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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina 2008 m. konkurencijos politikos ataskaitą, ypač jos teminį skyrių apie 
kartelius ir vartotojus; remia ryšių su vartotojais palaikymo skyriaus sukūrimą;  pažymi, 
kad kartelių egzistavimas daro žalą vartotojams; apgailestauja dėl to, kad vartotojams 
sudėtinga pasinaudoti konkurencijos teikiama nauda;

2. ragina Komisiją įvertinti JT klimato kaitos konferencijos (angl. COP15) rezultatus ir jų 
įtaką konkurencijai;

3. ragina Komisiją į kitą ataskaitą įtraukti teminį skyrių apie MVĮ ir konkurenciją; atkreipia 
dėmesį į dideles patentų sistemos išlaidas MVĮ, ypač dėl „patentų trolių“ bylinėjimosi 
grėsmės; atkreipia dėmesį į atviras naujoves ir bendrų žinių principą; ragina MVĮ 
pasinaudojant atvira prieiga išnaudoti 7-osios bendrosios programos rezultatus;

4. ragina Komisiją ištirti, kaip skirtingos automobilių pramonės nacionalinės paramos 
schemos iškreipė konkurenciją ir kokiu mastu jos prisidėjo prie kitų Bendrijos tikslų, 
ypač tvarumo ir aplinkai nekenksmingų technologijų tikslų; ragina Komisiją įvertinti 
konkurenciją šioje rinkoje, ypač originalios įrangos gamintojų ir pirminių bei antrinių 
tiekėjų santykius;

5. teigiamai vertina Komisijos tyrimą energetikos sektoriuje; prašo Komisijos ištirti, kokiu 
mastu investicijų į infrastruktūrą, ypač į gamtinių dujų ir elektros energijos jungtis, 
trūkumas kenkia konkurencijai;

6. ragina Komisiją įvertinti, kaip dėl nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių ir jų nacionalinių 
skirtumų iškreipiama konkurencija ir kokiu mastu ji galėtų būti stiprinama griežtinant 
konkursų kriterijus ir įtraukiant į juos socialinį poveikį ir poveikį aplinkai, nes taip 
konkurencija butų orientuojama į naujoves;

7. apgailestauja dėl konkurencijos trūkumo telekomunikacijų srityje; prašo Komisijos 
derinti konkurencingumą su didelėmis investicijomis ir pateikti apie tai ataskaitą; prašo 
atlikti naują sektoriaus tyrimą; primygtinai reikalauja, kad Europos elektroninių ryšių 
reguliuotojų institucija (angl. BEREC) stiprintų konkurenciją, ypač vykdydama tinkamas 
rinkos analizes; taigi reikalauja, kad institucijos sekretoriatui būtų suteikta pakankamai 
išteklių šiam tikslui.


