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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. elismerését fejezi ki, amiért a Bizottság a gazdasági válság vállalatokra és fogyasztókra 
gyakorolt hatásának enyhítése és az európai gazdaság stabilizálása érdekében rugalmasan, 
de következetesen alkalmazta a versenyszabályokat;

2. felkéri a Bizottságot, hogy amint a pénzügyi szektor ismét megerősödik, a belső piacon 
belüli tisztességes verseny érdekében biztosítsa, hogy a bankok visszafizessék az állami 
támogatásokat; 

3. hangsúlyozza, hogy szükség van a verseny- és fogyasztóvédelmi politikák közötti 
szinergia kialakítására, beleértve a versenyjogszabályok megsértésének áldozatai számára 
kialakított európai kollektív jogorvoslati mechanizmust;

4. emlékeztet arra, hogy szükség van egy olyan belső energiapiacra, amelyről a fogyasztók 
megfizethető áron vásárolhatnának energiát; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a vállatok összeolvadása miatt ne szűnjenek meg a piac liberalizációjából adódó 
fogyasztói előnyök; rámutat arra, hogy sürgősen kezelni kell verseny szabályozott 
energiatarifák miatti torzulását;

5. sajnálatosnak tartja, hogy a gyógyszeripari ágazaton belüli verseny javításában nem 
történt fejlődés;  kéri a Bizottságot, hogy küzdjön azon szabadalmi csoportok ellen, 
amelyek késleltetik a generikus gyógyszerek piacra jutását és korlátozzák a betegek
hozzáférését a megfizethető gyógyszerekhez; sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazzon 
büntető intézkedéseket a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban alkalmazott félrevezető 
kampánnyal szemben;

6. javasolja egy európai szabadalom és a szabadalmakhoz kapcsolódó vitás kérdések 
megoldását célzó mechanizmus létrehozását, annak érdekében, hogy kezelni lehessen a 
verseny a szabadalmakra vonatkozó jelenlegi rendelkezésekből adódó torzulását;

7. annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy a távközlési ágazaton belüli nemzeti 
szabályozó hatóságok kövessék a hívásvégződtetési díjakra vonatkozó ajánlásait a verseny 
torzulásának felszámolása érdekében; sürgeti a Bizottságot, hogy helyezzen kilátásba 
további intézkedéseket abban az esetben, ha nem sikerülne elérni a várt eredményeket, 
vagyis az alacsonyabb fogyasztói árakat.


