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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. gratuluje Komisji elastycznego, ale stanowczego stosowania reguł konkurencji w celu 
złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego dla firm i konsumentów oraz w celu 
ustabilizowania europejskiej gospodarki;

2. zwraca się do Komisji o zapewnienie, że banki zwrócą pomoc państwa zaraz po 
uzdrowieniu sektora finansowego, co zagwarantuje uczciwą konkurencję na rynku 
wewnętrznym;

3. podkreśla potrzebę rozwijania synergii między polityką konkurencji a polityką ochrony 
konsumentów, w tym utworzenia europejskiej formy dochodzenia roszczeń zbiorowych 
dla indywidualnych ofiar naruszeń prawa konkurencji;

4. przypomina o potrzebie wewnętrznego rynku energii, który umożliwia konsumentom 
zakup energii po przystępnych cenach; zwraca się do Komisji o zapewnienie, że fuzje nie 
podważą zalet liberalizacji rynku w oczach konsumentów; wskazuje na pilny charakter 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji wynikającymi z regulacji stawek za energię;

5. ubolewa nad brakiem postępów w zwiększaniu konkurencji w sektorze farmaceutycznym; 
zwraca się do Komisji, aby walczyła z klastrami patentowymi, które opóźniają 
wprowadzanie do obrotu leków generycznych i ograniczają dostęp pacjentów do leków po 
przystępnych cenach; wzywa Komisję do przyjęcia środków karnych w przypadku 
wprowadzających w błąd kampanii informacyjnych przeciwko lekom generycznym;

6. proponuje utworzenie patentu europejskiego i ogólnounijnego mechanizmu rozstrzygania 
sporów patentowych w celu przeciwdziałania zakłóceniom spowodowanym przez obecne 
przepisy patentowe;

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby krajowe organy regulacyjne sektora 
telekomunikacji przestrzegały jej zaleceń dotyczących cen kończenia połączeń 
głosowych, tak aby wyeliminować zakłócenia konkurencji; wzywa Komisję do 
rozważenia dalszych środków, jeżeli nie zostaną osiągnięte spodziewane wyniki, tj. niższe 
ceny konsumpcyjne.


