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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. felicită Comisia pentru punerea în aplicare într-un mod flexibil, dar ferm, a normelor în 
materie de concurență în vederea  atenuării efectelor crizei economice asupra 
întreprinderilor și a consumatorilor și în vederea reechilibrării economiei europene; 

2. invită Comisia să se asigure că băncile rambursează ajutorul de stat în cel mai scurt timp 
posibil după redresarea sectorului financiar, garantând astfel o concurență loială pe piața 
internă;

3. subliniază necesitatea dezvoltării de sinergii între politica în domeniul concurenței și cea 
privind protecția consumatorilor, inclusiv prin crearea unei variante europene de recurs 
colectiv pentru victimele individuale ale cazurilor de încălcare a dreptului concurenței;  

4. reamintește necesitatea realizării unei piețe interne a energiei, care să permită 
consumatorilor achiziționarea energiei la prețuri accesibile;  solicită Comisiei să se asigure 
că fuziunile nu subminează avantajele liberalizării pieței pentru consumatori; subliniază 
nevoia urgentă de a soluționa problema denaturării concurenței datorată reglementării 
tarifelor energetice; 

5. regretă lipsa progreselor în ceea ce privește îmbunătățirea concurenței în sectorul 
farmaceutic; solicită Comisiei să combată grupările de brevete care întârzie intrarea pe 
piață a medicamentelor generice și care restricționează accesul pacienților la medicamente 
accesibile; îndeamnă Comisia să adopte măsuri punitive în cazul campaniilor de informare 
îndreptate împotriva medicamentelor generice și care induc în eroare consumatorii;

6. propune crearea unui brevet european și a unui mecanism de soluționare a litigiilor în 
materie de brevete la nivelul UE care să abordeze problema denaturării concurenței, 
cauzată de dispozițiile în vigoare privind brevetele;  

7. solicită Comisiei să se asigure că autoritățile naționale de reglementare (ANR) din 
sectorul telecomunicațiilor respectă recomandarea sa privind tarifele de terminare a 
apelurilor telefonice pentru a elimina denaturarea concurenței; îndeamnă Comisia să ia în 
considerare măsuri suplimentare, în cazul în care rezultatele așteptate, adică prețuri de 
consum mai mici, nu sunt atinse. 


