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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην 
έκθεσή της για την πολιτική ανταγωνισμού 2008, στην μεγιστοποίηση της ευημερίας του
καταναλωτή·

2. τονίζει την ανάγκη σαφών, ισχυρών και φιλικών προς τις ΜΜΕ κανόνων ανταγωνισμού 
στη βάση της αρχής "προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις", που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής πράξης για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business
Act)·

3. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει έναν πραγματικό διάλογο με τους καταναλωτές
όταν εντοπίζονται προβλήματα ανταγωνισμού και πρέπει να τεθούν προτεραιότητες όσον 
αφορά τους ελέγχους εφαρμογής· ζητεί  ένα πλήρη απολογισμό σχετικά με τις 
δραστηριότητες της ειδικής μονάδας συνδέσμου με τους καταναλωτές εντός της ΓΔ 
Ανταγωνισμού·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικών μηχανισμών αποζημίωσης  για τα άτομα-
θύματα παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια συνεκτική προσέγγιση που θα περιλαμβάνει τόσο τους κανόνες 
συλλογικής προσφυγής στο πλαίσιο της νομοθεσίας ανταγωνισμού όσο και τους κανόνες 
τους προβλεπόμενους στο γενικό πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών· 

5. τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας με  το Κοινοβούλιο και με οργανώσεις
που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις, σχετικά με οποιαδήποτε
τροποποίηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία που εφαρμόζεται στις κάθετες 
συμφωνίες· επισημαίνει ότι ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τη συνεκτική 
δράση των διαφόρων παραγόντων της αγοράς αποτελεί τον καλύτερο τρόπο 
αντιμετώπισης  των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων για τους καταναλωτές από την 
έλλειψη επιλογής· 

6. υπενθυμίζει το αίτημα για μια ουσιαστική εξέταση, μεταξύ άλλων, με την διοργάνωση 
ακρόασης στο Κοινοβούλιο με την συμμετοχή οργανώσεων τελικών χρηστών, της 
πρότασης κανονισμού της Επιτροπής περί απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα των 
αυτοκινήτων οχημάτων και  του σχεδίου συμπληρωματικών κατευθυντηρίων γραμμών· 
ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για την έγκριση "διαχρονικών" κανονισμών έως 
την 1η Ιουνίου 2010· 

7. χαιρετίζει, προς τούτο, την πρόταση της Επιτροπής για ένα αυστηρότερο κανονιστικό
πλαίσιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση με στόχο τη μείωση της
επιβάρυνσης των καταναλωτών με αδικαιολόγητα υψηλές τιμές για την επισκευή και τη 
συντήρηση, εξαιτίας στρεβλωτικών πρακτικών όπως είναι ο αποκλεισμός ανεξάρτητων 
παρόχων υπηρεσιών.  


