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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. συγχαίρει την Επιτροπή για την ευέλικτη και ταυτόχρονα σταθερή εφαρμογή των 
κανόνων του ανταγωνισμού προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης στις εταιρείες και τους καταναλωτές και να σταθεροποιηθεί η ευρωπαϊκή 
οικονομία·

2. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι τράπεζες να επιστρέψουν την κρατική βοήθεια 
μόλις ο χρηματοπιστωτικός τομέας ανακάμψει, εξασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό 
στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς·

3. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ της πολιτικής ανταγωνισμού και εκείνης 
για την προστασία των καταναλωτών, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού μοντέλου συλλογικής αρωγής των θυμάτων των παραβιάσεων της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

4. υπενθυμίζει την ανάγκη μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας που θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να αγοράζουν ενέργεια σε προσιτές τιμές· καλεί την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε οι συγχωνεύσεις να μην αποβούν σε βάρος των πλεονεκτημάτων που 
προσφέρει η ελευθέρωση της αγοράς στους καταναλωτές· επισημαίνει τον επείγοντα 
χαρακτήρα που έχει η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που 
συνδέονται με τη ρύθμιση των τιμών της ενέργειας·

5. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου σε σχέση με τη βελτίωση των συνθηκών 
ανταγωνισμού στο φαρμακευτικό τομέα και ζητεί από την Επιτροπή να καταπολεμήσει 
τις πολλαπλές ευρεσιτεχνίες που καθυστερούν την είσοδο στην αγορά των γενόσημων
φαρμάκων και περιορίζουν την πρόσβαση των ασθενών σε προσιτά φάρμακα· καλεί 
επειγόντως την Επιτροπή να λάβει αυστηρά μέτρα στις περιπτώσεις 
αποπροσανατολιστικών ενημερωτικών εκστρατειών κατά των γενόσημων φαρμάκων·

6. προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και ενός μηχανισμού 
της ΕΕ για τη ρύθμιση των αντιδικιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού που προκαλούνται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ευρεσιτεχνιών·

7. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών θα ακολουθήσουν τη σύστασή της σχετικά με τα τέλη τερματισμού 
κλήσεων προκειμένου να εξαλειφθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού· καλεί επειγόντως 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων στην περίπτωση που
τα αποτελέσματα, όπως οι χαμηλότερες τιμές για τον καταναλωτή, δεν είναι τα 
αναμενόμενα.


