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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008, ειδικότερα δε το ειδικό 
κεφάλαιο για τις συμπράξεις και τους καταναλωτές· υποστηρίζει τη δημιουργία της 
ειδικής μονάδας συνδέσμου με τους καταναλωτές· τονίζει ότι η ύπαρξη συμπράξεων 
(καρτέλ) βλάπτει τους καταναλωτές· λυπάται για το ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν να 
επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού·

2. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης 
για την Αλλαγή του Κλίματος (CΟΡ 15) και τις επιπτώσεις τους επί του ανταγωνισμού·

3. καλεί την Επιτροπή, στην επόμενη έκθεσή της, να αφιερώσει ένα ειδικό κεφάλαιο στις 
ΜΜΕ και τον ανταγωνισμό· επισημαίνει το υψηλό κόστος του συστήματος των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τις ΜΜΕ, κυρίως εξαιτίας της απειλής άσκησης αγωγής 
από κατόχους ευκαιριακών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patent trolls)· εφιστά την προσοχή 
στην κοινή πρόσβαση στην ανοικτή καινοτομία και γνώση· καλεί τις ΜΜΕ να 
εκμεταλλευτούν τα συμπεράσματα του 7ου προγράμματος πλαισίου (FP7) με ανοικτή 
πρόσβαση·

4. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιό τρόπο τα διάφορα εθνικά συστήματα στήριξης 
του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας δημιούργησαν στρέβλωση του ανταγωνισμού, και 
κατά πόσον συνέβαλαν σε άλλους κοινοτικούς στόχους, κυρίως στην αειφόρο ανάπτυξη 
και τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες· προτρέπει την Επιτροπή να αξιολογήσει 
την ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αγοράς, ειδικότερα δε τη σχέση 
μεταξύ ΟΕΜ (γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή) και πρώτης και δεύτερης 
βαθμίδας προμηθευτών·

5. χαιρετίζει την έρευνα της Επιτροπής στον ενεργειακό τομέα και ζητεί από την Επιτροπή 
να εξετάσει κατά πόσον η έλλειψη επενδύσεων στον τομέα των υποδομών, ειδικότερα 
όσον αφορά τις διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, παρακωλύουν 
τον ανταγωνισμό·

6. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικοί κανόνες περί 
δημοσίων συμβάσεων και οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό, καθώς επίσης και κατά πόσον θα μπορούσαν να τον ευνοήσουν αυξάνοντας 
τα κριτήρια για τις προσφορές ώστε να περιλαμβάνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
συνιστώσες που θα προσανατολίσουν εκ νέου τον ανταγωνισμό προς την καινοτομία·

7. λυπάται για την έλλειψη ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες· ζητεί από την Επιτροπή να 
συνδυάσει την ανταγωνιστικότητα με σημαντικές επενδύσεις και να προβεί σε σχετικό 
απολογισμό· ζητεί την εκπόνηση μιας νέας τομεακής μελέτης· επιμένει ότι ο Φορέας
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) πρέπει να 
ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, στηριζόμενος κυρίως σε σχετική ανάλυση της αγοράς· 
τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό, επαρκείς πόροι στη 
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γραμματεία του.


