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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že evropský trh elektronických plateb zůstává napříč státy i uvnitř jednotlivých 
států stále roztříštěný; je toho názoru, že normalizace by měla zahrnovat opatření nezbytná 
pro zajištění otevřenějšího, transparentnějšího, inovativnějšího a konkurenceschopnějšího 
jednotného trhu, který všem spotřebitelům přináší výhody, pokud jde o mobilní platby, 
interoperabilitu, náklady a přenositelnost; proto žádá Komisi, aby vyhodnotila možné 
způsoby zapojení nových účastníků – bank či nebankovních institucí – v rámci 
evropského trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu 
a aby zároveň vzala v potaz budoucí technologické inovace v tomto sektoru;

2. vyzývá Komisi, aby důkladně prozkoumala nedávný vývoj na trzích leteckých nákladních 
přepravců a expresních služeb EU; konstatuje, že FedEx a UPS ve Spojených státech 
fungují svým způsobem na expresním trhu jako duopol a v důsledku toho v posledních 
10 letech uzavřely tento trh evropským konkurentům; zdůrazňuje, že EU současně 
neustále otevírala své trhy americkým společnostem; závěrem konstatuje, že plánovaná 
fúze TNT a UPS bude znamenat, že na vnitřním trhu EU i celosvětově bude nadále 
soutěžit pouze jediná velká evropská expresní a logistická společnost; domnívá se, že by 
tato skutečnost mohla mít výrazný dopad na cenovou konkurenci na vnitřním trhu, a to 
v neprospěch spotřebitelů;

3. naléhavě žádá Komisi, aby usilovala o úplné provedení balíčku pro vnitřní trh s energií;
vzhledem k tomu, že doposud nebylo zcela dosaženo otevřeného a konkurenčního trhu 
v odvětví energetiky, vyzývá Komisi, aby aktivně monitorovala hospodářskou soutěž na 
trzích s energiemi, zvláště v případech, kdy v důsledku privatizace veřejných služeb 
vznikají trhy ovládané monopoly či oligopoly;

4. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby vyjednávací síla výrobců a obchodníků na trzích prodeje 
nových motorových vozidel byla v rovnováze poté, co skončí platnost nařízení Komise 
(ES) č. 1400/2002 ze dne 31. května 2013; žádá Komisi, aby trvala na nutnosti vytvořit 
zásady správného chování mezi výrobci a obchodníky s ohledem na vertikální dohody 
v odvětví motorových vozidel s cílem podpořit transparentnost v obchodních a smluvních 
vztazích mezi jednotlivými stranami.


