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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt het verslag over het mededingingsbeleid 2008, met name het hierin 
opgenomen themahoofdstuk over kartels en de consumenten; ondersteunt de oprichting 
van een Contactpunt Consumenten; merkt op dat het bestaan van kartels consumenten 
schade berokkent; betreurt dat consumenten slechts moeilijk van de voordelen van 
concurrentie kunnen profiteren;

2. verzoekt de Commissie de resultaten van de COP15 en de gevolgen hiervan voor de 
mededinging te evalueren;

3. dringt er bij de Commissie op aan in het volgende verslag een themahoofdstuk op te 
nemen gewijd aan het MKB en mededinging; wijst op de hoge kosten van het 
octrooistelsel voor het MKB, met name als gevolg van de dreigende rechtsvorderingen 
door "patent trolls"; vestigt de aandacht op open innovatie en gemeenschappelijke kennis;
roept het MKB op gebruik te maken van de openbaar toegankelijke resultaten van KP7;

4. roept de Commissie op te onderzoeken hoe de verschillende nationale steunregelingen in 
de auto-industrie de mededingingsverhoudingen verstoord hebben en in welke mate zij 
hebben bijgedragen aan andere communautaire doelstellingen, in het bijzonder 
duurzaamheid en milieuvriendelijke technologieën; spoort de Commissie aan om het 
concurrentievermogen binnen deze markt te evalueren, met name de relatie tussen 
fabrikanten van originele uitrusting en primaire en secundaire leveranciers;

5. is ingenomen met het onderzoek van de Commissie naar de energiesector; verzoekt de 
Commissie te onderzoeken in welke mate een gebrek aan investeringen in infrastructuur, 
met name in gas- en elektriciteitsinterconnecties, de concurrentie belemmert;

6. roept de Commissie op te evalueren hoe nationale regels voor openbare aanbestedingen 
en de verschillen hiertussen de concurrentie verstoren en in welke mate zij concurrentie 
zouden kunnen bevorderen door uitbreiding van het aantal aanbestedingscriteria waarin 
sociale en milieueffecten zijn opgenomen, zodat de concurrentie zich meer op innovatie 
zou gaan toespitsen;

7. betreurt het gebrek aan mededinging in de telecommunicatiesector; verzoekt de 
Commissie om concurrentievermogen te combineren met aanzienlijke investeringen en 
om hierover verslag uit te brengen; dringt aan op een nieuw sectoronderzoek; dringt erop 
aan dat Berec de concurrentie bevordert, met name door middel van relevante 
marktanalyse; benadrukt derhalve dat het secretariaat van Berec over voldoende middelen 
moet kunnen beschikken om dit doel te bereiken.


