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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. приветства 40-тата годишнина на Докладите на Комисията за конкуренцията и 
приноса на тези доклади за изграждането на единния пазар и подобряването на 
предоставяния на потребителите избор;

2. изразява убеждението, че прозрачността на цените е от решаващо значение за 
стимулиране на конкуренцията на единния пазар и за предоставяне на действителен 
избор на потребителите;

3. отбелязва комплексния характер на верига на предлагането на храни и липсата на 
прозрачност в ценообразуването на храните; изразява убеждението, че евентуалното 
подобряване на анализа на разходите, процесите, добавената стойност, обемите, 
цените и маржовете във всички части на веригата на предлагане на храни, в 
съответствие със законодателството в областта на конкуренцията и търговската 
тайна, ще доведе до подобряване на прозрачността на цените и на потребителския 
избор;

4. отбелязва повишаването на цените на енергията и тяхното отрицателно отражение 
върху потребителите, особено възрастните и уязвимите лица;

5. приветства регламента за интегритета и прозрачността на енергийните пазари 
(REMIT) и инициативите на държавите-членки, целящи да предоставят по-голяма 
прозрачност на цените на енергията и да повишат доверието на потребителите и 
техния избор на пазара на енергия;

6. приветства решението на Съвета за подкрепа на дългоочакваната единна система на 
ЕС за патенти, която ще доведе до намаляване на разходите и отнемащото много 
време на предприемачите изготвяне на бюрократична документация, като по този 
начин ще се повиши новаторството, ще се засили конкурентното предимство на 
европейските национални държави и ще се подобри единният пазар;

7. настоятелно призовава Комисията да увеличи контрола върху антиконкурентното 
поведение във всички търговски отрасли и при уместност да образува съдебни 
производства.


