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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over beretningen om konkurrencepolitikken 2008, særligt over temakapitlet om 
karteller og forbrugere; støtter oprettelsen af et kontor for forbrugerspørgsmål; bemærker, 
at karteller er til skade for forbrugerne; beklager, at det er vanskeligt for forbrugerne at 
drage fordel af konkurrencen;

2. anmoder Kommissionen om at evaluere resultaterne af COP15 og deres indvirkning på 
konkurrencen;

3. opfordrer Kommissionen til at medtage et særligt temakapitel om SMV'er og konkurrence 
i den næste beretning; påpeger de højere omkostninger, som patentsystemet indebærer for
SMV'er, især på grund af truslen om søgsmål fra såkaldte "patent trolls"; henleder 
opmærksomheden på åben innovation og fælles viden; opfordrer SMV'erne til at udnytte 
de resultater af det syvende rammeprogram, der er åben adgang til;

4. opfordrer Kommissionen til at se nærmere på, hvordan de nationale støtteordninger for 
automobilindustrien har fordrejet konkurrencen, og i hvilket omfang de har bidraget til 
opfyldelsen af andre EU-målsætninger, navnlig om bæredygtighed og miljøvenlig 
teknologi; opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge konkurrenceforholdene 
på dette marked, navnlig forholdet mellem producenter af originalt udstyr og producenter 
på sekundær- og tertiærmarkederne;

5. glæder sig over Kommissionens undersøgelse af energisektoren; anmoder Kommissionen 
om at undersøge, hvorvidt konkurrencen hæmmes af manglende investeringer i 
infrastruktur, navnlig i gas- og elektricitetssammenkoblinger;

6. anmoder Kommissionen om at undersøge, hvordan de nationale regler for offentlige 
indkøb og de nationale forskelle fordrejer konkurrencen, og i hvilket omfang de kunne 
fremme den, hvis der i forbindelse med udbud blev lagt større vægt på kriterier om de 
sociale og miljømæssige virkninger, hvilket igen ville lede konkurrencen hen imod 
innovation;

7. beklager den manglende konkurrence inden for telekommunikation; anmoder 
Kommissionen om at kombinere konkurrenceevne med betydelige investeringer og 
aflægge beretning herom; anmoder om en ny sektorundersøgelse; kræver, at BEREC 
fremmer konkurrencen, navnlig ved hjælp af en relevant markedsanalyse; kræver derfor,
at BEREC's sekretariat får stillet de hertil nødvendige ressourcer til rådighed;


