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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
(2018/2102(INI))

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
ιδίως τα άρθρα 7, 8, 9, 11,12, 39, 42, καθώς και τα άρθρα 101 έως 109,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και ιδίως τα άρθρα 35, 37 και 38,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2018, επί της πολιτικής 
ανταγωνισμού 2017 (COM(2018)0482) καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής με την ίδια ημερομηνία που τη συνοδεύει,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς 
ένα αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ» (COM(2014)0449),

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2017 όσον αφορά την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν 
αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς (COM(2017)0142),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμφωνίες 
συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές 
προοπτικές1,

– έχοντας υπόψη τους κανόνες, τις κατευθυντήριες γραμμές, τις αποφάσεις, τα 
ψηφίσματα, τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με τον 
ανταγωνισμό,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 19ης Απριλίου 20182 και της 14ης Φεβρουαρίου 
20173 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ για το 
2017 και το 2016, αντίστοιχα,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0000/2018),

1. επικροτεί τις δραστηριότητες και τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην Ένωση·

                                               
1 ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 71.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0187.
3 ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 78.
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2. φρονεί ότι οι κανόνες περί ανταγωνισμού βάσει των συνθηκών πρέπει να ερμηνεύονται 
υπό το πρίσμα των ευρύτερων ευρωπαϊκών αξιών που στηρίζουν την κοινωνική 
οικονομία της αγοράς της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την περιβαλλοντική και 
κοινωνική προστασία, την ισότητα, την προστασία των καταναλωτών και τη δημόσια 
υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΣΛΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι δραστηριότητες 
που προκαλούν αρνητικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξωγενείς συνέπειες 
δημιουργούν στρεβλώσεις της αγοράς που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού, ενώ, αντιστρόφως, οι δραστηριότητες που αποφέρουν κοινωνικά ή 
περιβαλλοντικά οφέλη θα πρέπει να λαμβάνονται ρητά υπόψη κατά την αξιολόγηση 
των σχετικών βάσει των συνθηκών διατάξεων περί ανταγωνισμού·

3. επισημαίνει ότι, ακόμη και όταν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, οι 
καταναλωτές ενδέχεται να εξακολουθούν να τυγχάνουν άδικης μεταχείρισης, όπως η 
υποβάθμιση της ποιότητας ή οι εκβιασμοί· καλεί συνεπώς, να διατυπωθεί στο πλαίσιο 
αυτό μια «θεωρία ζημίας», η οποία θα πρέπει να υπερβαίνει τις προσεγγίσεις με 
επίκεντρο τις τιμές και να λαμβάνει υπόψη ευρύτερες παραμέτρους, όπως οι επιπτώσεις 
στην ιδιωτική ζωή των πολιτών·

4. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προσαρμοσμένο 
στις προκλήσεις μιας  οικονομίας που βασίζεται σε δεδομένα· σημειώνει ειδικότερα ότι 
οι ψηφιακές πλατφόρμες, για τον έλεγχο των συνεχώς αυξανόμενων ροών δεδομένων, 
προκαλούν σημαντικές εξωγενείς συνέπειες στα δίκτυα και οικονομίες κλίμακας, και εν 
τέλει, λόγω  υπερβολικής συγκέντρωσης, άντλησης κερδών και καταχρηστικής ισχύος 
στις αγορές, επιφέρουν αναστάτωση στην αγορά·

5. καλεί, στη συνάρτηση αυτή, την Επιτροπή να αξιολογήσει τον έλεγχο των δεδομένων 
που είναι αναγκαία για τη δημιουργία και την παροχή υπηρεσιών ως παράμετρο 
ενδεικτική για την ύπαρξη ισχύος στην αγορά, μεταξύ άλλων κατά την έκδοση των 
κατευθυντηρίων γραμμών της σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, και 
να απαιτήσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιγραμμικών πλατφορμών και των 
παρόχων κοινωνικών δικτύων· ζητεί από την Επιτροπή να αφιερώσει ένα ειδικό 
κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην επόμενη ετήσια έκθεσή της σχετικά με την πολιτική 
ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης περιπτώσεων σχετικά με τα 
ανώτατα όρια τιμών σε τομείς όπως οι επιγραμμικές πλατφόρμες για τη στέγαση και 
τον τουρισμό·

6. θεωρεί ότι τα όρια δικαιοδοσίας που καθορίζουν την κίνηση από την ΕΕ διαδικασίας 
ελέγχου των συγκεντρώσεων στην ΕΕ, τα οποία βασίζονται στους κύκλους εργασιών 
των οντοτήτων που αποτελούν στόχο και φορέα εξαγοράς δεν είναι κατάλληλα για την 
ψηφιακή οικονομία, όπου η αξία αποτυπώνεται συχνά, για διαφημιστικούς σκοπούς, 
στον αριθμό των επισκεπτών σε έναν δικτυακό τόπο· προτείνει την αναθεώρηση των εν 
λόγω ορίων και την προσαρμογή τους στον αριθμό των καταναλωτών που 
επηρεάζονται από τις συγχωνεύσεις και στην αξία των σχετικών συναλλαγών·

7. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εμπόδια για την είσοδο στην ψηφιακή οικονομία 
καθίστανται όλο και πιο ανυπέρβλητα, δεδομένου ότι όσο διαιωνίζεται η άδικη αυτή 
συμπεριφορά, τόσο πιο δύσκολη είναι η εξάλειψη των πρακτικών που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό· επιβεβαιώνει, σχετικά, ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει αποτελεσματική 
χρήση των προσωρινών μέτρων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δέουσα διαδικασία και 
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το δικαίωμα υπεράσπισης των επιχειρήσεων που τελούν υπό διερεύνηση·

8. επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα 
των ενισχύσεων για την εκκαθάριση και το καθεστώς εξυγίανσης στο πλαίσιο της 
οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)· επισημαίνει ότι 
σε δύο πρόσφατες περιπτώσεις, παρά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ενιαίας 
εξυγίανσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τα οποία η εν λόγω εξυγίανση δεν μπορούσε να 
δικαιολογηθεί για λόγους δημόσιου συμφέροντος, η Επιτροπή ενέκρινε κρατικές 
ενισχύσεις με βάση το γεγονός ότι αυτές θα μετρίαζαν τις οικονομικές αναταράξεις σε 
περιφερειακό επίπεδο, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό δύο διαφορετικές ερμηνείες 
του δημόσιου συμφέροντος· καλεί, συνεπώς, μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
επανεξετάσει την ερμηνεία της για τους σχετικούς κανόνες όσον αφορά τις κρατικές 
ενισχύσεις κατά τρόπο συμβατό με την οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των 
τραπεζών και να αναθεωρήσει αναλόγως την ανακοίνωσή της για τον τραπεζικό τομέα 
του 2013, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος εκκαθάρισης·

9. καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν 
τύχει, από την έναρξη της κρίσης, έμμεσων επιδοτήσεων και κρατικών ενισχύσεων 
μέσω της παροχής ρευστότητας από κεντρικές τράπεζες· υπενθυμίζει ότι η Επίτροπος 
Margrethe Vestager δεσμεύτηκε στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με την 
επιτροπή ECON τον Νοέμβριο του 2017 να εξετάσει τις πιθανές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που προκύπτουν από το πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά 
επιχειρηματικών ομολόγων και να υποβάλει έκθεση με στοιχειοθετημένη απάντηση·

10. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σημαντική συγκέντρωση της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων, στο πλαίσιο της οποίας τέσσερις εταιρείες με στενούς 
χρηματοοικονομικούς δεσμούς κατέχουν και πωλούν μέχρι το 60 % της παγκόσμιας 
αγοράς σπόρων και το 75 % των φυτοφαρμάκων, προς βλάβη των καταναλωτών, των 
αγροτών, του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο 
ολιγοπώλιο θα έχει ως αποτέλεσμα οι γεωργοί να καταστούν, τεχνολογικά και 
οικονομικά, ακόμη πιο εξαρτημένοι από έναν μικρό αριθμό παγκοσμίως 
ολοκληρωμένων πλατφορμών ενιαίας αγοράς, να παράγουν μικρή ποικιλία σπόρων, να 
απομακρυνθούν όσον αφορά τις δραστηριότητες καινοτομίας από ένα μοντέλο 
παραγωγής που σέβεται το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και, τελικά, λόγω 
περιορισμού του ανταγωνισμού, να μειώσουν τις καινοτομίες·

11. ζητεί από την Επιτροπή να σε αναθεωρήσει τον κανονισμό για τις συγκεντρώσεις στην 
ΕΕ, ώστε να αποκτήσει εξουσίες, όπως συμβαίνει με ορισμένα κράτη μέλη, για να 
θεσπίσει μέτρα για την προστασία της ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης καθώς και των 
δικαιωμάτων και των αρχών της ΣΛΕΕ και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος·

12. ζητεί οι διατάξεις του άρθρου 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, καθώς και οι οριζόντιες 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να μην 
εστιάζεται σε μια στενή, με επίκεντρο τις τιμές, μέριμνα για το καλό των καταναλωτών, 
αλλά να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για κοινωνική και περιβαλλοντική 
αποδοτικότητα, ενθαρρύνοντας τον οριζόντιο συντονισμό με στόχο τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού· επισημαίνει 
ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας που προκύπτει από μια τέτοια συμφωνία σε 
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μια σχετική αγορά πρέπει να είναι τέτοια που να αντισταθμίζει τα δυσμενή για τον 
ανταγωνισμό αποτελέσματα που παράγονται στην εν λόγω ή σε μια άλλη γεωγραφική 
αγορά·

13. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις που ανέλαβαν τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, δεν μπορούν να 
υλοποιηθούν χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων κρατικών μέτρων για την προώθηση και τη 
χρηματοδότηση της παραγωγής και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· λαμβάνει 
υπό σημείωση την επικείμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις 
κρατικές ενισχύσεις και την ενέργεια, η οποία δεν θα αποκλείει πλέον δύο από τους 
κλάδους που αντλούν τα περισσότερα οφέλη από κρατικές επιδοτήσεις, δηλαδή την 
πυρηνική ενέργεια και εξόρυξη ορυκτών καυσίμων και η οποία θα προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από τους καταναλωτές·

14. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παρασχεθούν στις αρχές ανταγωνισμού επαρκείς πόροι 
προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο τους· υποστηρίζει, στη συνάρτηση αυτή, το 
προτεινόμενο τμήμα του προγράμματος για την ενιαία αγορά που αφορά τον 
ανταγωνισμό στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.
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