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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά για τις ηλεκτρονικές πληρωμές εξακολουθεί να είναι 
κατακερματισμένη τόσο κατά μήκος όσο και εντός των εθνικών συνόρων· πιστεύει ότι η 
τυποποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν μια πιο 
ανοικτή, διάφανη, καινοτόμα και ανταγωνιστική ενιαία αγορά, η οποία δίνει οφέλη σε 
όλους τους καταναλωτές όσον αφορά τις πληρωμές μέσω κινητού, τη διαλειτουργικότητα, 
το κόστος και τη δυνατότητα μεταφοράς· ως εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει πιθανούς τρόπους για την εισαγωγή νέων παραγόντων -τραπεζικών ή μη- στην 
ευρωπαϊκή αγορά για πληρωμές μέσω κάρτας, Διαδικτύου και κινητού, ενώ θα λαμβάνει 
υπόψη τις μελλοντικές τεχνολογικές καινοτομίες σε αυτό τον τομέα·  

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αναλυτικά τις πρόσφατες εξελίξεις στην ενωσιακή αγορά 
αερομεταφορών και ταχυμεταφορών·   επισημαίνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η FedEx 
και η UPS λειτουργούν εν είδει διπωλίου στην αγορά ταχυμεταφορών και έχουν 
πραγματικά αποκλείσει από την αγορά τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές κατά τα τελευταία 
10 χρόνια· επισημαίνει ότι την ίδια στιγμή η ΕΕ έχει ανοίξει σταθερά τις αγορές της στις 
εταιρείες των ΗΠΑ· συμπεραίνει ότι η επικείμενη συγχώνευση TNT - UPS θα αφήσει 
μόνο μία μείζονα ευρωπαϊκή εταιρεία ταχυμεταφορών και διοικητικής μέριμνας να παίζει 
ανταγωνιστικό ρόλο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και διεθνώς· πιστεύει ότι τούτο θα 
μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό τιμών εντός της εσωτερικής 
αγοράς προς ζημία των καταναλωτών·

3. προτρέπει την Επιτροπή να επιδιώξει την πλήρη εφαρμογή της δέσμης που αφορά την 
εσωτερική ενεργειακή αγορά· δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί πλήρως μια ανοικτή και 
ανταγωνιστική ενιαία αγορά στον ενεργειακό τομέα, ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εποπτεύει ενεργά τον ανταγωνισμό στις ενεργειακές αγορές, ειδικά όποτε η 
ιδιωτικοποίηση δημοσίων υπηρεσιών κοινής ωφελείας δημιουργεί μονοπωλιακές ή 
ολιγοπωλιακές αγορές·

4. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ισορροπία στη διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ 
κατασκευαστών και μεταπρατών στις αγορές για την πώληση νέων οχημάτων μετά τη 
λήξη ισχύος του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 στις 31 Μαΐου 2013· 
ζητεί από την Επιτροπή να εμμείνει στην ανάγκη να αναπτυχθεί κώδικας συμπεριφοράς 
μεταξύ κατασκευαστών και μεταπρατών σχετικά με τη σύναψη κάθετων συμφωνιών στον 
τομέα οχημάτων, για να προαχθεί η διαφάνεια στις εμπορικές και συμβατικές σχέσεις 
μεταξύ των μερών.


