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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
şi monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie 
ce urmează a fi adoptată:

1. salută Raportul privind politica în domeniul concurenţei pe anul 2008, în special capitolul 
referitor la carteluri şi consumatori; sprijină crearea unei unităţi de legătură cu 
consumatorii; ia act de faptul că existenţa cartelurilor dăunează consumatorilor; regretă 
dificultăţile pe care le întâmpină consumatorii în obţinerea de beneficii de pe urma 
concurenţei;

2. solicită Comisiei să evalueze rezultatele COP15 şi consecinţele acestora asupra 
concurenţei;

3. solicită Comisiei să includă în următorul său raport un capitol special referitor la IMM-uri 
şi la concurenţă; denunţă costurile ridicate ale sistemului de brevete pentru IMM-uri, ca 
urmare, în special, a ameninţării cu proceduri judiciare din partea agențiilor de 
intermediere a brevetelor („patent trolls”); atrage atenţia asupra inovării deschise şi a 
surselor comune de cunoaştere; invită IMM-urile să profite de rezultatele PC7 în condiţii 
de acces liber;

4. invită Comisia să examineze modul în care diferitele mecanisme naţionale de sprijin al 
industriei de automobile au denaturat concurenţa şi în ce măsură au contribuit la 
îndeplinirea altor obiective comunitare, în special în materie de durabilitate şi tehnologii 
ecologice; îndeamnă Comisia să evalueze competitivitatea din acest sector, în special 
relaţia dintre producătorii de echipamente originale şi furnizorii direcţi şi indirecţi;

5. salută ancheta realizată de către Comisie în sectorul energetic; solicită Comisiei să 
examineze în ce măsură absenţa investiţiilor în domeniul infrastructurilor, în special în 
interconexiunile reţelelor electrice şi de gaze, constituie un obstacol în calea concurenţei;

6. invită Comisia să examineze modul în care normele naţionale de achiziţii publice şi 
diferenţele de la un stat la altul denaturează concurenţa şi în ce măsură aceste norme ar 
putea promova concurenţa şi a reorienta către inovare, prin extinderea criteriilor pentru 
achiziţii publice, astfel încât acestea să cuprindă impactul social şi de mediu;

7. regretă lipsa concurenţei din sectorul telecomunicaţiilor; solicită Comisiei să stabilească o 
legătură între competitivitate şi creşterea investiţiilor şi să prezinte un raport pe această 
temă; solicită realizarea unei noi anchete sectoriale; insistă ca OAREC să promoveze 
concurenţa, în special printr-o analiză pertinentă a pieţei; prin urmare, solicită ferm ca 
secretariatul să primească suficiente resurse în acest scop.


