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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy az elektronikus fizetési rendszerek európai piaca mind a tagállamok  
között, mind azokon belül még mindig szétaprózódott; álláspontja szerint az 
egységesítésnek tartalmaznia kell a mobiltelefonos fizetések, az átjárhatóság, a költségek 
és a hordozhatóság tekintetében valamennyi fogyasztó számára előnyökkel járó 
nyitottabb, átlátható, innovatív és versenyképes egységes piac megteremtéséhez szükséges 
intézkedéseket; felkéri ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, miként lehetne új 
szereplőket – bankokat vagy nem bankokat – bevonni a kártyás, internetes, és 
mobiltelefonos fizetés európai piacára, figyelembe véve a szektorban történő jövőbeli 
technológiai újításokat; 

2. felszólítja a Bizottságot a légi árufuvarozási és a gyorspostai szolgáltatások uniós 
piacának mélyreható vizsgálatára; megjegyzi, hogy az Egyesült Államokban a FedEx és 
az UPS egyfajta duopóliummal rendelkezik a gyorspostai szolgáltatások piacán, ahonnan 
az elmúlt 10 év során lényegében kizárta az európai versenytársakat; rámutat ugyanakkor 
arra, hogy az Unió folyamatosan nyitotta meg piacait az amerikai vállalatok előtt; 
megállapítja, hogy a TNT és a UPS tervezett egyesítésével csupán egy nagyobb európai 
gyorspostai és logisztikai vállalat maradna versenyben az európai belső és a nemzetközi 
piacon; úgy véli, hogy ez jelentős – a fogyasztók számára előnytelen – hatást gyakorolna a 
belső piaci árversenyre;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen a belső energiapiaci csomag maradéktalan 
végrehajtására; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy mivel még nem sikerült maradéktalanul 
megvalósítani a nyitott és versenyképes egységes energiapiacot, aktívan kövesse nyomon 
a versenyt az energiapiacokon, különösen akkor, ha a közüzemek privatizációja 
monopolisztikus vagy oligopolisztikus piacokat hoz létre;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a Bizottság 2013. május 31-i 1400/2002/EK rendeletének 
hatályvesztését követően biztosítsa a gyártók és a kereskedők alkupozíciójának 
egyensúlyát az új gépjárművek piacán; felkéri a Bizottságot, hogy a gépjárműipari 
vertikális megállapodások vonatkozásában a részt vevő felek üzleti és szerződéses 
viszonyainak átláthatóbbá tétele érdekében sürgesse a gyártók és kereskedők magatartási 
szabályainak kidolgozását.


