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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at det europæiske marked for elektroniske betalinger fortsat er opsplittet både 
på tværs af og inden for de nationale grænser;  er af den opfattelse, at standardisering bør 
omfatte nødvendige foranstaltninger til at sikre et mere åbent, gennemsigtigt, innovativt 
og konkurrencedygtigt indre marked, som skaber fordele for alle forbrugere med hensyn 
til mobile betalinger, interoperabilitet, omkostninger og portabilitet; anmoder derfor 
Kommissionen om at vurdere mulighederne for at indføre nye aktører - banker eller ikke-
banker - på det europæiske marked for kort-, internet- og mobilbetalinger, samtidig med at 
der tages hensyn til fremtidige teknologiske nyskabelser inden for denne sektor; 

2. tilskynder Kommissionen til nøje at undersøge den seneste udvikling på EU's marked for 
fragtflyvning og eksprestjenester; bemærker, at på det amerikanske 
eksprestransportmarked opererer FedEx og UPS i en slags duopol og har de facto 
udelukket europæiske konkurrenter fra markedet i de seneste 10 år; understreger, at EU i
samme periode løbende har åbnet sine markeder for amerikanske virksomheder; finder, at 
den påtænkte fusion mellem TNT og UPS vil få den følge, at der kun vil være ét større 
europæisk ekspres- og logistikselskab tilbage til at konkurrere på EU's indre marked og 
globalt; mener, at dette kan få stor indflydelse på priskonkurrencen på det indre marked til 
ulempe for forbrugerne;

3. opfordrer Kommissionen til at stræbe efter en fuldstændig gennemførelse af 
lovgivningspakken om det indre energimarked; opfordrer Kommissionen til, eftersom 
man endnu ikke har opnået et åbent og konkurrencedygtigt indre marked i energisektoren, 
aktivt at overvåge konkurrencen på energimarkeder, særligt når privatisering af offentlige 
forsyningsselskaber sker på baggrund af monopol- eller oligopolprægede markedsforhold;

4. opfordrer Kommissionen til at sikre ligevægtige forhandlingspositioner for producenter og 
forhandlere på markedet for nye motorkøretøjer efter udløbet af Kommissionens 
forordning (EF) Nr. 1400/2002 den 31. maj 2013; anmoder Kommissionen om at 
fastholde nødvendigheden af at udvikle principper om redelig adfærd mellem producenter 
og forhandlere med hensyn til indgåelse og overholdelse af vertikale aftaler i 
motorkøretøjssektoren, således at man fremmer gennemsigtigheden i parternes handels-
og aftalemæssige relationer. 


