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ET

ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt 2008. aasta konkurentsipoliitika aruande, eriti kartelle ja tarbijaid 
käsitleva eripeatüki üle; toetab tarbijaküsimuste talituse loomist; märgib, et kartellide 
olemasolu kahjustab tarbijaid; avaldab kahetsust selle üle, et tarbijatel on raske 
konkurentsist kasu saada;

2. palub komisjonil hinnata ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. 
konverentsi (COP 15) tulemusi ja nende mõju konkurentsile;

3. kutsub komisjoni üles lisama järgmisse aruandesse väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ja konkurentsile pühendatud eripeatükki; juhib tähelepanu VKEde 
patendisüsteemi kõrgele maksumusele, mis tuleneb eelkõige ohust, et nn. patenditrollid 
võivad alustada kohtuvaidlusi; juhib tähelepanu avatud innovatsioonile ja ühistele 
teadmistele; kutsub VKEsid üles kasutama seitsmenda raamprogrammi tulemusi avatud 
juurdepääsu tingimustes;

4. palub komisjonil uurida, kuidas erinevad riiklikud toetuskavad autotööstuses on 
konkurentsi moonutanud ning millises ulatuses on nad kaasa aidanud ühenduse muudele 
eesmärkidele, eelkõige säästvusele ja keskkonnasõbralikele tehnoloogiatele; nõuab 
tungivalt, et komisjon hindaks konkurentsivõimet sellel turul, eelkõige algseadmete 
valmistajate ja esmaste ning teiseste tarnijate vahelist suhet;

5. tunneb heameelt komisjoni uuringu üle, mis käsitleb energiasektorit; palub komisjonil 
uurida, mil määral kahjustab konkurentsi infrastruktuuri, eelkõige gaasi- ja elektrivõrkude 
ühendustesse tehtavate investeeringute puudumine;

6. kutsub komisjoni üles hindama, kuidas riigihanke eeskirjad ning nende riikidevahelised 
erinevused moonutavad konkurentsi ning mil määral nad võiksid seda edendada, kui 
laiendada pakkumismenetluse kriteeriume nii, et need hõlmaksid ka sotsiaalset ja 
keskkonnalast mõju, mis suunaks konkurentsi innovatsiooni poole;

7. avaldab kahetsust konkurentsi puudumise üle telekommunikatsiooni valdkonnas; palub, 
et komisjon ühendaks konkurentsivõime märkimisväärsete investeeringutega ning esitaks 
selle kohta aruande; palub uut sektoriuuringut; nõuab, et BEREC edendaks konkurentsi 
eelkõige asjakohase turuanalüüsiga; nõuab seetõttu, et sekretariaadile antaks selleks 
piisavad vahendid.


