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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2008, zejména kapitolu, která se 
zaměřuje na kartely a spotřebitele; podporuje zřízení jednotky pro styk se spotřebiteli; 
konstatuje, že existence kartelů poškozuje spotřebitele; vyslovuje politování nad tím, že 
pro spotřebitele je obtížné využívat přínosy hospodářské soutěže;

2. požaduje, aby Komise vyhodnotila výsledky COP15 a její dopady na hospodářskou 
soutěž;

3. žádá Komisi, aby do své příští zprávy zařadila kapitolu zaměřenou na malé a střední 
podniky a hospodářskou soutěž; poukazuje na výši nákladů patentového systému pro 
malé a střední podniky, způsobenou zejména nebezpečím soudních pří ze strany 
„patentových trollů“; upozorňuje na otevřené inovace a sdílení znalostí; vyzývá malé 
a střední podniky, aby využívaly výsledky sedmého rámcového programu v rámci 
otevřeného přístupu;

4. vyzývá Komisi, aby se zabývala tím, jak různé mechanismy vnitrostátní podpory 
v automobilovém průmyslu zkreslily hospodářskou soutěž a do jaké míry přispěly 
k jiným cílům Společenství, zejména k udržitelnosti a k technologiím šetrným pro životní 
prostředí; naléhá na Komisi, aby vyhodnotila konkurenceschopnost uvnitř tohoto trhu, 
zejména vztahy mezi výrobci původních zařízení a primárními a sekundárními 
dodavateli;

5. vítá šetření Komise v odvětví energetiky; žádá Komisi, aby vyšetřila, do jaké míry 
nedostatek investic do infrastruktury, zejména do propojení v oblasti plynu a elektřiny, 
ztěžuje hospodářskou soutěž;

6. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, jak vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek a rozdíly mezi nimi poškozují hospodářskou soutěž a do jaké míry by ji mohly 
posilovat zvýšením kritérií pro nabídková řízení tak, aby zahrnovaly sociální 
a environmentální dopady, což by mohlo hospodářskou soutěž nasměrovat k inovacím;

7. vyslovuje politování nad nedostatečnou hospodářskou soutěží v oblasti telekomunikací; 
žádá, aby Komise kombinovala hospodářskou soutěž s významnými investicemi a aby 
o tom podala zprávu; žádá nové šetření v tomto odvětví; trvá na tom, aby úřad BEREC 
podporoval hospodářskou soutěž, zejména pomocí příslušné analýzy trhu; naléhavě proto 
požaduje, aby jeho sekretariát pro tento účel obdržel dostatečné zdroje;


