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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens flexibla men fasta tillämpning av 
konkurrensbestämmelserna för att mildra den ekonomiska krisens effekter på företag och 
konsumenter och för att stabilisera ekonomin i Europa.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att bankerna betalar tillbaka det 
statliga stödet så snart som den finansiella sektorn har återhämtat sig för att säkerställa 
rättvis konkurrens på den inre marknaden.

3. Europaparlamentet framhåller behovet av att utveckla synergieffekter mellan konkurrens-
och konsumentpolitiken, inklusive införande av ett europeiskt system för kollektiv 
prövning för enskilda som drabbats av brott mot konkurrenslagstiftningen.

4. Europaparlamentet påminner om behovet av en inre marknad för energi som gör det 
möjligt för konsumenterna att köpa energi till överkomliga priser. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att företagssammanslagningar inte undergräver fördelarna med 
avregleringar för konsumenterna. Parlamentet framhåller det akuta behovet av att åtgärda 
konkurrenssnedvridning som beror på reglerade energitaxor.

5. Europaparlamentet beklagar bristen på framsteg med att öka konkurrensen i 
läkemedelssektorn. Parlamentet uppmanar kommissionen att bekämpa patentkluster som 
försenar tillkomsten av generiska läkemedel på marknaden och begränsar patienternas 
tillgång till billiga läkemedel. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta 
straffåtgärder vid fall av missledande informationskampanjer riktade mot generiska 
läkemedel.

6. Europaparlamentet föreslår inrättande av ett EU-patent och en EU-omfattande mekanism 
för lösning av patenttvister för att hantera konkurrenssnedvridning som orsakas av 
nuvarande patentbestämmelser.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de nationella 
tillsynsmyndigheterna i telekomsektorn följer dess rekommendationer om 
termmineringstaxor för att undanröja snedvridning av konkurrensen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att överväga ytterligare åtgärder om de förväntade resultaten, 
dvs. lägre konsumentpriser, inte förverkligas.


