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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че европейският пазар за електронни плащания е все още фрагментиран, 
както на национално ниво, така и в трансграничен план; е на мнение, че 
стандартизацията следва да включва необходимите мерки, за да гарантира по-
отворен, прозрачен, иновативен и конкурентоспособен единен пазар, който носи 
предимства на всички потребители по отношение на мобилните плащания, 
оперативната съвместимост, разходите и преносимостта; поради това изисква 
Комисията да извърши оценка на възможностите за въвеждане на нови участници -
банки или не - на европейския пазар за картови, интернет и мобилни плащания, 
вземайки предвид бъдещите технологични нововъведения в този сектор; 

2. призовава Комисията да проучи подробно последните промени в пазара на ЕС на 
въздушни товарни и експресни услуги; отбелязва, че в САЩ FedEx и UPS оперират 
в нещо подобно на дуопол на пазара на експресни услуги и на практика през 
последните десет години са затворили пазара за европейски конкуренти; 
същевременно посочва, че ЕС постепенно е отворил пазарите си за дружества от 
САЩ; заключва, че плануваното сливане между TNT и UPS ще остави само едно 
голямо европейско дружество в областта на експресните услуги и логистиката да се 
конкурира на вътрешния пазар на ЕС и на световния пазар; счита, че това може да 
окаже значително въздействие върху ценовата конкуренция на вътрешния пазар, 
което не е в полза на  потребителите ;

3. настоятелно призовава Комисията да продължи цялостното прилагане на пакета за 
вътрешния енергиен пазар; тъй като все още не е напълно завършено изграждането 
на отворен и конкурентен единен пазар в енергийния сектор, насърчава Комисията 
активно да наблюдава конкуренцията на енергийните пазари, по-специално когато 
приватизирането на предприятия в областта на обществените услуги се 
осъществява в  условията на монополни или олигополни пазари;

4. призовава Комисията да гарантира балансирани възможности за преговаряне 
между производителите и търговците на пазарите за продажба на нови моторни 
превозни средства след изтичането на действието на Регламента на Комисията (ЕО) 
№ 1400/2002 на 31 май 2013 г.; изисква Комисията да настоява за нуждата от 
разработване на принципи на добро поведение между производителите и 
търговците по отношение на вертикалните споразумения в автомобилния сектор с 
цел да се насърчи прозрачността в търговските и договорните отношения между 
заинтересованите страни.


