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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et nii Euroopa piiriülene kui riigisisene elektronmaksete turg on jätkuvalt 
killustatud; on seisukohal, et standardiseerimine peaks hõlmama meetmeid avatuma, 
läbipaistvama, innovaatilisema ja konkurentsivõimelisema ühtse turu tagamiseks, mis 
tooks kõigile tarbijatele mobiilimaksete, koostalitlusvõime, kulude ja ülekantavusega 
seotud eeliseid; palub seetõttu komisjonil anda hinnang võimalustele tuua Euroopa kaardi-
, interneti- ja mobiilimaksete turule uusi osalisi, olgu need pangad või mitte, võttes samas 
arvesse kõnealuses sektoris eeldatavaid tehnoloogilisi uuendusi; 

2. palub komisjonil põhjalikult analüüsida ELi lastilendude ja kiirpostiteenuste turu 
viimaseid arenguid; märgib, et Ameerika Ühendriikides moodustavad kiirpostiteenuste 
turul tegutsevad ettevõtted FedEx ja UPS omamoodi duopoli ja on sel moel viimase 
kümne aasta vältel praktiliselt sulgenud turu Euroopast tulevatele konkurentidele; juhib 
tähelepanu asjaolule, et samal ajal on Euroopa Liit oma turge USA ettevõtjatele pidevalt 
avatumaks muutnud; teeb järelduse, et kavasoleva TNT ja UPSi ühinemise tagajärjel jääks 
alles vaid üks suur Euroopa kiirpostiteenuste ja logistikaettevõte, mis konkureeriks ELi 
siseturul ja üleilmsel turul; on arvamusel, et see võib märkimisväärselt ja tarbijate kahjuks 
mõjutada hinnakonkurentsi siseturul;

3. nõuab tungivalt, et komisjon teeks kõik energia siseturu paketi täielikuks rakendamiseks; 
julgustab komisjoni, seni kuni ei ole täielikult saavutatud avatud ja konkurentsivõimelist 
ühtset turgu energiasektoris, aktiivselt jälgima konkurentsi energiaturgudel, eriti kui 
kommunaalettevõtete erastamine toimub monopoolsel või oligopoolsel turul;

4. kutsub komisjoni üles tagama, et uute mootorsõidukite müügi turul olevate tootjate ja 
edasimüüjate läbirääkimisjõud oleksid pärast komisjoni määruse (EÜ) nr 1400/2002 
kehtivuse lõppemist 31. mail 2013. aastal tasakaalus; palub, et komisjon rõhutaks vajadust 
töötada välja tootjate ja edasimüüjate käitumispõhimõtted seoses mootorsõidukite sektoris 
kehtivate vertikaalsete kokkulepetega, et muuta kokkulepete sõlmijate vahelised 
kaubanduslikud ja lepingulised suhted läbipaistvamaks.


