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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2008, najmä jej osobitnú kapitolu 
o karteloch a spotrebiteľoch; podporuje zriadenie úradu pre styk so spotrebiteľmi;
konštatuje, že existencia kartelov poškodzuje spotrebiteľov, vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že spotrebitelia môžu len ťažko využiť prínosy hospodárskej súťaže;

2. žiada Komisiu, aby vyhodnotila výsledky COP15 a ich vplyv na hospodársku súťaž;

3. žiada Komisiu, aby v nasledujúcej správe uviedla samostatnú osobitnú kapitolu o MSP 
a hospodárskej súťaži; upozorňuje na vysoké náklady patentového systému pre MSP, 
najmä na hrozbu zneužívania zo strany tzv. patentových škriatkov; upriamuje pozornosť 
na otvorenie spoločných zdrojov inovácií a vedomostí; žiada MSP, aby využívali 
výsledky 7. RP pod otvoreným prístupom;

4. žiada Komisiu, aby sa zaoberala tým, ako rôzne vnútroštátne systémy podpory 
automobilového priemyslu narušujú hospodársku súťaž a v akom rozsahu prispeli k iným 
cieľom Spoločenstva, najmä k udržateľnosti a ekologickým technológiám; žiada Komisiu, 
aby posúdila hospodársku súťaž na tomto trhu, najmä vzťahy medzi OEM a dodávateľmi 
prvej a druhej úrovne;

5. víta prieskum Komisie v odvetví energetiky; žiada Komisiu, aby posúdila, aký má 
nedostatok investícií do infraštruktúry, najmä do prepojení elektrických vedení 
a plynovodov, negatívny vplyv na hospodársku súťaž;

6. žiada Komisiu, aby posúdila, ako narušujú vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania 
a rozdiely medzi nimi hospodársku súťaž, v akej miere by ju mohli zlepšiť sprísnením 
podmienok, ktoré by vyžadovali od uchádzačov kritériá týkajúce sa sociálnych 
a environmentálnych vplyvov, ktoré by podnietili inovácie v hospodárskej súťaži;

7. ľutuje nedostatočnú hospodársku súťaž v odvetví telekomunikácií; žiada Komisiu, aby 
skombinovala hospodársku súťaž s podstatnými investíciami a informovala o tejto veci;
žiada nový sektorový prieskum; trvá na tom, že BEREC posilňuje hospodársku súťaž 
najmä prostredníctvom náležitej analýzy trhu; trvá preto na tom, že jeho sekretariát musí 
dostať dostatok zdrojov na tento účel;


