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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. feliciteert de Commissie met haar flexibele maar toch vastberaden toepassing van de 
mededingingsregels, waarmee zij de gevolgen van de economische crisis voor 
ondernemingen en consumenten verzacht en de Europese economie stabiliseert;

2. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat banken de hun verstrekte staatssteun 
terugbetalen zodra de financiële sector zich heeft hersteld, zodat eerlijke concurrentie 
binnen de interne markt kan worden gegarandeerd;

3. onderstreept dat ontwikkeling van synergieën tussen mededingings- en 
consumentenbeschermingsbeleid noodzakelijk is, waaronder de instelling van een 
Europese vorm van collectief beroep voor individuele gedupeerden van schendingen van 
de mededingingswetgeving;

4. herinnert eraan dat een interne markt voor energie tot stand gebracht moet worden, die het 
consumenten mogelijk maakt energie te kopen tegen betaalbare prijzen; verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat de voordelen van marktliberalisering voor consumenten 
niet worden ondermijnd door concentraties; wijst erop dat concurrentieverstoringen die 
ontstaan door gereguleerde energietarieven dringend moeten worden aangepakt;

5. betreurt dat tot nu toe geen voortgang is geboekt bij de verbetering van de 
concurrentievoorwaarden in de farmaceutische sector; verzoekt de Commissie op te treden 
tegen octrooiclusters die er de oorzaak van zijn dat generieke geneesmiddelen met 
vertraging op de markt komen en die de toegang van patiënten tot betaalbare 
geneesmiddelen beperken; dringt erop aan dat de Commissie strafmaatregelen treft 
wanneer sprake is van misleidende informatiecampagnes tegen generieke 
geneesmiddelen;

6. stelt voor een Europees octrooi in te stellen en een voor heel Europa geldend 
schikkingsmechanisme voor octrooigeschillen te ontwikkelen, waarmee 
concurrentiegeschillen die voortvloeien uit de huidige octrooibepalingen kunnen worden 
opgelost;

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat nationale toezichthouders voor de 
telecommunicatiesector zich houden aan haar aanbeveling over gespreksafgiftetarieven en 
daarmee een einde maken aan concurrentieverstoringen; verzoekt de Commissie verdere 
stappen in overweging te nemen wanneer de verwachte resultaten, zoals lagere prijzen 
voor consumenten, uitblijven.


