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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē 2008. gada ziņojumu par konkurences politiku, it īpaši tā nozīmīgāko 
nodaļu par karteļiem un patērētājiem; atbalsta Patērētāju sadarbības nodaļas izveidi; 
atzīmē, ka karteļu pastāvēšana kaitē patērētāju interesēm; pauž nožēlu, ka patērētājiem ir 
grūti gūt labumu no konkurences;

2. prasa Komisijai novērtēt COP15 rezultātus un to ietekmi uz konkurenci;

3. aicina Komisiju nākamajā ziņojumā iekļaut MVU un konkurencei veltītu nodaļu; norāda, 
ka MVU saskaras ar dārgu patentu sistēmu, kuras īpašs cēlonis ir iespējamā tiesāšanās ar 
tā sauktajiem patentu troļļiem; vērš uzmanību uz kopējiem principiem par atklātu 
inovāciju un zināšanām; aicina MVU izmantot Septītās pamatprogrammas rezultātus 
saskaņā ar atklāto pieeju;

4. aicina Komisiju izpētīt, kā dažādas valstu atbalsta shēmas automobiļu rūpniecībā ir 
izkropļojušas konkurenci un kādā mērā tās ir sekmējušas citu Kopienas mērķu 
sasniegšanu, it īpaši ilgtspējības un videi draudzīgu tehnoloģiju jomā; mudina Komisiju 
izvērtēt konkurētspēju šajā tirgū, it īpaši attiecības starp oriģinālo iekārtu ražotājiem un 
pirmās vai otrās pakāpes piegādātājiem;

5. atzinīgi vērtē Komisijas veikto enerģētikas nozares apsekojumu; prasa Komisijai 
izmeklēt, kādā mērā ieguldījumu trūkums infrastruktūrā, it īpaši gāzes un elektroenerģijas 
sistēmu starpsavienojumos, ir kaitējis konkurencei;

6. aicina Komisiju izvērtēt, kādā veidā valstu publiskā iepirkuma noteikumi un to atšķirības 
ir kropļojušas konkurenci un kādā mērā šie noteikumi varētu to veicināt, pastiprinot 
konkursu kritērijus, lai iekļautu sociālās un vides ietekmes aspektus, kas varētu 
pārorientēt konkurenci uz inovāciju;

7. pauž nožēlu par konkurences trūkumu telekomunikāciju nozarē; prasa Komisijai apvienot 
konkurētspēju ar nozīmīgiem ieguldījumiem un sniegt ziņojumu par šo rīcību; prasa veikt 
jaunu nozares apsekojumu; uzsver, ka Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde 
veicina konkurenci, it īpaši veicot atbilstīgu tirgus analīzi; tāpēc uzstāj, ka tās sekretariāta 
rīcībā jānodod šim nolūkam pietiekami resursi.


