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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. приветства доклада за политиката на конкуренция за 2008 г., особено главата, 
посветена на картелите и потребителите; подкрепя създаването на отдел за връзка с 
потребителите; отбелязва, че наличието на картели ощетява потребителите; 
изразява съжаление относно трудностите за потребителите да извлекат ползите от 
конкуренцията;

2. отправя искане към Комисията да направи оценка на резултатите от Петнадесетата 
конференция на страните (COP 15) по Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата в Копенхаген и въздействието им върху конкуренцията;

3. призовава Комисията в следващия си доклад да включи специална глава, посветена 
на малките и средни предприятия (МСП) и конкуренцията; посочва високата цена 
на патентната система за МСП, която се дължи по-специално на заплахата от 
завеждане на дела от „патентни тролове“; обръща внимание на отворения достъп до 
иновациите и знанието; призовава МСП при отворен достъп да използват 
резултатите от Седмата рамкова програма (FP7);

4. призовава Комисията да разгледа как различните национални схеми за подкрепа в 
автомобилната индустрия са нарушили конкуренцията и до каква степен са 
допринесли за други цели на Общността, по-специално устойчивостта и 
съобразените с околната среда технологии; настоятелно призовава Комисията да 
направи оценка на конкурентоспособността на този пазар, по-специално на 
отношението между първоначални производители на оборудване и преки 
доставчици и вторични доставчици; 

5. приветства разследването на Комисията в енергийния сектор; отправя искане до 
Комисията да проучи до каква степен липсата на инвестиции в инфраструктурата, 
особено в свързването на газопреносни и електропреносни мрежи, затруднява 
конкуренцията;

6. призовава Комисията да оцени как националните разпоредби за обществени 
поръчки и националните им различия нарушават конкуренцията и до каква степен 
могат да я насърчат, като критериите за тръжните оферти станат по-строги, 
включвайки въздействията върху обществото и околната среда, което ще пренасочи 
конкуренцията към иновации;

7. изразява съжаление от липсата на конкуренция в телекомуникациите; изисква 
Комисията да съчетае конкурентоспособността със значителни инвестиции и да 
изготви доклад за това; изисква провеждането на ново разследване в сектора; 
настоява Органа на европейските регулатори на електронните съобщения (ОЕРЕС) 
да насърчава конкуренцията, по-специално чрез уместен анализ на пазара; затова 
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настоява на секретариата му да бъдат предоставени достатъчно ресурси за тази цел;


