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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. čestita Komisiji za fleksibilno, a odločno uporabo konkurenčnih pravil za ublažitev 
posledic gospodarske krize za podjetja in potrošnike ter za stabilizacijo evropskega 
gospodarstva;

2. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo banke poplačale državno pomoč takoj, ko si 
finančni sektor opomore, s čimer bi zagotovili pošteno konkurenco na notranjem trgu;

3. poudarja, da je treba vzpostaviti sinergijo med konkurenčno politiko in politiko varstva 
potrošnikov, med drugim z vzpostavitvijo evropskega foruma za kolektivna pravna 
sredstva za posameznike, ki so žrtve kršitev konkurenčnega prava;

4. poudarja, da je potreben notranji trg za energijo, ki bi potrošnikom omogočal kupovanje 
energije po dostopnih cenah; poziva Komisijo, naj zagotovi, da združitve ne bodo 
spodkopale ugodnosti liberalizacije trga za potrošnike; opozarja, da je treba nujno 
odpraviti izkrivljanje konkurence zaradi predpisanih energetskih tarif;

5. obžaluje, da ni večjega napredka pri izboljšanju konkurenčnosti v farmacevtskem 
sektorju; poziva Komisijo, naj se bojuje proti skupkom patentov, ki zavlačujejo vstop 
generičnih zdravil na trg in pacientom omejujejo dostop do cenovno dostopnih zdravil; 
odločno poziva Komisijo, naj sprejme kazenske ukrepe v primerih zavajajočih 
informacijskih kampanj proti generičnim zdravilom;

6. predlaga vzpostavitev evropskega patenta in mehanizma za reševanje sporov na ravni EU, 
s katerim bi odpravili izkrivljanje konkurence, ki je posledica sedanjih predpisov o 
patentih;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo nacionalni regulativni organi v 
telekomunikacijskem sektorju upoštevali priporočilo o cenah zaključevanja govornih 
klicev, zato da bi odpravili izkrivljanje konkurence; odločno poziva Komisijo, naj razmisli 
o nadaljnjih ukrepih, če ne bodo doseženi pričakovani rezultati, namreč nižje cene za 
potrošnike.


