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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o Relatório sobre a Política de Concorrência 2008, particularmente 
com o seu capítulo dedicado à problemática dos cartéis e consumidores; apoia a criação 
da unidade de ligação aos consumidores; observa que a existência de cartéis prejudica os 
consumidores; lamenta a dificuldade de fazer beneficiar os consumidores da 
concorrência;

2. Convida a Comissão a avaliar os resultados da COP 15 e as suas consequências em 
termos de concorrência;

3. Convida a Comissão a incluir no seu próximo relatório um capítulo que incida nas PME e 
na concorrência; denuncia os elevados custos do sistema de patentes para as PME, 
nomeadamente devido às ameaças de litígio judicial que representam os "trolls de 
patentes", chama a atenção para os princípios comuns em matéria de inovação aberta e 
conhecimento, e insta as PME a beneficiar dos resultados do 7 º PQ em condições de 
livre acesso;

4. Exorta a Comissão a examinar se os diferentes modelos nacionais de ajuda à indústria 
automóvel provocaram uma distorção da concorrência e a analisar em que medida 
contribuíram para outros objectivos comunitários, nomeadamente em matéria de 
sustentabilidade e de emergência de tecnologias respeitosas do meio ambiente; insta a 
Comissão a avaliar a competitividade do sector, incluindo a relação entre fabricantes de 
equipamentos originais, por um lado, e a primeira e segunda linha de fornecedores pós-
venda, por outro; 

5. Congratula-se com a investigação da Comissão ao sector da energia; solicita à Comissão 
que investigue até que ponto a falta de investimento em infra-estruturas, nomeadamente 
de gás e electricidade, penaliza a concorrência;

6. Convida a Comissão a avaliar se as regras nacionais em matéria de contratos públicos e 
as diferenças de um Estado para outro distorcem a concorrência, e a explorar em que 
medida estas regras poderiam, reforçando os critérios para apresentação de propostas 
através da inclusão dos impactos sociais e ambientais, promover a concorrência 
estimulando a inovação;

7. Lamenta a falta de concorrência nas telecomunicações; insta a Comissão a estabelecer 
uma ligação entre o aumento dos investimentos e a competitividade e a elaborar um 
relatório sobre o assunto; exige um novo inquérito ao sector; insiste em que o Organismo 
de Reguladores Europeus das Comunicações Electrónicas (ORECE) fomente a 
concorrência, nomeadamente através de uma análise de mercado adequada; solicita, 
portanto, que o seu secretariado seja dotado de recursos suficientes para este fim.


