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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport om konkurrenspolitiken 2008, 
särskilt fokuskapitlet om karteller och konsumenter. Parlamentet stöder inrättandet av en 
enhet för konsumentkontakter. Parlamentet konstaterar att karteller är till skada för 
konsumenterna och beklagar att det är svårt för konsumenterna att dra nytta av 
konkurrensens fördelar.

2. Europaparlamentet begär att kommissionen utvärderar resultatet av COP15 och dess 
konsekvenser för konkurrensen.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nästa rapport ta med ett särskilt 
fokuskapitel om små och stora företag och konkurrens. Parlamentet påpekar att 
patentsystemet innebär en stor kostnad för små och medelstora företag, vilket särskilt 
beror på hotet om rättsliga tvister från ”patenttroll”. Parlamentet uppmärksammar allmänt 
tillgängliga innovationer och principen om gemensamma kunskaper. Parlamentet 
uppmanar de små och medelstora företagen att utnyttja resultaten av det sjunde 
ramprogrammet som alla har tillträde till.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur de olika nationella 
stödsystemen inom bilindustrin har snedvridit konkurrensen, och i vilken utsträckning de 
har bidragit till att uppfylla andra gemenskapsmål, särskilt när det gäller hållbarhet och 
miljövänlig teknik. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bedöma 
konkurrensförhållandena inom den här marknaden, särskilt förhållandet mellan 
OEM-företag och direkt- och underleverantörer.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens undersökning av energisektorn. 
Parlamentet begär att kommissionen utreder i vilken utsträckning bristande investeringar i 
infrastruktur, särskilt sammankopplingar för gas och el, hämmar konkurrensen.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma hur nationella bestämmelser om 
offentlig upphandling och nationella skillnader i denna lagstiftning snedvrider 
konkurrensen, och i vilken utsträckning de kan främja konkurrensen genom att 
upphandlingskriterierna utvidgas till att även omfatta de sociala och miljömässiga 
konsekvenserna, vilket skulle styra om konkurrensen i riktning mot innovation.

7. Europaparlamentet beklagar bristen på konkurrens i telekomsektorn. Parlamentet begär 
att kommissionen kombinerar konkurrenskraft med betydande investeringar och att den 
rapporterar om detta. Parlamentet begär en ny branschutredning. Parlamentet insisterar på 
att sammanslutningen av europeiska regleringsmyndigheter på teleområdet (BEREC) ska 
främja konkurrensen, särskilt genom ändamålsenliga marknadsundersökningar, och 
kräver därför att organets sekretariat får tillräckliga resurser för detta syfte.


