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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. üdvözli a versenypolitikáról szóló 2008. évi jelentést, különösen a jelentés kartellekről és 
fogyasztókról szóló kulcsfontosságú fejezetét; támogatja a fogyasztói kapcsolattartó 
egység létrehozatalát; megjegyzi, hogy a kartellek léte árt a fogyasztóknak; sajnálatának 
ad hangot, amiért a fogyasztók nehezen tudják kihasználni a verseny előnyeit;

2. kéri a Bizottságot, hogy értékelje a COP15 eredményeit és ezek versenyre gyakorolt 
hatását;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy soron következő jelentésében szenteljen egy központi 
fejezetet a kkv-knak és a versenynek; rámutat, hogy a kkv-k számára a szabadalmi 
rendszer költségei rendkívül magasak, ami elsősorban a szabadalmi hiénák által tervezett 
perek fenyegetésének következménye; felhívja a figyelmet a nyitott innovációra és 
tudással kapcsolatos alapelvekre; felszólítja a kkv-kat, hogy használják fel a hetedik 
keretprogram mindenki számára hozzáférhető eredményeit;

4. felszólítja a Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a gépjárműgyártás terén a különböző 
nemzeti támogató rendszerek hogyan torzították a versenyt, és mennyiben járultak hozzá 
más közösségi célokhoz, különösen a fenntarthatósághoz és a környezetbarát 
technológiákhoz; szorgalmazza, hogy a Bizottság mérje fel az e szektoron belüli 
versenyképességet, különösen az OEM-ek, valamint az elsődleges és másodlagos 
beszállítók közötti viszonyt;

5. üdvözli az energiaágazat Bizottság részéről történő vizsgálatát; kéri a Bizottságot, 
vizsgálja meg, hogy az infrastruktúrákba, különösen a gáz- és villamosenergia-
összekapcsolásokba történő beruházások hiánya milyen mértékben akadályozza a 
versenyt;

6. felszólítja a Bizottságot, vizsgálja meg, hogy a nemzeti közbeszerzési szabályok és ezek 
nemzeti eltérései hogyan torzítják a versenyt, és milyen mértékben fokozhatnák, ha az 
ajánlattételi felhívások kritériumai között szerepelnének a szociális és környezeti hatások 
is, aminek következtében a verseny újra az innováció irányába mozdulna;

7. sajnálatának ad hangot, amiért a távközlésben nem érvényesül a verseny; kéri a 
Bizottságot, hogy a versenyképességet hozza összefüggésbe a jelentős beruházásokkal, és 
erről készítsen jelentést; új ágazati vizsgálatot kér; ragaszkodik ahhoz, hogy a BEREC 
segítse elő a versenyt, elsősorban megfelelő piaci elemzéssel; megköveteli ezért, hogy a 
BEREC titkársága elegendő forrást kapjon erre a célra;


