
PA\831561CS.doc PE448.944v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2010/2137(INI)

20. 9. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Hospodářský a měnový výbor

ke zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2009
(2010/2137(INI))

Navrhovatel: Cristian Silviu Buşoi



PE448.944v01-00 2/3 PA\831561CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\831561CS.doc 3/3 PE448.944v01-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. blahopřeje Komisi k jejímu pružnému, ale pevnému uplatňování pravidel o hospodářské 
soutěži s cílem zmírnit dopady hospodářské krize na společnosti a spotřebitele 
a stabilizovat evropské hospodářství;

2. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby banky kompenzovaly státní podporu, jakmile ve 
finančním odvětví pominou problémy, a tím se zabezpečí spravedlivá hospodářská soutěž 
v rámci vnitřního trhu;

3. zdůrazňuje potřebu rozvíjející se součinnosti mezi politikou hospodářské soutěže 
a politikou ochrany spotřebitele včetně vytvoření jednotné evropské formy pro kolektivní 
odškodnění jednotlivců, kteří se stali obětí porušení právních předpisů v oblasti 
hospodářské soutěže;

4. připomíná potřebu vnitřního trhu s energií, který umožní spotřebitelům kupovat energii za 
dostupné ceny; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby fúze neoslabovaly výhody, které 
spotřebitelům přináší liberalizace trhu; poukazuje na naléhavou potřebu řešit porušování 
hospodářské soutěže v důsledku regulovaných sazeb za energii;

5. vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem, pokud jde o zlepšování hospodářské 
soutěže ve farmaceutickém průmyslu; žádá Komisi, aby bojovala proti patentovým 
seskupením, jež zdržují vstup generických léků na trh a omezují přístup pacientů k cenově 
dostupným lékům; naléhavě žádá Komisi, aby zavedla sankční opatření v případě 
zavádějících informačních kampaní proti generickým lékům;

6. navrhuje vytvoření evropského patentu a mechanismu EU pro řešení sporů o patenty 
s cílem řešit porušování hospodářské soutěže způsobené současnými ustanoveními 
o patentech;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby se vnitrostátní regulační orgány v odvětví 
telekomunikací řídily jejími doporučeními o sazbách za ukončení hovoru s cílem odstranit 
porušování hospodářské soutěže; naléhavě žádá Komisi, aby uvážila další opatření, pokud 
se nedostaví očekávané výsledky, tj. nižší spotřebitelské ceny.


