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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. поздравява Комисията за това, че гъвкаво, но строго прилага правилата в областта 
на конкуренцията с цел смекчаване на последиците от икономическата криза за 
дружествата и потребителите и стабилизиране на европейската икономика;

2. призовава Комисията да гарантира, че банките ще възстановят държавната помощ 
веднага щом финансовият сектор се възстанови, като осигури условия на лоялна 
конкуренция в рамките на вътрешния пазар;

3. подчертава, че е необходимо да се установи взаимодействие между политиките в 
областта на конкуренцията и защитата на потребителите, включително чрез 
създаването на европейска форма на колективно обезщетение за отделни лица, 
пострадали в резултат на нарушения на правото в областта на конкуренцията;

4. припомня, че е необходим вътрешен енергиен пазар, който да даде възможност на 
потребителите да закупуват енергия на достъпни цени; призовава Комисията да 
гарантира, че сливанията не накърняват предимствата от либерализацията на пазара 
за потребителите; посочва, че е необходимо спешно да се преодолее нарушаването 
на конкуренцията, породено от регулация на енергийните тарифи;

5. изразява съжаление във връзка с липсата на напредък по отношение на 
подобряването на конкуренцията във фармацевтичния сектор; призовава Комисията 
да предприеме действия за борба срещу патентните клъстери, които забавят 
навлизането на пазара на генерични лекарствени продукти и ограничават достъпа на 
пациентите до лекарствени продукти на достъпна цена; настоятелно призовава 
Комисията да предприеме наказателни мерки в случай на подвеждащи 
информационни кампании срещу генерични лекарствени продукти;

6. предлага да се създаде европейски патент и общоевропейски механизъм за 
уреждане на спорове във връзка с патенти, с цел преодоляване на нарушаването на 
конкуренцията, породено от действащите разпоредби относно патентите;

7. призовава Комисията да се увери, че националните регулаторни органи в 
телекомуникационния сектор следват нейната препоръка относно цените за 
терминиране на гласови повиквания с цел отстраняване на нарушаването на 
конкуренцията; настоятелно призовава Комисията да разгледа възможността за 
прилагане на допълнителни мерки, ако очакваните резултати, т.е. по-ниски цени за 
потребителите, не бъдат постигнати.


