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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. blahoželá Komisii k jej pružnému, ale prísnemu uplatňovaniu pravidiel o hospodárskej 
súťaži s cieľom zmierniť účinky hospodárskej krízy na spoločnosti a spotrebiteľov a 
stabilizovať európsku ekonomiku; 

2. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že banky preplatia štátnu pomoc, len čo sa finančný 
sektor spamätá, a tým sa zabezpečí spravodlivá hospodárska súťaž v rámci vnútorného 
trhu;

3. zdôrazňuje potrebu rozvíjajúcej sa súčinnosti medzi politikou hospodárskej súťaže a 
politikou ochrany spotrebiteľa vrátane vytvorenia európskej podoby kolektívneho 
vyrovnania pre jednotlivcov, ktorí sa stali obeťou porušenia právnych predpisov v oblasti 
hospodárskej súťaže;

4. pripomína potrebu vnútorného trhu pre energetiku, ktorý by umožnil spotrebiteľom 
nakupovať energiu za dostupné ceny; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že fúzie nebudú 
ochromovať výhody, ktoré vyplývajú pre spotrebiteľov z liberalizácie trhu; upozorňuje na 
naliehavú potrebu riešiť porušovanie hospodárskej súťaže v dôsledku regulovaných 
sadzieb za energiu;

5. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom v zlepšovaní hospodárskej súťaže vo 
farmaceutickom priemysle; žiada Komisiu, aby bojovala proti patentovým zoskupeniam, 
ktoré brzdia vstup generických liekov na trh a obmedzujú prístup pacientov k cenovo 
dostupným liekom; naliehavo žiada Komisiu, aby prijala represívne opatrenia v prípade 
zavádzajúcich informačných kampaní proti generickým liekom;

6. navrhuje vytvorenie európskeho patentu a mechanizmu EÚ na riešenie sporov o patenty s 
cieľom riešiť porušovanie hospodárskej súťaže spôsobené súčasnými ustanoveniami o 
patentoch;

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že vnútroštátne regulačné orgány v odvetví 
telekomunikácií sa budú riadiť jej odporúčaním o poplatkoch za prepojenie hlasových 
hovorov do inej siete s cieľom odstrániť porušovanie hospodárskej súťaže; naliehavo 
žiada Komisiu, aby zvážila ďalšie opatrenia, ak sa nedostavia očakávané výsledky, t.j. 
nižšie spotrebiteľské ceny.


