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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută atenția specială acordată maximizării nivelului de bunăstare a consumatorilor în 
Raportul Comisiei privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008; 

2. subliniază că sunt necesare reguli de concurență clare, robuste și favorabile IMM-urilor, 
bazate pe principiul „gândiți mai întâi la scară mică”, consacrat în legislația europeană în 
„Small Business Act”;

3. încurajează Comisia să asigure un dialog adecvat cu consumatorii atunci când identifică 
probleme în domeniul concurenței și priorități la aplicarea legislației; solicită un raport 
complet privind activitățile Unității pentru relația cu consumatorii din cadrul DG 
Concurență;

4. subliniază că sunt necesare mecanisme eficiente de compensare pentru persoanele ce cad 
victime ale încălcărilor legislației antitrust; invită Comisia să adopte o abordare coerentă 
între normele privind acțiunile colective în despăgubiri legate de dreptul concurenței și 
cadrul general privind protecția consumatorilor;

5. subliniază că este necesară o cooperare eficientă cu Parlamentul și cu consumatorii și 
organizațiile micilor întreprinderi în ceea ce privește orice modificare a Regulamentului 
privind exceptările pe categorii aplicabile acordurilor verticale; subliniază că un cadru de 
reglementare care încurajează diverșii actori de pe piață să acționeze coerent este cea mai 
bună modalitate de a compensa dezavantajele aduse consumatorilor de lipsa de opțiuni;

6. reamintește cererea sa de a se realiza o evaluare adecvată, care să includă o audiere în 
Parlament a organizațiilor de utilizatori finali, a proiectului de regulament al Comisiei de 
exceptare pe categorii a autovehiculelor și a proiectului de orientări suplimentare; solicită 
Comisiei să asigure norme adaptate exigențelor viitoare începând de la 1 iunie 2010;

7. salută, în această privință, propunerea Comisiei pentru un cadru de reglementare mai strict 
pentru serviciile post-vânzare cu scopul de a reduce cheltuielile ridicate suportate de 
consumatori pentru lucrări de reparații și întreținere cauzate de practici care denaturează 
concurența, cum ar fi excluderea furnizorilor de servicii independenți.


