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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. sveikina Komisiją, lanksčiai, tačiau tvirtai taikančią konkurencingumo taisykles, kad būtų 
galima sumažinti ekonomikos krizės padarinius įmonėms ir vartotojams ir stabilizuoti 
Europos ekonomiką;

2. ragina Komisiją užtikrinti, kad bankai atlygintų už valstybės pagalbą, kai tik atsigaus 
finansų sektorius, ir kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija vidaus rinkoje;

3. pabrėžia, kad reikia kurti konkurencijos ir vartotojų apsaugos politikos sąsajas, taip pat ir 
europinę formą, kuria naudojantis būtų kolektyviai atlyginama žala pavienėms 
konkurencijos teisės pažeidimų aukoms;

4. primena būtinybę sukurti energijos vidaus rinką, nes tai sudarytų galimybes vartotojams 
pirkti energiją prieinamomis kainomis; ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl įmonių 
susivienijimo nedingtų rinkos liberalizavimo privalumai vartotojams; pabrėžia, kad reikia 
nedelsiant spręsti konkurencijos iškraipymo dėl reguliuojamų energijos tarifų klausimą;

5. apgailestauja, kad nėra pažangos didinant konkurencingumą farmacijos sektoriuje; ragina 
Komisiją kovoti su patentų grupavimu, dėl kurio vilkinamas generinių vaistų patekimas į 
rinką ir ribojama pacientų galimybė įsigyti vaistų už prieinamą kainą;  primygtinai ragina 
Komisiją imtis baudžiamųjų priemonių tais atvejais, kai rengiamos klaidinančios 
informacinės kampanijos nukreiptos prieš generinius vaistus;

6. siūlo sukurti Europos patentą ir ES masto ginčų patentų klausimais sprendimo 
mechanizmą siekiant pasirūpinti konkurencijos iškraipymo, atsirandančio dėl dabartinių 
su patentais susijusių nuostatų, problema;

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad nacionalinės telekomunikacijų sektoriaus reguliavimo 
institucijos laikytųsi jos rekomendacijų dėl skambučių užbaigimo tarifų siekiant pašalinti 
konkurencijos iškraipymus; primygtinai ragina Komisiją išnagrinėti galimybę imtis 
tolesnių priemonių, jeigu nebūtų pasiekta norimų rezultatų, pvz., nebūtų nustatytos 
mažesnės kainos vartotojams.


