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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008, a 
zwłaszcza jego rozdział dodatkowy na temat karteli i konsumentów; popiera utworzenie 
działu łącznikowego ds. konsumentów; stwierdza, że istnienie karteli szkodzi 
konsumentom; ubolewa nad trudnościami, które mają konsumenci z korzystaniem z zalet 
konkurencji;

2. zwraca się do Komisji o ocenę wyników COP15 i ich wpływu na konkurencję;

3. wzywa Komisję, aby w następnym sprawozdaniu zawarła dodatkowy rozdział 
poświęcony MŚP i konkurencji; wskazuje na wysokie koszty systemu patentowego dla 
MŚP, spowodowane w szczególności groźbą procesu ze strony „trolli patentowych”; 
zwraca uwagę na otwarte licencje w zakresie innowacji i wiedzy (model „commons”); 
wzywa MŚP do korzystania z wyników siódmego programu ramowego na zasadzie 
wolnego dostępu;

4. wzywa Komisje do zbadania w jaki sposób różne krajowe systemy wsparcia w przemyśle 
motoryzacyjnym zakłóciły konkurencję i do jakiego stopnia przyczyniły się do realizacji 
innych celów wspólnotowych, w szczególności do osiągnięcia równowagi i rozwoju 
przyjaznych środowisku technologii; wzywa Komisję do oceny konkurencyjności w tej 
branży, zwłaszcza stosunków między producentami oryginalnego sprzętu a 
bezpośrednimi dostawcami i poddostawcami;

5. z zadowoleniem przyjmuje zainteresowanie Komisji sektorem energetycznym; zwraca się 
do Komisji o zbadanie do jakiego stopnia brak inwestycji w infrastrukturę, zwłaszcza we 
wzajemne połączenia sieci przesyłowych gazu i elektryczności, szkodzi konkurencji;

6. wzywa Komisję do oceny, w jaki sposób krajowe przepisy o zamówieniach publicznych i 
występujące między nimi różnice zakłócają konkurencję oraz do jakiego stopnia mogłyby 
one ją wspomagać zwiększając liczbę kryteriów w przetargach i uwzględniając skutki 
społeczne i środowiskowe, co popchnęłoby konkurencję w kierunku innowacji;

7. ubolewa nad brakiem konkurencji w telekomunikacji; zwraca się do Komisji o połączenie 
konkurencyjności ze znaczącymi inwestycjami oraz do złożenia sprawozdania z 
poczynionych działań; domaga się ponownego zbadania tego sektora; podkreśla, że 
BEREC powinien sprzyjać konkurencji, zwłaszcza poprzez stosowne analizy rynku; 
nalega w związku z tym, aby jego sekretariat otrzymał w tym celu wystarczające środki; 


