

πςειφηεξεο πξνζηαζίαο ηνπ ρξήζηε, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ηα 

θίλεηξα γηα θαηλνηνκίεο· 

41. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη ηελ θπξηαξρία ηεο Google ζηελ αγνξά φζνλ αθνξά 

ηηο άκεζεο θξαηήζεηο μελνδνρείσλ· επηζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία επηδηψθεη, φζνη 

αλαδεηνχλ μελνδνρεία, λα θάλνπλ θξάηεζε θαη λα πιεξψλνπλ κέζσ ηεο Google αληί 

κέζσ κηαο ηξίηεο ηζηνζειίδαο ηαμηδίσλ ή μελνδνρείσλ· ππνγξακκίδεη φηη ε θίλεζε απηή 

είλαη ελδερνκέλσο ακθηιεγφκελε θαζψο κεηαηξέπεη ηε Google ζε ειεθηξνληθφ 

πξαθηνξείν ηαμηδίσλ ή θάηη αληίζηνηρν πνπ ρξεψλεη ηέιε θξάηεζεο· ζεκεηψλεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη μελνδφρνη ζα πξνηηκνχζαλ ηηο άκεζεο θξαηήζεηο απφ ηηο θξαηήζεηο κέζσ 

ηξίηεο ηζηνζειίδαο ή ζπλαζξνηζηή· ηνλίδεη φηη ε Google ζα κπνξνχζε λα κνριεχζεη ηε 

δεζπφδνπζα ζέζε ηεο θαη, κε ηελ ίδηα ινγηθή, λα απνδπλακψζεη ηνπο αληαγσληζηέο ζηηο 

αγνξέο ηαμηδίσλ, βιάπηνληαο ηνπο θαηαλαισηέο· 

42. επηθξνηεί ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εθηειεζηηθνχ θαλνληζκνχ 773/2004 πνπ ελέθξηλε 

πξφζθαηα ε Δπηηξνπή θαη αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο ΔΚ θαη ηηο ζρεηηθέο 

αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέρεηα ηεο νδεγίαο γηα ηηο αγσγέο απνδεκίσζεο· εθθξάδεη ηε ιχπε 

ηνπ δηφηη δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην Κνηλνβνχιην ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ· 

43. ηνλίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο· ζπκκεξίδεηαη ηελ άπνςε φηη κηα ζηαζεξή πνιηηηθή 
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αληαγσληζκνχ ζε ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο αγνξέο απαηηεί θαιέο γλψζεηο γηα ηηο αγνξέο· 

σο εθ ηνχηνπ επηθξνηεί ηελ ηνκεαθή έξεπλα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ μεθίλεζε 

θαη' εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά· 

Κραηηθές εληζτύζεης 

44. θαιεί ηελ Δπηηξνπή σο ζεκαηνθχιαθα ησλ πλζεθψλ λα επηηεξεί πξνζεθηηθά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο απφ ηα θξάηε κέιε θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηαηάμεηο 

ηεο ζα επηβιεζνχλ κε εληαίν ηξφπν ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηα θξάηε 

κέιε θαη ηηο αξρέο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη δεκνηηθφ δηνηθεηηθφ επίπεδν λα πξνσζήζνπλ 

ελεξγά ηελ ηήξεζε ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ θαη λα εμεγήζεη ηε λνκηθή 

βάζε ηεο· ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε ηνλ ίδην ηξφπν·  ζεσξεί φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο επαηζζεηνπνίεζε 

φζνλ αθνξά ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηε ρνξήγεζε παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ηδίσο 

φηαλ νη απνθάζεηο ρνξήγεζεο εληζρχζεσλ απηνχ ηνπ είδνπο ηζνδπλακνχλ κε επηδήκηα 

γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα· θξνλεί, σζηφζν, φηη πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο ή απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη ζηα λεζηά 

κεγαιχηεξν πεξηζψξην απ' φ,ηη ζήκεξα φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο· 

45. πηζηεχεη φηη ε Δπηηξνπή, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο ρνξήγεζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, 

πξέπεη λα εμεηάδεη κε κεγαιχηεξε πξνζνρή ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνπλ ηα θξάηε θαη 

λα βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα ησλ ζηνηρείσλ, δεδνκέλνπ φηη θαηαβάιινληαη δηαξθψο 

πξνζπάζεηεο λα θαηαζηξαηεγεζνχλ ε λνκηθή ζέζε θαη νη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ή λα 

αλαδεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ή ιηγφηεξνη νξηαθνί ζπκβηβαζκνί· θξνλεί, επηπιένλ, φηη ε ελ 

ιφγσ εμέηαζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ηα θξάηε πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ απφιπηε αζθάιεηα θαη ζπλέρεηα ηνπ εθνδηαζκνχ θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ηνπο ζε ζηξαηεγηθνχο θαη θαίξηνπο ηνκείο φπσο ε 

ελέξγεηα, νη κεηαθνξέο θαη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη φηη θαηά ηελ εμέηαζε απηή 

πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή, ψζηε λα κελ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

είλαη επηδήκηεο γηα ηα ινηπά θξάηε κέιε ή γηα ηελ Έλσζε· 

46. επαλαιακβάλεη φηη ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κε ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδεη ακέζσο ή εκκέζσο ηε κεηεγθαηάζηαζε ππεξεζηψλ ή ηεο 

παξαγσγήο ζε άιια θξάηε κέιε, π.ρ. κέζσ ηεο ζέζπηζεο πεξηφδνπ αλακνλήο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ απηέο ηηο εληζρχζεηο· ηνλίδεη φηη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο 

είλαη κεξηθέο θνξέο απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ 

γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο (ΤΓΟ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ· ππνγξακκίδεη φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε απνηειεί 

ζπρλά ην πην απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο γηα ηε δηαζθάιηζε ππεξεζηψλ θαίξηαο 

ζεκαζίαο γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζε 

απνκνλσκέλεο, απνκαθξπζκέλεο ή πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο θαη λεζηά ζηελ Έλσζε· 

47. ραηξεηίδεη ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή ην 2014 ελέθξηλε ηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηηο ελζσκάησζε ζηνλ γεληθφ θαλνληζκφ απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία 

(ΓΚΑΚ)· 

48. επηθξνηεί ηελ έληαμε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ γηα ηε κεηαθνξά θαηνίθσλ 
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απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ ζηνλ ΓΚΑΚ, δεδνκέλνπ φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλαγλσξίδεηαη πιένλ ην πξφβιεκα ζπλδεζηκφηεηαο· ηνλίδεη φηη ε ζπλδεζηκφηεηα ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ είλαη επίζεο νπζηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε απνδεθηψλ επηπέδσλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξσηνβνπιίαο, δηαηεξψληαο δσηηθήο ζεκαζίαο επηρεηξεκαηηθέο ζπλδέζεηο· 

49. επηθξνηεί ηελ ηξέρνπζα έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη πηζηψζεηο, ε νπνία ζα σθειήζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε 

πνιιά θξάηε κέιε· ζεσξεί πσο νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

πηζηψζεηο ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηνχληαη αλαδξνκηθά δπλάκεη δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε 

θξαηηθέο εληζρχζεηο εάλ εμαξηψληαη απφ ξεηέο πξνυπνζέζεηο αλαθνξηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζηφρσλ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο·  

50. ππελζπκίδεη ην αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη θαηά πφζνλ έρεη σθειεζεί ν 

ηξαπεδηθφο ηνκέαο, απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, απφ έκκεζεο επηδνηήζεηο θαη θξαηηθέο 

εληζρχζεηο νη νπνίεο παξαζρέζεθαλ κε ηελ κνξθή κε ζπκβαηηθήο ζηήξημεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο· 

51. ραηξεηίδεη ηελ ζέζπηζε λέσλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζην 

πιαίζην ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θηλδχλνπ, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνηειεζκαηηθφηεξε πξνψζεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

ησλ θαηλνηφκσλ εηαηξεηψλ κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο θαη ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ πζηεξνχλ ζεκαληηθά ζε κέγεζνο· 

52. επηθξίλεη ην γεγνλφο φηη εηδηθά ηα θνξνινγηθά κνληέια πνπ ζηξεβιψλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζε κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ζε κηα ζεηξά θξαηψλ κειψλ πνπ δελ εθαξκφδνπλ ηέηνηα 

κνληέια· 

53. επηθξνηεί ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο λα εθδψζεη, ζην πιαίζην ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο, λέεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο νη νπνίεο ζα δηαζαθελίδνπλ ηελ έλλνηα ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα θαη ηηο απνδεθηέο κεηαβηβαζηηθέο ηηκνινγήζεηο·  

54. δεηεί ηε δηεμαγσγή ρσξηζηήο κειέηεο απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη δηαηάμεηο ηεο ΔΔ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ παξαθσιχνπλ ηελ 

εδξαίσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

επηρεηξήζεσλ έλαληη ησλ παγθφζκησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά 

ηνπο κεραληζκνχο αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη ππφ ην θσο ηεο 

πξφζθαηεο ζχλαςεο ηεο Δηαηξηθήο ρέζεο ηνπ Δηξεληθνχ (ΣΠΤ)· 

Έιεγτος ζσγτωλεύζεωλ 

55.  επηζεκαίλεη φηη, ζην παξειζφλ, νη αμηνινγήζεηο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηελ 

ςεθηαθή νηθνλνκία πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά θχξην ιφγν βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πξάγκα ην νπνίν δελ ελδείθλπηαη· ηνλίδεη φηη επηρεηξήζεηο 

κε κηθξφ θχθιν εξγαζηψλ θαη ζεκαληηθέο αξρηθέο απψιεηεο κπνξεί επίζεο λα έρνπλ 

επξεία πειαηεηαθή βάζε, θαη επνκέλσο ζεκαληηθφ φγθν δεδνκέλσλ, θαη ζεκαληηθή ηζρχ 

ζηελ αγνξά, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ άλεπ φξσλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 

εμαγνξάο ηνπ WhatsApp απφ ην Facebook, ε νπνία δεκηνπξγεί πξνεγνχκελν· 



 

PE565.169v02-00 14/39 RR\1082127EL.doc 

EL 

56. ζεσξεί φηη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία, 

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πξφζζεηα θξηηήξηα, ηα νπνία λα είλαη πεξηζζφηεξν θηιφδνμα 

θαη επξχηεξα απφ ηηο ηηκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηα κεξίδηα ζηελ αγνξά θαη ην κέγεζνο 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, θαζψο νη ζπγρσλεχζεηο ζπρλά ζπλδένληαη κε πεξηνξηζκνχο ζηελ 

αγνξά· 

57. θξνλεί φηη, εηδηθά ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαη ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

θαηαλαισηψλ, πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη γεληθνί θαλφλεο αληαγσληζκνχ, νχησο 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη πξέπεη λα 

ζεζπηζηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά λέα θξηηήξηα ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, νη ηηκέο αγνξάο, ελδερφκελνη θξαγκνί εηζφδνπ 

ζηελ αγνξά, ε δσηηθή ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα, νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πιαηθνξκψλ θαη νη ζρεηηθέο ζπλέπεηεο δηθηχνπ·θαη επίζεο ην 

εξψηεκα εάλ πθίζηαηαη ή φρη παγθφζκηνο αληαγσληζκφο ζηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ηδηαηηέξσο ππφςε ηεο ην επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ησλ 

εηαηξηψλ ζηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαζψο θαη ελδερφκελνπο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ 

αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ φπσο νη δπλαηφηεηεο ελαιιαγήο κεηαμχ 

δηαθφξσλ πιαηθνξκψλ θαη ε θνξεηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ· 

58. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ θνηλέο ειεθηξνληθέο 

εκπνξηθέο πξνζθνξέο θαη νη αλεμάξηεηνη έκπνξνη ιηαληθήο, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ην 

πεξί αληαγσληζκνχ δίθαην, επηηξέπεηαη λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ ησλ εκπνξηθψλ ηνπο 

θαηαζηεκάησλ· 

59. πηζηεχεη φηη ε εζθαικέλε εθηίκεζε ηεο ηζρχνο ζηελ αγνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ζεκεξηλφ νξηζκφ ηεο αγνξάο, ιεηηνπξγεί ζπρλά εηο βάξνο ησλ επξσπατθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηδίσο ζε κία πεξίνδν παγθνζκηνπνίεζεο θαη ζε κηα δπλακηθή ςεθηαθή 

αγνξά· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν επαλαπξνζαξκνγήο ζην πιαίζην 

ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξψζεσλ· 

60. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ δηφηη ζπρλφηαηα πηνζεηείηαη κηα ζηελά εζληθή πξνζέγγηζε 

ζην δήηεκα ηεο δηαηχπσζεο ηνπ νξηζκνχ ηεο αγνξάο θαη δελ ιακβάλεηαη επαξθψο 

ππφςε ε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ, φπσο ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαλνληζκνχ γηα ηηο ζπγρσλεχζεηο· 

Χρεκαηοδοηηθή βοήζεηα θαη θοροιογία 

61. ππνγξακκίδεη φηη, φπσο αλαθέξζεθε γηα πέκπηε θνξά ζηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ, νη πξνζσξηλέο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ απαξαίηεηεο 

αιιά, φηη, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ηξαπεδηθή αγνξά, πξέπεη λα κεησζνχλ ηαρέσο 

ή λα θαηαξγεζνχλ πιήξσο θαη λα ππαρζνχλ ζε δηεμνδηθφ έιεγρν· ηνλίδεη ηε δηαξθή 

επείγνπζα αλάγθε εμάιεηςεο ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη ππφ κνξθή έκκεζσλ 

εγγπήζεσλ πξνο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη ππεξβνιηθά 

κεγάια γηα λα ρξενθνπήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ ηζφηηκνη φξνη αληαγσληζκνχ 

ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα θαη λα παξαζρεζεί πξνζηαζία ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, 

γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αλαιεθζεί κέξηκλα, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ απξνζδφθεηα θέξδε ή νθέιε γηα ηδησηηθέο 

λνκηθέο νληφηεηεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο πεξηνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο φζνλ 

αθνξά ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο· 
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62. ηνλίδεη φηη έλαο δίθαηνο θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ηεο εληαίαο αγνξάο, ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ· 

63. ζεσξεί φηη νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

φζνλ αθνξά ηε ρξήζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ελ 

ιφγσ ηνκέα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα απνζαθελίζεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

δπλάκεη ησλ νπνίσλ εγθξίλεηαη ε ρνξήγεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα· θξνλεί φηη, ην αξγφηεξν φηαλ νινθιεξσζεί ε Σξαπεδηθή 

Έλσζε, νη θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ θαη φηη, 

ελ πξνθεηκέλσ, πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ν θαλνληζκφο δελ 

ζα πξνθαιεί ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ θαη ζα 

ππάξρνπλ επαξθείο πηζηψζεηο γηα ηηο ΜΜΔ· 

64. πηζηεχεη φηη ε Δπηηξνπή πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ηεο εμάξηεζεο ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο απφ ηελ παξνρή πίζησζεο ζε ΜΜΔ· 

65. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη ράξηε πνξείαο γηα ιηγφηεξεο αιιά θαιχηεξα 

εζηηαζκέλεο θξαηηθέο εληζρχζεηο, πνπ λα απνζθνπεί ζηε κείσζε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ρακειφηεξεο θνξνινγίαο, ψζηε λα ηνλσζνχλ ε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ν ζεκηηφο αληαγσληζκφο, αληί λα ζηεξίδεη παιαηέο 

δνκέο θαη θαηεζηεκέλνπο θνξείο· 

66. ππνγξακκίδεη φηη, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ πξνψζεζε 

ππεξεζηψλ γεληθνχ ζπκθέξνληνο, ππεξηζρχεη ην φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ 

πνιηηψλ έλαληη ηνπ νθέινπο κεκνλσκέλσλ εηαηξεηψλ ή δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ· 

67. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζήζεη ζηελά ηνπο φξνπο πνπ πξφθεηηαη λα 

πξνηαζνχλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ ηξαπεδηθψλ 

αδεηψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δεκηνπξγία ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ πνπ δελ 

ζα ζπλεπάγνληαη πςειά εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά· είλαη πεπεηζκέλν φηη, δεδνκέλεο 

ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ, ε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδηθψλ νληνηήησλ ζα ήηαλ ζεηηθή γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο 

ΜΜΔ· 

68. ηνλίδεη ηνλ θαίξην ξφιν ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ πνπ αθνξά ηηο εληζρχζεηο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο εθ κέξνπο πνιπεζληθψλ νκίισλ· 

69. ραηξεηίδεη ηηο έξεπλεο πνπ δηελήξγεζε ε Δπηηξνπή ην 2014 ζε ππνζέζεηο παξάλνκσλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κέζσ αζέκηηνπ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ πξνο φθεινο 

ζπγθεθξηκέλσλ κεκνλσκέλσλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο επεθηάζεθαλ θαη ζηα 28 θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ ην 2015· θαιεί, επηπιένλ, ηα θξάηε κέιε λα παξέρνπλ ζην κέιινλ ζηελ 

Δπηηξνπή, εγθαίξσο θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, θάζε ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηηο 

θνξνινγηθέο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα ζπκκνξθσζνχλ επηηέινπο κε ηελ ππνρξέσζε πνπ 

ππέρνπλ λα απνθαιχπηνπλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζην Κνηλνβνχιην ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε θάζε εηδηθή ζπκθσλία ε νπνία ελδέρεηαη λα έρεη αληίθηππν ζε άιια θξάηε κέιε θαη 

ζηηο ΜΜΔ· 

70. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, ζην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ εληνιψλ, ε 
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Δπηηξνπή έρεη θηλήζεη πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξεπλψλ γηα ππνζέζεηο πηζαλψλ 

θνξνινγηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, παξά ηηο βάζηκεο ππφλνηεο πνπ έρνπλ 

δεκνζηνπνηεζεί ζην κεηαμχ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θάλεη ρξήζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ 

ηξερνπζψλ εξεπλψλ ψζηε λα θαηαξηίζεη πην αθξηβείο θαη απνηειεζκαηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηε θνξνινγία θξαηηθέο εληζρχζεηο, λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο εμνπζίεο ηεο δπλάκεη ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο επηδήκηεο θνξνινγηθέο πξαθηηθέο θαη λα επηβάιεη 

θπξψζεηο ζηα θξάηε κέιε θαη ηηο εηαηξείεο πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη εκπιέθνληαη ζηηο 

αλσηέξσ πξαθηηθέο· θαιεί ηαπηφρξνλα ηελ Δπηηξνπή λα πξνζδηνξίζεη ηα θνξνινγηθά 

κέηξα πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ πνιηηηθή γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο· 

71. ζεσξεί φηη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν ζεκηηφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 651/2014 ηεο Δπηηξνπήο, νη εηαηξείεο 

πνπ εδξεχνπλ ζε πξνζσξηλά ή κφληκα κεηνλεθηνχζεο πεξηνρέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε θαη φηη πξέπεη επίζεο λα παξέρεηαη απμεκέλε επειημία ζε πεξηθέξεηεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο π.ρ. ζηηο πεξηθέξεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζηφρν «χγθιηζε» θαη «Αληαγσληζηηθφηεηα», θαζψο επίζεο θαη 

ζηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο· 

72. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ πνπ αθνξνχλ αζέκηην θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ θαη απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν έξεπλαο απφ ην 1991, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο επξείαο 

πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα θηλεζνχλ λέεο έξεπλεο ζρεηηθά κε χπνπηεο 

ππνζέζεηο· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο πνπ έρνπλ 

ζήκεξα ζηε δηάζεζή ηνπο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο θαη νη νπνίνη 

πεξηνξίδνπλ ελδερνκέλσο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρεηξίδνληαη έλαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ππνζέζεσλ· 

73. ηνλίδεη φηη ε δηαδηθαζία ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα 

ηεξκαηίζεη νξηζηηθά ηνλ αζέκηην θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ ζε πνιιά θξάηε κέιε· έλα 

ρξφλν κεηά ηηο απνθαιχςεηο ζηελ ππφζεζε ‘LuxLeaks’, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ απηά 

απνηειέζκαηα, φπσο κηα θνηλή ελνπνηεκέλε βάζε θνξνινγίαο εηαηξεηψλ, ε 

αλαζεψξεζε ηεο νδεγίαο γηα ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ζηφρν 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ε ππνρξέσζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ ζε 

δηεζλέο επίπεδν λα δειψλνπλ δεκφζηα ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα θέξδε ηνπο 

μερσξηζηά γηα θάζε ρψξα θαζψο θαη ε έθθιεζε πξνο ηα θξάηε κέιε λα ζεζπίζνπλ 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηα θνξνινγηθά ηνπο ζπζηήκαηα θαη ακνηβαίεο ππνρξεψζεηο 

ελεκέξσζεο· 

74. ζεσξεί φηη νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο πξαθηηθέο κεκνλσκέλσλ θξαηψλ κειψλ ζέηνπλ ζε 

ζνβαξφ θίλδπλν ηελ εζσηεξηθή αγνξά, φηη ηδίσο νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπλ δίθαηα θαη αλάινγα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη φηη 

ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ επηβιαβψλ θνξνινγηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απνθάζεσλ ηχπνπ «tax ruling» πνπ επηθέξνπλ ηε 

δηάβξσζε ηεο βάζεο θνξνινγίαο εηαηξεηψλ θαη επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ 

Δπξψπε· εθθξάδεη επηδνθηκαζία γηα ηε λέα επηηξνπή TAXE· 

75. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί δηεξεπλεηηθή επηηξνπή απφ ην Κνηλνβνχιην γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ επξέσο δηαδεδνκέλσλ επηβιαβψλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ 
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θαη θνξνινγηθψλ απνθάζεσλ ηχπνπ «tax ruling» πνπ επηθέξνπλ ηε δηάβξσζε ηεο 

βάζεο θνξνινγίαο εηαηξεηψλ θαη επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ ζηελ Δπξψπε· 

ππνγξακκίδεη φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα ζπλερίζεη 

ηηο εξγαζίεο παξαθνινχζεζεο ηνπ αζέκηηνπ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ ζηελ ΔΔ· 

76. θξνλεί φηη ν ζεκηηφο θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο απνηειεί έλα απφ ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, αιιά φηη, παξά ηελ πξσηαξρηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ν αζέκηηνο θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο πξέπεη λα απνηξέπεηαη, γηα 

παξάδεηγκα κέζσ ελαξκνληζκέλσλ βάζεσλ θνξνινγίαο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ηεο εθρψξεζεο ξεηνχ λνκηθνχ δηθαηψκαηνο 

ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ θεθαιαίνπ, εθφζνλ ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Έλσζεο· ζεσξεί φηη ε ζέζπηζε θνηλήο ελνπνηεκέλεο 

βάζεο θνξνινγίαο εηαηξηψλ (ΚΔΒΦΔ) ζα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο· θξίλεη φηη ην δήηεκα ηεο νινθιήξσζεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην θαη δελ πξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηελ ηαρεία εθαξκνγή ηεο 

ΚΔΒΦΔ· 

77. ηνλίδεη φηη, ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, νη λενεηζεξρφκελνη θαη νη ΜΜΔ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία κφλν ρψξα βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηα θέξδε ηνπο ή λα 

εθαξκφδνπλ άιιεο κνξθέο επηζεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κέζσ δηαθφξσλ 

απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο ίδηεο· επηζεκαίλεη κε αλεζπρία 

φηη, κε φιεο ηηο άιιεο παξακέηξνπο ζηαζεξέο, ε πξνθχπηνπζα κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο πςειφηεξα θέξδε κεηά ηνπο 

θφξνπο θαη δεκηνπξγεί άληζνπο φξνπο αληαγσληζκνχ εηο βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο 

ζηελ εληαία αγνξά, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ επηζεηηθφ θνξνινγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη πιεξψλνπλ θφξνπο ζηνλ ηφπν ή ζηνπο ηφπνπο φπνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

θέξδε ηνπο· ηνλίδεη φηη ε πξνψζεζε επηδήκησλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο επξσπατθήο κνλνπξφζσπεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (SUP), 

νη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο επηηξέπνπλ ξεηψο δχν δηαθνξεηηθέο έδξεο, δειαδή 

κία θαηαζηαηηθή έδξα ζε έλα κέξνο θαη δηνηθεηηθά θεληξηθά γξαθεία αιινχ, απνηειεί 

εζθαικέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ΔΔ· 

78. ππνγξακκίδεη σο απηνλφεηε ηελ αλάγθε πξφζβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα 

ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δεδνκέλα ηα νπνία αληαιιάζζνπλ νη 

θνξνινγηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ· 

79. ζεσξεί φηη ν θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηνλ ζεκηηφ 

αληαγσληζκφ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνζαξκφζεη ηνλ νξηζκφ ηεο «κφληκεο 

εγθαηάζηαζεο» θαηά ηξφπν ψζηε νη εηαηξείεο λα κελ κπνξνχλ λα απνθεχγνπλ κε 

ηερλεηφ ηξφπν ηελ ππνθείκελε ζε θνξνινγία παξνπζία ηνπο ζηα θξάηε κέιε ζηα νπνία 

έρνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα· ηνλίδεη φηη ν νξηζκφο απηφο ζα πξέπεη επίζεο λα 

αθνξά ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ηνπ ςεθηαθνχ ηνκέα, εμαζθαιίδνληαο φηη νη εηαηξείεο πνπ 

αζθνχλ εμ νινθιήξνπ άπιεο δξαζηεξηφηεηεο ζα ζεσξείηαη φηη έρνπλ κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζε έλα θξάηνο κέινο εθφζνλ δηαηεξνχλ ζεκαληηθή ςεθηαθή παξνπζία 

ζηελ νηθνλνκία ηεο ελ ιφγσ ρψξαο· 

80. ππνγξακκίδεη φηη ε Δπηηξνπή, φηαλ αζρνιείηαη κε απνθάζεηο γηα ππνζέζεηο 

αληαγσληζκνχ, πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηελ εζσηεξηθή αγνξά σο κία αγνξά θαη φρη σο 
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έλαλ αξηζκφ ηνπηθψλ ή εζληθψλ αγνξψλ· 

81. πηζηεχεη φηη, κε δεδνκέλεο ηηο κειέηεο πνπ εθηηκνχλ φηη ε εηήζηα αμία ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ έλα ηξηζεθαηνκκχξην επξψ 

(1 000 000 000 000), ηα θξάηε κέιε πξέπεη επηηέινπο λα ιάβνπλ κέηξα θαη λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ πξαθηηθή απηή· πηζηεχεη φηη ε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

θνξναπνθπγήο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ θξαηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ· επηθξνηεί ηελ πξφζθαηε έγθξηζε, απφ ηνπο ππνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ 

ηεο G20, ησλ λέσλ θαλφλσλ ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηε δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο θαη ηε κεηαθνξά θεξδψλ, νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, 

ζηελ εμάιεηςε ησλ θελψλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ· 

ζεσξεί φηη, δεδνκέλνπ ηνπ βαζκνχ νινθιήξσζήο ηεο, ε ΔΔ πξέπεη λα πξνρσξήζεη πέξα 

απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηε 

δηάβξσζε ηεο βάζεο θαη ηε κεηαθνξά ησλ θεξδψλ (BEPS) φζνλ αθνξά ηνλ ζπληνληζκφ 

θαη ηε ζχγθιηζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη θάζε κνξθήο επηβιαβήο θνξνινγηθφο 

αληαγσληζκφο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά· ηνλίδεη, σζηφζν, φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ ΟΟΑ 

εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζε κε δεζκεπηηθή λνκνζεζία, θαη φηη ε εθαξκνγή ηεο πξέπεη 

λα ζπκπιεξσζεί κε έλα θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε επίπεδν ΔΔ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο εληαίαο αγνξάο, π.ρ. κέζσ ηεο ζέζπηζεο νδεγίαο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο BEPS πνπ λα πξνρσξεί πέξα απφ ηα φξηα ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηελ BEPS ζε ηνκείο πνπ δελ θαιχπηνληαη επαξθψο· δεηεί αμηνιφγεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ, ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη αληαγσληζηηθνχ αληίθηππνπ ηεο θνξναπνθπγήο 

θαη ηεο θνξνδηαθπγήο· 

82. ζεσξεί φηη, δεδνκέλσλ ησλ αζέκηησλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ 

νξηζκέλα θξάηε κέιε, ε πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ 

πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί δίθαηε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ θαη 

λα ζηακαηήζεη ε κεηαθνξά θεξδψλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ή αθφκε θαη εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θφξσλ·  

83. ππνγξακκίδεη φηη ε εθηελήο, δηαθαλήο θαη απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή θνξνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζπληζηά νπζηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνθπγή ηνπ επηζεηηθνχ 

θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ· ηαπηφρξνλα, ηνλίδεη φηη ε απινχζηεπζε ησλ θνξνινγηθψλ 

κνληέισλ ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ ζα ζπληζηνχζε ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε δεκηνπξγία 

δηαθάλεηαο θαη ζαθήλεηαο· 

84. ραηξεηίδεη ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξφπνπ γηα ηνλ αληαγσληζκφ λα αλαδηνξγαλψζεη ηνλ 

έιεγρν ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο δίθαηεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο γηα φινπο· αλακέλεη φηη, πξηλ απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε απηή, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία άλεπ φξσλ θαη πιήξεο αμηνιφγεζε θαη θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

ζέζνπλ φια ηα αλαγθαία έγγξαθα ζηε δηάζεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη λα εγθαηαιείςνπλ 

ηελ αλαζηαιηηθή ζηάζε πνπ ηεξνχλ κέρξη ζήκεξα, ε νπνία εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε 

πξνφδνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, επηζεκαίλνληαο φηη ελ πξνθεηκέλσ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη ηα δηάθνξα θξάηε κέιε πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηθέο επηηαγέο βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηνπ κεγέζνπο, ησλ θπζηθψλ θαη 

άιινπ είδνπο ρνξεγήζεψλ ηνπο, θαζψο θαη βάζεη ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη δεηεί ηελ αλαζεψξεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ 

ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο φζνλ αθνξά ηε θνξνινγία γηα ηελ θάιπςε 

ππνζέζεσλ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο θνξνινγηθέο απνθάζεηο ηχπνπ 
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«tax ruling» θαη ηηο κεηαβηβάζεηο· 

85. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζεζπίζεη ζχληνκα αλαιπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ 

κεηαβίβαζεο· ππνγξακκίδεη φηη παξφκνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε άιινπο ηνκείο 

έρνπλ απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ θαηάξγεζε θαη πξφιεςε 

πξαθηηθψλ ζε θξάηε κέιε πνπ δελ ηεξνχλ ηηο ελσζηαθέο δηαηάμεηο γηα ηηο εληζρχζεηο· 

επηζεκαίλεη φηη απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη απνηειεζκαηηθέο κφλν εάλ 

πεξηέρνπλ πνιχ αθξηβείο δηαηάμεηο, νη νπνίεο ζα έρνπλ κεηαμχ άιισλ ηε κνξθή 

αξηζκεηηθψλ θαησηάησλ νξίσλ· 

86. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

απνθάζεηο ηχπνπ «tax ruling» θαη λα ππνβάιινπλ αλαιχζεηο αλά πεξηθέξεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ζα ππάξρεη ππεξβνιηθφο αξηζκφο θνξνινγηθψλ 

απνθάζεσλ ηχπνπ «tax ruling» ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο πνπ ζα δεκηνπξγνχλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ θξαηηθέο εληζρχζεηο πξνο απηέο· 

87. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν ζέζπηζεο θπξψζεσλ, είηε θαηά ηνπ 

εκπιεθφκελνπ θξάηνπο είηε θαηά ηεο εκπιεθφκελεο εηαηξείαο, γηα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 

παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ· 

88. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ηξνπνπνηήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε επηζηξνθή ησλ πνζψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ θαηά 

παξάβαζε ησλ θνξνινγηθψλ θαλφλσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηα θξάηε 

κέιε πνπ έρνπλ ππνζηεί δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο ή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ΔΔ θαη φρη ζην θξάηνο κέινο πνπ ρνξήγεζε ηηο παξάλνκεο, απφ θνξνινγηθή ζθνπηά, 

θξαηηθέο εληζρχζεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα, θαζψο ν ελ ιφγσ θαλφλαο πξνζθέξεη έλα 

πεξαηηέξσ θίλεηξν γηα θνξναπνθπγή· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θάλεη πιήξε ρξήζε ησλ 

εμνπζηψλ ηεο βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

επηδήκησλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ·  

89. δεηεί έλα ελσζηαθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξφιεςε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ επηζεηηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη θνξνδηαθπγή· ζπληζηά, κε 

ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ, ηε ζέζπηζε απηφκαηεο 

ππνρξεσηηθήο αληαιιαγήο θνξνινγηθψλ απνθάζεσλ ηχπνπ «tax ruling» θαη ηελ 

θαζηέξσζε ΚΔΦΒΔ θαη κηαο εγγχεζεο θνξνιφγεζεο φισλ ησλ θεξδψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ ΔΔ· 

90. θξνλεί φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε δηεζλήο 

ζπλεξγαζία· θαιεί, ζπλεπψο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα πξνσζήζεη ηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ· ππνγξακκίδεη 

φηη νη ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αξρψλ αληαγσληζκνχ πνπ δηελεξγνχλ 

έξεπλεο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ κε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηε δηεζλή 

ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ· 

91. ζεσξεί φηη ε δηαηιαληηθή εηαηξηθή ζρέζε εκπνξίνπ θαη επελδχζεσλ (TTIP) θαη φιεο νη 

άιιεο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ έλα 

εληζρπκέλν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ· 
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92. ππνγξακκίδεη φηη νη εκπνξηθνί εηαίξνη πξέπεη λα αληιήζνπλ νθέιε απφ ηνλ απμαλφκελν 

αληαγσληζκφ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, απφ ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη απφ ην πςειφηεξν επίπεδν 

επεκεξίαο ησλ θαηαλαισηψλ· 

93. ππνγξακκίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη πεξηζζφηεξν λα παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί κεηαμχ άιισλ ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη ηεξνχληαη θαη 

πινπνηνχληαη ζην αθέξαην νη δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εκπνξηθνί εηαίξνη· 

94. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηδηψμεη κέζσ ηεο πνιηηηθήο εκπνξίνπ ηε ζέζπηζε παγθφζκησλ 

θαλφλσλ γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα πνιπάξηζκα 

εκπφδηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα δπζρεξαίλνπλ ην εκπφξην· ζεσξεί ηνλ καθξνπξφζεζκν 

ζηφρν ηεο ζχλαςεο ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ κηαο 

πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ηδαληθή ιχζε· 

95. ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην εκπφξην θαη ηελ 

αλάπηπμε (UNCTAD) θαη ηνπ ΟΟΑ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

αληαγσληζκνχ· 

96. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην «Γηεζλέο Γίθηπν Αληαγσληζκνχ»· 

97. δεηεί ηε ζέζπηζε κέηξσλ νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα πξντφληα πνπ 

εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο ζα ηεξνχλ ηα πεξηβαιινληηθά, πγεηνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Έλσζε θαη ζα ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο ζηε δηεζλή 

αγνξά θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη επξσπαίνη βηνκεραληθνί παξαγσγνί απφ 

ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ· 

98. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα 

πξνσζήζνπλ ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε ζπλεξγαζία, εηδηθά κε ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, 

θαη λα εμαζθαιίζεη ηε ζέζπηζε επαξθψλ δηαζθαιίζεσλ· 

99. παξαηεξεί φηη ε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

πεγέο ελέξγεηαο, έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ εμαζθάιηζε δίθαηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά· ππνγξακκίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθά 

πξνζηηήο θαη βηψζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ ζην πιαίζην 

ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ· 

100. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δεκνζηνπνηήζεη ηα πνξίζκαηα ησλ ηξερνπζψλ εξεπλψλ κε 

αληηθείκελν ηηο αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο ζηνπο ηνκείο ηνπ εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ, ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· 

101. επηθξνηεί ηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο θαη αεξνιηκέλεο ζηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαζηεξψζεη επεηγφλησο ζηηο 

δηεζλείο ζπκθσλίεο έλα παξφκνην ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηηο επηδνηνχκελεο αεξνπνξηθέο 
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εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηξίηεο ρψξεο απφ θαη πξνο ηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίδεηαη ν ζεκηηφο αληαγσληζκφο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηεο ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ· 

102. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ κέζσ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αληαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζρεηηθά κε ζπκκαρίεο δηαλνκέσλ, θαζψο πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ 

ήδε δηεξεπλεζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ· πξνηείλεη ζην πιαίζην ησλ 

ζπδεηήζεσλ απηψλ λα εμεηαζηνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ 

επξσπατθνχ επηπέδνπ· 

103. ελζαξξχλεη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Αληαγσληζκνχ λα ζπδεηήζεη ην δηεπξπλφκελν δίθηπν 

ζπλεξγαζηψλ ιηαληθήο αγνξάο ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν· 

104. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαπηχμεη πξννδεπηηθά ην πιαίζην αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, ψζηε 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ ζηελ 

Δπξψπε νη δείθηεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επηζηηηζηηθψλ θαη γεσξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ (SAFA) ηνπ Οξγαληζκνχ Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

(FAO), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δείθηε Γίθαηεο Σηκνιφγεζεο θαη Γηαθαλψλ 

πκβάζεσλ (S.2.1.1.) θαη ηνπ δείθηε Γηθαησκάησλ ησλ Πξνκεζεπηψλ (S.2.2.1.)· 

105. δεηεί ηε δεκηνπξγία επξσπατθνχ παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ ζηνπο ηφπνπο πξνέιεπζεο θαη ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ· 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηνλ ηζπαληθφ δείθηε ηηκψλ ηφπνπ πξνέιεπζεο - ηφπνπ 

πξννξηζκνχ IPOD σο πηζαλφ ππφδεηγκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε δπλεηηθψλ 

θαηαρξήζεσλ ιηαλεκπφξσλ έλαληη γεσξγψλ θαη θαηαλαισηψλ· 

106. δεηεί ηελ αλάιεςε δεζκεπηηθήο δξάζεο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ θαηά ηεο 

πξφθιεζεο δεκίαο ζε γεσξγνχο θαη θαηαλαισηέο απφ ιηαλεκπφξνπο· 

107. εθθξάδεη ηδηαίηεξε αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ γαιαθηνθνκηθνχ ηνκέα, φπνπ κεηά 

ην ηέινο ηνπ ζπζηήκαηνο πνζνζηψζεσλ νη έκπνξνη ιηαληθήο επηβάιινπλ ηηκέο πνιχ 

ρακειφηεξεο ηνπ θφζηνπο· 

Δεκοθραηηθή ελίζτσζε ηες ποιηηηθής αληαγωληζκού 

108. ραηξεηίδεη ηνλ ηαθηηθφ δηάινγν κεηαμχ ηεο Δπηηξφπνπ γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, θξνλεί, σζηφζν, φηη δελ αξθεί έλα δηθαίσκα αθξφαζεο επί ζεκαληηθψλ 

ζεκάησλ αξρήο· 

109. δηαπηζηψλεη φηη, ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ην Κνηλνβνχιην ζπκκεηέρεη 

ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία κφλν κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο, κε απνηέιεζκα ε 

επηξξνή ηνπ ζηε λνκνζεζία λα είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ· 

110. ραηξεηίδεη ηνλ ηαθηηθφ δηάινγν πνπ δηεμάγεη ε Δπηηξνπή κε ην Κνηλνβνχιην γηα ζέκαηα 

αληαγσληζκνχ· δεηεί εθ λένπ λα εγθξηζνχλ, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλαπφθαζεο, 

βαζηθέο λνκνζεηηθέο νδεγίεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο· ζεσξεί φηη ν ζεκεξηλφο 

δηάινγνο κεηαμχ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ΔΔ γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζεί, ηδίσο γηα ηνλ ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο πινπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ πνπ δηαηχπσζε ην Κνηλνβνχιην ηα πξνεγνχκελα έηε· 
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πηζηεχεη φηη ε αλεμαξηεζία ηεο ΓΓ Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο έρεη ηεξάζηηα 

ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα αλαδηαζέζεη επαξθείο νηθνλνκηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο ζηε ΓΓ 

Αληαγσληζκνχ· δεηεί, εηδηθφηεξα, λα δηαρσξηζηνχλ απζηεξά νη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο 

θαηαξηίδνληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απφ εθείλεο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο· 

111. ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εμνπζίεο ζπλαπφθαζεο ζηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ· 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ηα άξζξα 103 θαη 109 ηεο ΛΔΔ πξνβιέπνπλ 

κφλν ηε δηαβνχιεπζε κε ην Κνηλνβνχιην· πηζηεχεη φηη απηφ ην δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα 

δελ κπνξεί λα γίλεη αλεθηφ· πξνηείλεη λα εμαιεηθζεί ην ζπληνκφηεξν απηφ ην έιιεηκκα, 

κέζσ δηνξγαληθψλ ξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη λα 

δηνξζσζεί κε ηελ επφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο· 

112. ηνλίδεη φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα απνθηήζεη αξκνδηφηεηεο 

ζπλαπφθαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ, ηδίσο φηαλ δηαθπβεχνληαη 

ζεκειηψδεηο αξρέο θαη δεζκεπηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ 

γηα ην γεγνλφο φηη ν ελ ιφγσ ηνκέαο ηεο ελσζηαθήο πνιηηηθήο δελ εληζρχζεθε σο πξνο 

ηε δεκνθξαηηθή δηάζηαζή ηνπ ζην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο 

πλζήθεο· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα αλάινγε ηξνπνπνίεζε 

ησλ πλζεθψλ κε ζθνπφ λα δηεπξπλζεί ε εκβέιεηα ηεο ζπλήζνπο λνκνζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο γηα λα θαιχςεη θαη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ· 

113. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε 

ηνκεαθέο έξεπλεο, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε δηαηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο 

νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε· δεηεί λα 

εληαρζνχλ κειινληηθά νη πθηζηάκελνη θαλνληζκνί ηνπ πκβνπιίνπ ζην πεδίν ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο βάζεη ηνπ άξζξνπ 114 ΛΔΔ θαη λα ςεθίδνληαη, ζπλεπψο, κε 

δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο, εάλ αξγήζεη ε επηδησθφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο πλζήθεο· 

ππνγξακκίδεη φηη ε εξγαζίεο πνπ επηηειέζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο νδεγίαο ζρεηηθά 

κε ηηο αγσγέο απνδεκίσζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ππφδεηγκα γηα ηε κειινληηθή 

δηνξγαληθή ζπλεξγαζία ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ· 

θαιεί ηελ Δπίηξνπν γηα ηνλ αληαγσληζκφ λα ζπλερίζεη ηνλ δηάινγν πνπ άξρηζε κε ηηο 

αξκφδηεο επηηξνπέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη κε ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο· 

114. θξνλεί φηη, ζην πξνζερέο κέιινλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα δεκνζηεπζεί 

απφ ηελ Δπηηξνπή κηα ιπζηηειήο θαη ζηνρεπκέλε δεκφζηα αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 

πξνηάζεσλ πνπ έρεη ππνβάιεη ην Κνηλνβνχιην γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ· 

115. ππνγξακκίδεη φηη νη ζέζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο εθζέζεηο γηα ηνλ αληαγσληζκφ πξέπεη λα ιεθζνχλ δεφλησο ππφςε ζηε 

κειινληηθή εξγαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο· 

116. θξνλεί φηη φιεο νη κνξθέο δηαιφγνπ πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα δνθηκαζηεί κε επηηπρία θαη 

έρνπλ θαζηεξσζεί, ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ· 
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117. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο αληαγσληζκνχ. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Νοκηθή βάζε 

Ζ ζπλζήθε γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ) πεξηιακβάλεη ζηα άξζξα 101 

έσο 109 δεζκεπηηθνχο θαλφλεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ θνηλή εζσηεξηθή αγνξά, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε κία αλνηθηή νηθνλνκία κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ. 

Καηά ζπλέπεηα, απαγνξεχνληαη νη πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ ζπκθσλίεο θαη ξπζκίζεηο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξαβιάπηνπλ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

έρνπλ σο απνηέιεζκα κία θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο. Οη εμαγνξέο κε θνηλνηηθή εκβέιεηα 

θαη νη ζπκπξάμεηο επηρεηξήζεσλ νδεγνχλ, ή κπνξεί λα νδεγήζνπλ, ζε κία ζεκαληηθή 

ζπγθέληξσζε ζηελ αγνξά, ειέγρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία κπνξεί, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα επηβάιεη φξνπο ή αθφκε θαη απαγνξεχζεηο. 

Οη θξαηηθέο εληζρχζεηο πξνο φθεινο ζπγθεθξηκέλσλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ή πξντφλησλ, νη 

νπνίεο πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, απαγνξεχνληαη, κε 

νξηζκέλεο εμαηξέζεηο, κπνξνχλ, σζηφζν, ππφ φξνπο λα επηηξαπνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα δειψλνληαη ζηελ Δπηηξνπή πξνο έιεγρν. 

Οη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηηο θνηλσθειείο 

ππεξεζίεο θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Μφλν φηαλ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ησλ εηδηθψλ απηψλ ππεξεζηψλ, είλαη δπλαηφλ λα αλαζηαινχλ (απφ 

ηελ Δπηηξνπή) νη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο ζεκειηψδεο ζηφρνο ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηηο ζηξεβιψζεηο. Ο 

απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εγθαζίδξπζε κηαο ειεχζεξεο θαη δπλακηθήο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Οη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ έρνπλ δνθηκαζηεί επηηπρψο ζηελ πξάμε, ζην πιαίζην ηεο 

καθξφρξνλεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο ηεο Δπηηξνπήο, θαη έρνπλ εμειηρζεί θαη παγησζεί ζηε 

λνκνινγία ησλ επξσπατθψλ δηθαζηεξίσλ, κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ζήκεξα φηη 

αλαγλσξίδνληαη επξέσο θαη είλαη ζηαζεξνί. 

Η έθζεζε γηα ηο 2014 

ηελ έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή ηνλίδεη φηη ην έηνο απηφ 

απνηέιεζε «έλα λέν μεθίλεκα» επεηδή ν Πξφεδξνο Juncker, πεξηγξάθνληαο ηα θαζήθνληα ηεο 

λέαο Δπηηξνπήο, ππνγξάκκηζε φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη κε ηνλ 

δένληα ηξφπν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε, κεηαμχ άιισλ ζε ηνκείο φπσο ε ςεθηαθή εζσηεξηθή αγνξά, ε ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή, νη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ε βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

Ζ έθζεζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ, πνπ ππνβιήζεθε ην 2014 απφ ηελ Δπίηξνπν γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ Vestager, θαιχπηεη, σζηφζν, θαηά βάζε, ηε ζεηεία ηεο πξνεγνχκελεο 

Δπηηξνπήο θαη, εηδηθφηεξα, ηνπ απειζφληνο Δπίηξνπνπ γηα ηνλ αληαγσληζκφ Almunia. Ο λένο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ζα κπνξνχζε, ζπλεπψο, λα ιάβεη ρψξα 

κφλν απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη, ζπλεπψο, λα δεκηνπξγήζεη πξνζδνθίεο φηη, εθηφο απφ 
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ηε ζπλερή εμέιημε ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ, ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζην κέιινλ λέεο 

πξνηεξαηφηεηεο. 

Μέρξη ζήκεξα, ε ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ 

εθδεισλφηαλ θαηά θαλφλα κφλν ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

επηξξνή ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ είλαη, δπζηπρψο, 

πεξηνξηζκέλε. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ην Κνηλνβνχιηφ είρε θαη' επαλάιεςε δεηήζεη ζην παξειζφλ λα θαζηεξσζεί 

θαη γηα ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ ε ζπλήζεο λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηε 

πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην επεηδή, θαηά ηελ άπνςε ηνπ εηζεγεηή, ε 

Δπηηξνπή, σο αξρή επηθνξηηζκέλε κε ηελ επηβνιή ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, δελ κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα ζεζπίδεη λνκνζεηηθφ πιαίζην ππφ κνξθήλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ πνπ ε ίδηα 

ζέζπηζε θαζψο θαη λα επηβάιιεη απζηεξέο ρξεκαηηθέο πνηλέο. 

Δπεηδή δελ εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ζπλαπφθαζεο, ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο 

ζην ζεκαληηθφ απηφ πεδίν ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο. 

Δδψ θαη κεξηθά ρξφληα, σζηφζν, ηδίσο κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο, ην ςήθηζκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ δελ απνηειεί πιένλ κηα απιή αληίδξαζε ζηα 

πνξίζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ε Δπηηξνπή θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ε έθζεζε, αιιά απνηειεί θαη ηνλ γλψκνλα βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Δπηηξνπή 

ρεηξίδεηαη ηξέρνληα θεθαιαηψδε δεηήκαηα ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ. 

Απφ καθξνχ πθίζηαηαη κηα ζπκθσλία ηελ νπνία επηθξνηεί θαη ε λέα Δπίηξνπνο Vestager, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αξκφδηνο Δπίηξνπνο εκθαλίδεηαη ηαθηηθά ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη αλαπηχζζεη ηξέρνληα πνιηηηθά θνκβηθά ζεκεία 

ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη ζπδεηεί κε ηνπο βνπιεπηέο ηηο επηκέξνπο απνθάζεηο. 

Γπζηπρψο, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε 

ηαθηηθή δεκφζηα αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απφ ηελ Δπηηξνπή ππήξμε 

αλεπαξθήο ή αθφκε θαη αλχπαξθηε. Μηα απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ην κέιινλ έγθεηηαη, ζπλεπψο, 

ζην φηη ε Δπηηξνπή, εθηφο απφ ηελ εηήζηα έθζεζή ηεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζρεηηθά κε ηηο 

δηθέο ηεο εξγαζίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο, πξέπεη, εληφο ελφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, λα εθθξάδεη γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο 

ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ην Κνηλνβνχιην εγθξίλεη θαηά 

θαλφλα κε επξεία πιεηνςεθία. 

Καηά ηελ άπνςε ηνπ εηζεγεηή, κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα 

ζπγθαηαιέγεηαη ζην κέιινλ ε πιεξέζηεξε ελεκέξσζε, ν απζηεξφο έιεγρνο θαη ε πξνιεπηηθή 

επνπηεία ησλ παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, κε ηηο νπνίεο ζηξεβιψλεηαη ν αληαγσληζκφο 

απφ επηρεηξήζεηο θαη κεκνλσκέλα θξάηε κέιε ή θνξείο ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ κειψλ. Ζ 

απαγφξεπζε ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107 ΛΔΔ, δελ ιακβάλεηαη 

δπζηπρψο ζνβαξά ππφςε ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε θαη δελ αμηνινγείηαη θαη αλαγλσξίδεηαη 

επαξθψο σο ππέξηεξν δίθαην. Γεδνκέλνπ φηη ζην άξζξν 107 παξάγξαθνο 2αλαθέξνληαη 

εμαληιεηηθά νη πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη 
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απηφκαηα επηηξεπηέο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα επηθεληξψζεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ηεο 

ζηηο πνιπάξηζκεο παξαβηάζεηο θαη παξεθθιίζεηο, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη απφ καθξνχ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. 

Αλαθνξηθά κε ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηεο νξηνζέηεζεο ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ε Δπηηξνπή έρεη 

επηδείμεη θαηά ην παξειζφλ αβεβαηφηεηα, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, θαη 

κάιηζηα ηφζν φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη θαηαρξεζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπγρσλεχζεσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

εηδηθή δηάξζξσζε πνπ παξνπζηάδεη ζπρλά ε αγνξά ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ δηκεξείο αγνξέο, ζπλέπεηεο δηθηχνπ θαη δσξεάλ πξνζθνξέο. Καηά 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα δίδεη κεγαιχηεξε πξνζνρή ζην 

εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ηεο εηαηξίαο θαη φρη κφλν ζε κηα πεξηνξηζκέλε δέζκε 

δεηθηψλ, φπσο νη ηηκέο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο δελ πξνθχπηεη ζαθψο ε 

πξαγκαηηθή ηζρχο ζηελ αγνξά. 

Όηαλ κηα «κηθξή επηρείξεζε» κε 50 κφλν εξγαδφκελνπο εμαγνξάδεηαη απφ έλαλ γίγαληα ηνπ 

δηαδηθηχνπ έλαληη πνζνχ 19 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ΖΠΑ θαη ε Δπηηξνπή αμηνινγεί ην 

γεγνλφο απηφ κε βάζε ηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ησλ επηηεπρζεηζψλ 

«ηηκψλ», ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη άιισλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ, ηφηε απηφ απνηειεί κία 

αθαηάιιειε εθηίκεζε κειινληηθψλ ζπγθπξηψλ ζηελ αγνξά, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ κεγάια πξνβιήκαηα ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ εγθξίζεθαλ ην 2014 θαη νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ιεπηνκεξψο ζηελ έθζεζε γηα ηνλ αληαγσληζκφ, αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Ζ Δπηηξνπή 

θαιείηαη ζπλεπψο λα νξίζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε λέα θξηηήξηα γηα ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαη 

λα ιάβεη επίζεο ππφςε ηεο, θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, αθφκε θαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζε πεξηφδνπο 

παγθνζκηνπνίεζεο, κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πεξηνξηζκέλα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

δηάξζξσζε ηεο αγνξάο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε 

Δπξσπατθή αγνξά αιιά ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη ε παγθφζκηα αγνξά. 

Πξάγκαηη, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί, ν δεδεισκέλνο ζηφρνο ηεο Δπηηξνπήο λα 

ππνζηεξηρζνχλ θαη λα δηεπθνιπλζνχλ νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο, ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο έξεπλαο, πνπ θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά, πξέπεη ηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο λα εθαξκνζηνχλ 

ζε δηεζλή θιίκαθα. 

Έλα πεξαηηέξσ πξφβιεκα απνηειεί ν έιεγρνο ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ. ε νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαηά 

ην παξειζφλ, ε Δπηηξνπή, παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθψλ επηζεκάλζεσλ, έθαλε δεθηά ζηνηρεία 

πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ρσξίο έιεγρν ή δελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο 

ελδεδεηγκέλνο ειέγρνπο πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζεη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη εληζρχζεηο 

δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο. ην ζεκείν απηφ, ν εηζεγεηήο αλαθέξεη ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ην 2014 ζε κηθξά αεξνδξφκηα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε θαζψο θαη ηελ 

ππφζεζε ηεο γεξκαληθήο θξαηηθήο βνήζεηαο «Nürburgring» ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δελ 

εμεηάζηεθαλ επαξθψο νη ελζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Σν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα 

θαηά ηνπ Google, σζαχησο δελ ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ φηη ε Δπηηξνπή έρεη ήδε παξνπζηάζεη κηα 

ζαθή ζηξαηεγηθή φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε παξαβάζεσλ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 
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ςεθηαθή νηθνλνκία. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζρέδην έθζεζεο επηθεληξψλεηαη ζηνπο δχν απηνχο 

ηνκείο. 

Έλα αθφκε αθαλζψδεο δήηεκα ζε ζρέζε κε ην νπνίν ν Δπίηξνπνο Almunia δηελήξγεζε 

έξεπλεο ζε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ε Δπίηξνπνο Vestager 

ζε κία, αθνξά ηνλ αζέκηην θνξνινγηθφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν γεγνλφο 

φηη νη επηρεηξήζεηο εμαληινχλ θάζε λφκηκε δπλαηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαβάινπλ φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξνπο θφξνπο, απνηειεί ηε κία πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο θαη είλαη απφιπηα 

θαηαλνεηφ. Ο αζέκηηνο αληαγσληζκφο, σζηφζν, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θξάηε κέιε, θαη ηδίσο 

απφ ηα κηθξά θξάηε κέιε, πξνθαιεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηξεβιψζεηο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ηεο Έλσζεο. Αθφκε θαη αλ δελ ακθηζβεηεζεί ε εζληθή αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, νη παξαβηάζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ ελδέρεηαη λα δηαηαξάμνπλ θαη λα 

εμνπδεηεξψζνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη, 

ζπλεπψο, εθφζνλ πξνηίζεηαη λα θαηαπνιεκήζεη κε αμηφπηζην ηξφπν ηηο αζέκηηεο θνξνινγηθέο 

πξαθηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ, λα νινθιεξψζεη γξήγνξα θαη ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ 

ηε δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε ην 2014 εηο βάξνο ζεηξάο κεγάισλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο κεγάιεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ ρνξεγήζεθαλ πξνο φθειφο ηνπο ζην 

Λνπμεκβνχξγν, ηελ Οιιαλδία, ηελ Ηξιαλδία, ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ην Βέιγην. 

Σν γεγνλφο φηη ε Δπίηξνπνο γηα ηνλ αληαγσληζκφ Vestager δήηεζε, ζηηο αξρέο ηνπ 2015, 

έγγξαθα απφ φια ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε πξνθαηαξθηηθέο θνξνινγηθέο απνθάζεηο θαη 

νξηζκέλα θξάηε κέιε έρνπλ κέρξη ζήκεξα αληαπνθξηζεί κε κεγάιε επηθπιαθηηθφηεηα ζηελ 

πξφζθιεζε απηή, απνδεηθλχεη φηη είλαη απαξαίηεην λα θαηαζηεί απζηεξφηεξε, ζην πιαίζην 

ηεο πνιηηηθήο γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ε αμηνιφγεζε ησλ αζέκηησλ θνξνινγηθψλ πξαθηηθψλ 

απφ ηα θξάηε κέιε θαη λα ζεζπηζηεί λνκνζεηηθά ε ππνρξέσζε λα δειψλνληαη έγθαηξα νη 

επίκαρεο θνξνινγηθέο πξαθηηθέο. 

Δπηπιένλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε κεγάιε δηαηάξαμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά, απαηηείηαη λα ζεζπηζηνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ πεξαηηέξσ λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ζήκεξα αληηθείκελν ζπδεηήζεσλ ζηελ εηδηθή επηηξνπή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη αλακέλεηαη λα εγθξηζνχλ ηνπο πξνζερείο κήλεο. Όηαλ έρνπλ 

εγθξηζεί ζε έλα θξάηνο κέινο πεξηζζφηεξα απφ 350 «εηδηθά θαζεζηψηα» γηα κεγάιεο 

επξσπατθέο θαη κε επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν, απηφ απνηειεί ζνβαξφηαην 

πιήγκα γηα ηνλ αληαγσληζκφ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο θαη ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο θαη πνπ «πξέπεη» 

λα θαηαβάινπλ ηνπο θφξνπο ηνπο. πλεπψο, ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη, ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2015, λα πεξαηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ιφγσ αζέκηηνπ 

θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ θαη λα θαηαζηήζεη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζαθή ζηα θξάηε κέιε ηα 

φξηα ηνπ παξάλνκνπ θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε ελσζηαθή λνκνζεζία. 

Σσκπέραζκα 

πλνιηθά πξνθχπηεη απφ ηελ έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηνλ αληαγσληζκφ φηη ε Δπηηξνπή θαη ε 

αξρή ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ δηαζέηεη 1000 ζπλεξγάηεο είλαη ε θαιχηεξα ζηειερσκέλε αξρή 

ζηελ Δπξψπε γηα ηελ επηβνιή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Οη ρξεκαηηθέο 

πνηλέο χςνπο δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ επηβάιινληαη ιφγσ αζέκηηνπ θαζνξηζκνχ ηηκψλ 

πξέπεη ζην κέιινλ λα ζπκπιεξψλνληαη απνηειεζκαηηθά κε πνηλέο πνπ ζα επηβάιινληαη 

άκεζα ζηα ππεχζπλα εγεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηφλ λα απνηξέπνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα νη ηαθηηθέο απηέο. 
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Σν Κνηλνβνχιην ζηεξίδεη ζηελ Δπίηξνπν γηα ηνλ αληαγσληζκφ Vestager ηηο ειπίδεο ηνπ φηη ε 

πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ ζα δηαζθαιίζεη ηνλ εμέρνληα ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη γηα ηελ 

επηβνιή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Δπξψπε, ζα ηνλ πξνσζήζεη 

ζε δηεζλέο επίπεδν θαη δελ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ ηνκεαθψλ θαη 

εζληθψλ εμαηξέζεσλ θαη αλεμέιεγθησλ νξίσλ απαιιαγήο. 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ 

(2015/2140(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Adam Szejnfeld 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Πνιηηηθήο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο 

ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ππνγξακκίδεη φηη νη εκπνξηθνί εηαίξνη πξέπεη λα αληιήζνπλ νθέιε απφ ηνλ απμαλφκελν 

αληαγσληζκφ ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα, απφ ηηο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επελδχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην εηαηξηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, θαη απφ ην πςειφηεξν επίπεδν επεκεξίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ· 

2. ππνγξακκίδεη φηη νη επηδήκηεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ πξαθηηθέο θαη ηα κνλνπψιηα είλαη 

πηζαλφ λα απνηειέζνπλ εκπφδηα γηα ην εκπφξην θαη λα δηαηαξάμνπλ ηηο εκπνξηθέο θαη 

επελδπηηθέο ξνέο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, πξνο φθεινο ηνπ ειεχζεξνπ θαη δίθαηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, λα θαηαπνιεκήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν ηηο ζπκπξάμεηο θαη ηηο 

επηδήκηεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ πξαθηηθέο, ηα νιηγνπψιηα θαη ηα κνλνπψιηα πνπ 

ζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ· 

3. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξνζπάζεηεο γηα ην θηιφδνμν 

άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ζηφρν λα εμαιεηθζεί ε 

αληζνξξνπία πνπ επηθξαηεί φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ άιισλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ θαη λα ιάβεη ελ 

πξνθεηκέλσ ππφςε ηεο ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε έλα δηεζλέο κέζν ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ 

επηθείκελε αλαζεψξεζή ηνπ· 

4. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλνρή κεηαμχ ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ηεο· 

ηνλίδεη φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο Έλσζεο δελ πξέπεη λα απνηειεί εκπφδην ζηελ 



 

PE565.169v02-00 30/39 RR\1082127EL.doc 

EL 

αλάδεημε κεγάισλ επξσπαίσλ βηνκεραληθψλ «πξσηαζιεηψλ» ζηελ νηθνλνκία· δεηεί, γηα 

ηνλ ιφγν απηφ, νη επξσπατθέο πνιηηηθέο γηα ην εκπφξην θαη ηνλ αληαγσληζκφ λα επλννχλ 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν· 

5. ππνγξακκίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη πεξηζζφηεξν λα παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεί κεηαμχ άιισλ ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη ηεξνχληαη θαη 

πινπνηνχληαη ζην αθέξαην νη δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη εκπνξηθνί εηαίξνη· 

6. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηδηψμεη κέζσ ηεο πνιηηηθήο εκπνξίνπ ηε ζέζπηζε παγθφζκησλ 

θαλφλσλ γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ ηα πνιπάξηζκα εκπφδηα 

πνπ εμαθνινπζνχλ λα δπζρεξαίλνπλ ην εκπφξην· ζεσξεί ηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηεο 

ζχλαςεο ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ κηαο πνιπκεξνχο 

ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ηδαληθή ιχζε· 

7. ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο Γηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ γηα ην εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε 

(UNCTAD) θαη ηνπ ΟΟΑ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο γηα βειηίσζε ηεο παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ· 

8. παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην «Γηεζλέο Γίθηπν Αληαγσληζκνχ»· 

9. δεηεί φια ηα πξντφληα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο λα ηεξνχλ ηα πεξηβαιινληηθά, 

πγεηνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Έλσζε θαη ηπγράλνπλ 

πξνζηαζίαο ζηε δηεζλή αγνξά θαηά ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη επξσπαίνη 

βηνκεραληθνί παξαγσγνί απφ ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζηεξίμεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα 

πξνσζήζνπλ ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ, λα αλαπηχμνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε 

ζπλεξγαζία, εηδηθά κε ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, θαη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζέζπηζε επαξθψλ δηαζθαιίζεσλ· 

11. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην γεγνλφο φηη ε ίζε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

είλαη θαη νη πεγέο ελέξγεηαο, επεξεάδεη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ηνλ δίθαην θαη ζεκηηφ 

αληαγσληζκφ ζηελ παγθφζκηα αγνξά· ππνγξακκίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηε ζεκαζία ηεο 

νηθνλνκηθά πξνζηηήο θαη βηψζηκεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ ζην 

πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ· 

12. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θαηλνηφκσλ λενζχζηαησλ επηρεηξήζεσλ, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θαηαζηνχλ 

αληαγσληζηηθφηεξεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά· επηζεκαίλεη φηη ε αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγεί ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη επελδχζεηο θαη εμαζθαιίδεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ζεκηηφ 

αληαγσληζκφ· 

13. ππνγξακκίδεη φηη ε πξφζβαζε ζε ςεθηαθά δίθηπα θαη ππνδνκέο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη επηζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξνο αληαγσληζκφο ζεκαίλεη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο επηινγήο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηδίσο 
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ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ 

(2015/2140(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Sergio Gaetano Cofferati 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή Δζσηεξηθήο Αγνξάο θαη Πξνζηαζίαο ησλ Καηαλαισηψλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. ζεσξεί φηη κηα δηαθαλήο θαη αληαγσληζηηθή εληαία αγνξά απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αλάθακςε θαη είλαη 

ηεο άπνςεο, σο εθ ηνχηνπ, φηη, εμαζθαιίδνληαο ηζφηηκνπο φξνπο, ε πνιηηηθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζπληζηά ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα λα δηαθπιαρζνχλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηα 

νθέιε ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ πνιηηψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ – ηδηαίηεξα ησλ ΜΜΔ – θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζην επξχηεξν πιαίζην κηαο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο· 

επηζεκαίλεη φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο ΔΔ αιιάδνπλ δηαξθψο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην κνληέιν ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο· 

2. ζεσξεί φηη ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ θαη νη αξρέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ 

ηζφηηκνπο φξνπο, ειεπζεξία επηινγήο θαη πνηθηιφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο, θαη ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ θίλεηξν λα επελδχνπλ θαη λα θαηλνηνκνχλ, δίλνληαο ζε απηέο ίζεο 

επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πξντφλησλ ηνπο· φζνλ αθνξά ηνλ 

ηνκέα ηξνθίκσλ, θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηηο εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ησλ ηδησηηθψλ εηηθεηψλ επί ησλ θαηαλαισηηθψλ 

επηινγψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο· 

3. εθηηκά φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί 

πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ, νη νπνίεο 

είλαη παξάγσλ αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο· ζεσξεί απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί φηη ε 

αληίζεηε πξνο ηνλ αληαγσληζκφ ζπκπεξηθνξά δελ εκπνδίδεη δπζαλάινγα ηηο κηθξφηεξεο 
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θαη ηηο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επεθηείλνληαη θαη λα 

θαηλνηνκνχλ· επηζεκαίλεη φηη νη πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ ζα 

εληζρχζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο επηινγήο γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη ζα δηακνξθψζνπλ έλα 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη ΜΜΔ θαη νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ κεγαιχηεξν θαηλνηφκν δπλακηθφ θαη δεκηνπξγηθφηεηα· 

4. ηνλίδεη φηη νη θαλφλεο ηεο ΔΔ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ζπλνρή θαη λα επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»· ζεσξεί φηη είλαη ζεκαληηθφ ε ρξήζε ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ λα έρεη σο ζηφρν ηε δηελέξγεηα επελδχζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη 

λα ελζαξξχλεη ηε ζπγθέληξσζε πφξσλ ζε θαίξηνπο ηνκείο, φπσο ε έξεπλα θαη ε 

θαηλνηνκία, ε ςεθηνπνίεζε, ε αλάπηπμε ππνδνκψλ, ηδίσο δηαζπλνξηαθψλ έξγσλ, θαη ε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα κε καθξφπλνε 

πξννπηηθή· 

5. πηζηεχεη φηη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη αλαγθαίεο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο ηεο ςεθηαθήο 

εληαίαο αγνξάο, ελφο ηνκέα πνπ κεηαβάιιεηαη ξαγδαία θαη απαηηεί βαζηά γλψζε ηεο 

αγνξάο θαη ηθαλφηεηα ηαρείαο αληίδξαζεο· ηνλίδεη, σο εθ ηνχηνπ, φηη έρεη ζεκαζία λα 

εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά θαη ηαρχηεξα ε λνκνζεζία ηεο ΔΔ γηα ηνλ αληαγσληζκφ, λα 

μεπεξαζηεί ν ζεκεξηλφο θαηαθεξκαηηζκφο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα αξζνχλ ηα 

εκπφδηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά, απμάλνληαο παξάιιεια ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη δηεπθνιχλνληαο ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηνλ δπλακηζκφ ηνπ· ππελζπκίδεη φηη κηα πξαγκαηηθή ςεθηαθή αγνξά ζα 

παξαγάγεη αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα ζε λένπο ηνκείο θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζέζεηο 

εξγαζίαο πςειήο πνηφηεηαο· 

6. ηνλίδεη φηη ε ράξαμε κίαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ είλαη 

αλαγθαία γηα λα δηαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα 

κπνξέζνπλ νη θαηαλαισηέο λα επσθειεζνχλ απφ ηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά· επηζεκαίλεη 

φηη νη θαηαλαισηέο βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο κε ηηο δαπάλεο 

ηνπ θαηαλαισηή λα αληηζηνηρνχλ ζην 56% πεξίπνπ ηνπ ΑΔγρΠ ηεο ΔΔ· 

7. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ θαη θνηλέο ειεκπνξηθέο 

πξνζθνξέο νη αλεμάξηεηνη έκπνξνη ιηαληθήο, νη νπνίνη, ζχκθσλα κε ην πεξί 

αληαγσληζκνχ δίθαην, επηηξέπεηαη λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ ησλ εκπνξηθψλ ηνπο 

θαηαζηεκάησλ· 

8. ππνγξακκίδεη φηη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ επί 

ίζνηο φξνηο, πξέπεη δε λα ελζαξξχλεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη· 

9. εθηηκά φηη ε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ην πιενλέθηεκα ηεο 

πξψηεο θίλεζεο, θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ δηθηχνπ ζηνλ ςεθηαθφ ηνκέα απνηεινχλ βαζηθφ 

δηαθχβεπκα, πνπ πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο· 

10. ζεσξεί φηη έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία θαη εμππεξεηεί, ζε ηειηθή αλάιπζε, ηνπο 

θαηαλαισηέο λα δηαζθαιηζηνχλ ίζνη φξνη αληαγσληζκνχ ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά θαη 

λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα θαηλφκελα θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ· ζεσξεί ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα, ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνηθηνχ 

ραξαθηήξα θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηελ αγνξά δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζεο, ειεκπνξίνπ θαη 
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δηαθήκηζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, θαη θξίλεη αλαγθαία ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο νπδεηεξφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δίθαηεο, 

αλνηθηήο θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν κε ηελ απαγφξεπζε φισλ ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ, σο πξναπαηηνπκέλνπ γηα ηνλ επί ίζνηο φξνηο αληαγσληζκφ 

θαη ηε ζπλνρή αγνξάο πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ· 

11. πηζηεχεη φηη ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο 

Έλσζεο είλαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία κίαο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο ε νπνία 

εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη δηαξθή επηβνιή ησλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ· ζεσξεί φηη έρεη ζεκαζία λα ζπλερίζεη ε Δπηηξνπή λα επηθεληξψλεη θαη λα 

εληείλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αγνξά ελέξγεηαο, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθφ έμνδν γηα ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη θαιχηεξε 

νινθιήξσζε θαη πξνζηηφηεξεο ηηκέο ζε απηφ ηνλ ηνκέα· 

12. επηδνθηκάδεη ηελ έλαξμε εξεπλψλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο πνπ παξαβίαζαλ ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ, δεηεί δε απφ ηελ Δπηηξνπή 

λα εμαθνινπζήζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ πξνψζεζε κίαο θνπιηνχξαο αληαγσληζκνχ ε 

νπνία λα ζπκβάιεη άκεζα ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ πξνο φθεινο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ· 

13. ραηξεηίδεη ηελ εηζαγσγή ηεο ηνκεαθήο έξεπλαο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα λα εμεηάδεηαη 

ε ηπρφλ χπαξμε εκπνδίσλ αληαγσληζκνχ ζηηο επξσπατθέο αγνξέο· ηνλίδεη φηη έλα 

ιεηηνπξγηθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ζεκαληηθφ φρη κφλν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

αιιά θαη γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, ηε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ αχμεζε 

ησλ επηινγψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη κήπσο 

ππάξρεη αλάγθε λα γίλνπλ αιιαγέο ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ δηθαίνπ πεξί 

αληαγσληζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ θαλνληζκφ γηα ηελ απαιιαγή θαηά θαηεγνξία, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη αδηθαηνιφγεηνη γεσγξαθηθνί απνθιεηζκνί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλεπηζχκεησλ αλαδξνκνινγήζεσλ θαη ησλ αζέκηησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ ηηκνιφγεζε βάζεη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο· 

14. ζεσξεί δσηηθήο ζεκαζίαο ηελ έγθαηξε θαη νξζή εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2014/104/ΔΔ 

ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο αγσγέο απνδεκίσζεο βάζεη ηνπ εζληθνχ 

δηθαίνπ γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα επηηεξεί πξνζεθηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ελ ιφγσ νδεγίαο απφ ηα θξάηε κέιε θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη κε 

ζπλέπεηα ζε νιφθιεξε ηελ Έλσζε· ηνλίδεη φηη ε πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, ζηελ νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ελδερνκέλσο ε δηαζεζηκφηεηα ζπιινγηθψλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ, 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο 

ΔΔ· 

15. εθηηκά φηη ε αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ θνξέα ζηήξημεο 

ηεο αλάπηπμεο, ζε φ,ηη αθνξά θπξίσο ηε ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ· θαιεί επνκέλσο ηα θξάηε 

κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα κέζα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο βάζεη ηεο λέαο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΔ, 

ελψ θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο· ηνλίδεη αθφκε φηη ε πξνψζεζε θαη ε πινπνίεζε 

ζπζηεκάησλ ειε-δηαθπβέξλεζεο ζε φια ηα θξάηε κέιε είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ παξαβηάζεσλ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο 



 

PE565.169v02-00 36/39 RR\1082127EL.doc 

EL 

ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα· 

16. επηζεκαίλεη φηη ζηελ εληαία αγνξά πσινχληαη ζηνπο πειάηεο πξντφληα ηα νπνία πεξηέρνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπζηαηηθά, ελψ έρνπλ ην ίδην εκπνξηθφ ζήκα θαη ηελ ίδηα ζπζθεπαζία· θαιεί 

ηελ Δπηηξνπή λα πξνζδηνξίζεη, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, αλ 

πξφθεηηαη γηα πξαθηηθή κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ πξντφλησλ, ηδίσο ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο· 

17. πηζηεχεη φηη ε πνιηηηθή αληαγσληζκνχ πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα 

θαζηζηά ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο αζθαιέζηεξεο θαη δηαθαλέζηεξεο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο· επηδνθηκάδεη εμάιινπ ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη ηδηαίηεξα ηε ζέζπηζε αλψηαησλ νξίσλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε θάξηα· 

18. ζεσξεί απαξαίηεην λα εμαθνινπζήζεη ε Δπηηξνπή λα πξνσζεί ηε βειηίσζε ηεο ζχγθιηζεο 

θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ εζληθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ· 

19. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη φηη ηα θξάηε κέιε ζα ζέζνπλ έγθαηξα ζε εθαξκνγή 

ηε λέα λνκνζεζία γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηδηαίηεξα ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο θαη ηηο λέεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπλεθηίκεζε 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ θαη γηα ηε δηαίξεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζε 

παξηίδεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ψζεζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ, λα 

ππνζηεξηρηνχλ νη ΜΜΔ ζηηο αγνξέο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο ζηε ρξήζε ησλ δεκφζησλ θνλδπιίσλ· 

20. ζπκθσλεί κε ηε δηαπίζησζε φηη, φηαλ νη έκπνξνη απνθαζίδνπλ λα παξέρνπλ εκπνξεχκαηα 

θαη ππεξεζίεο κφλν ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, νη επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πην 

πεξηνξηζκέλεο θαη νη ηηκέο είλαη πςειφηεξεο ιφγσ ρακειφηεξσλ επηπέδσλ αληαγσληζκνχ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά· θαιεί επνκέλσο ηελ Δπηηξνπή λα θαηαπνιεκήζεη απνθαζηζηηθά 

φιεο ηηο κνξθέο δηαθξίζεσλ ιφγσ εζληθφηεηαο ή ηφπνπ δηακνλήο· 

21. θξίλεη φηη κηα γλήζηα εληαία αγνξά κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά κφλν ζε έλα πην 

δηαθαλέο, ζπληνληζκέλν θαη ζπλεξγάζηκν θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ, πνπ λα εγγπάηαη 

ζεκηηφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ πνπ ν 

θνξνινγηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ δεκηνχξγεζε κία κνξθή αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ εληφο ηεο εληαίαο αγνξάο, ν νπνίνο αδηθεί ηηο ΜΜΔ ζε ζρέζε κε ηηο 

κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο· 

22. ραηξεηίδεη ηελ έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο επηβνιήο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, ηδίσο ζε δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πξαθηηθέο 

γεσγξαθηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζπκθσλίεο αδεηνδφηεζεο, γηα λα ζπκπιεξσζεί ε ςεθηαθή 

εληαία αγνξά· πηζηεχεη φηη κηα ηέηνηα αιιειεπίδξαζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αξζνχλ νη θξαγκνί ζηελ ειεχζεξε 

δηαζπλνξηαθή ξνή ελέξγεηαο θαη λα νηθνδνκεζεί ε Δλεξγεηαθή Έλσζε· 

23. ελζαξξχλεη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Αληαγσληζκνχ λα ζπδεηήζεη ην απμαλφκελν δίθηπν 

ζπλεξγαζηψλ ιηαληθήο αγνξάο ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν· 

24. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζχλδεζεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ κε ηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή· επηζεκαίλεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηνπο πίλαθεο 
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απνηειεζκάησλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο· 

25. ζεσξεί φηη ν αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ηειεπηθνηλσληψλ είλαη νπζηψδεο φρη κφλν γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηηο επελδχζεηο ζηα δίθηπα αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζηηψλ ηηκψλ 

θαη επηινγψλ ζε ππεξεζίεο γηα ηνλ θαηαλαισηή· δεηεί επνκέλσο απφ ηελ Δπηηξνπή λα 

δηαζθαιίζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζε απηφ ηνλ ηνκέα, κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ θαηαλνκή 

ζπρλνηήησλ· 

26. ζεσξεί φηη νη εζληθέο αξρέο αληαγσληζκνχ πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηα ππάξρνληα 

εξγαιεία θαη λα επηβάινπλ ην δίθαην πεξί αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά αζέκηηεο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζπλεξγαζηνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απνδνηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο, ε δηαθάλεηα, ε 

πνηθηινκνξθία θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή λα επηιέγεη. 
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