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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 40ή επέτειο της Έκθεσης της Επιτροπής επί της 
πολιτικής ανταγωνισμού και για τη συνεισφορά της Έκθεσης στην οικοδόμηση της 
ενιαίας αγοράς και την παροχή βελτιωμένων δυνατοτήτων επιλογής στους καταναλωτές·

2. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές είναι απαραίτητη για την τόνωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά και για την προσφορά πραγματικών επιλογών στους 
καταναλωτές·

3. επισημαίνει την πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και την έλλειψη 
διαφάνειας στην τιμολόγηση των τροφίμων· θεωρεί ότι η βελτιωμένη ανάλυση του 
κόστους, των διαδικασιών, της προστιθέμενης αξίας, του όγκου της παραγωγής, των 
τιμών και των περιθωρίων σε όλους τους τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού και προστασίας του εμπορικού απορρήτου, 
θα βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών και τις δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές·

4. επισημαίνει την αύξηση των τιμών της ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές της για τους 
καταναλωτές, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και εκείνους που βρίσκονται σε επισφαλή 
θέση.

5. επιδοκιμάζει τον Κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή 
αγορά και τις πρωτοβουλίες των κρατών μελών με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια των 
ενεργειακών τιμών και την αύξηση της εμπιστοσύνης και της δυνατότητας επιλογής των 
καταναλωτών στην ενεργειακή αγορά·

6. χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να στηρίξει το πολυαναμενόμενο ενιαίο σύστημα 
για το ενωσιακό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα μειώσει το κόστος και τις 
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τους επιχειρηματίες, ενισχύοντας την 
καινοτομία, προάγοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εθνικών κρατών της 
Ευρώπης και βελτιώνοντας την ενιαία αγορά·

7. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τους ελέγχους για αθέμιτες ανταγωνιστικές συμπεριφορές 
σε όλους τους εμπορικούς κλάδους και να κινήσει επίσημες διαδικασίες όπου είναι 
σκόπιμο.


