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Οι ελεγκτές δημοσιεύουν δελτίο ελέγχου σχετικά με την 
επιβολή της πολιτικής περί ανταγωνισμού της ΕΕ 
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει σήμερα δελτίο ελέγχου σχετικά με την επιβολή 
των περί ανταγωνισμού κανόνων της ΕΕ. Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και στόχο έχουν να χρησιμεύουν ως πηγή 
πληροφοριών για όσους ενδιαφέρονται για την υπό έλεγχο πολιτική ή/και τα υπό έλεγχο 
προγράμματα.  

Το δελτίο που δημοσιεύεται σήμερα βασίζεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες που 
εκτελέστηκαν για  έλεγχο που βρίσκεται υπό εξέλιξη και διερευνά κατά πόσον η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιβάλλει αποτελεσματικά τους περί ανταγωνισμού κανόνες της ΕΕ. Η πολιτική 
ανταγωνισμού καλύπτει την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, τις συγχωνεύσεις και τις κρατικές 
ενισχύσεις.  

Το δελτίο ελέγχου περιλαμβάνει ενότητες αναφερόμενες στη σημασία του ανταγωνισμού στην 
ενιαία αγορά της ΕΕ, καθώς και σε συναφή ζητήματα, όπως η αντιανταγωνιστική συμπεριφορά 
και η αναδιάρθρωση των αγορών. Παρουσιάζει τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την πολιτική 
ανταγωνισμού, το κανονιστικό περιβάλλον και τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των διαφόρων 
αρχών τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κράτους μέλους.  

«Ελπίζουμε στο εν προκειμένω δελτίο ελέγχου οι αναγνώστες να βρουν χρήσιμες πληροφορίες 
σχετικά με το πεδίο αναφοράς του ελέγχου μας», δήλωσε ο Alex Brenninkmeijer, Μέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τον έλεγχο. «Ο ρόλος της πολιτικής 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ είναι καθοριστικός και για τον λόγο αυτό είναι 
σημαντικό η πολιτική αυτή να γίνεται κατανοητή στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα». 

Οι ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Επίσης, θα υποβάλουν σε επισκόπηση έγγραφα που 
αφορούν τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Επιτροπή για την επιβολή της πολιτικής αυτής, 
καθώς και τη συνεργασία της με τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών. Η συναφής έκθεση 
ελέγχου αναμένεται να δημοσιευθεί περί τα μέσα του 2019. 
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Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Οι περί ανταγωνισμού κανόνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την οικονομία της ΕΕ: 
εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν να αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά 
τους σε ισότιμη βάση και να παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών σε 
ανταγωνιστικούς όρους και τιμές. Η αρχή του θεμιτού ανταγωνισμού σε ισότιμη βάση είναι 
καθοριστική για την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Η πολιτική ανταγωνισμού 
καλύπτει όλες τις μορφές αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς των εταιρειών, τους κινδύνους για 
τον ανταγωνισμό που εγκυμονούν οι συγχωνεύσεις εταιρειών και τις δραστηριότητες των 
δημόσιων αρχών των κρατών μελών οι οποίες μπορούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, 
όπως η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τον κατ’ εξοχήν φορέα επιβολής των κανόνων περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ. Διαθέτει την εξουσία και την αρμοδιότητα να διερευνά συμπεριφορά που 
θεωρείται αντιανταγωνιστική, να εκδίδει απαγορευτικές αποφάσεις, να επιβάλλει πρόστιμα και 
να συνάπτει δεσμευτικές συμφωνίες με εταιρείες. Στο πλαίσιο ενός συστήματος παράλληλης 
επιβολής, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών εφαρμόζουν 
τους περί ανταγωνισμού κανόνες της ΕΕ με ομοιόμορφο τρόπο. Επίσης, η Επιτροπή, μαζί με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπόνηση των 
περί ανταγωνισμού κανόνων της ΕΕ. 

Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του δελτίου 
ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες δελτίο διατίθεται στον ιστότοπο 
eca.europa.eu. 
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