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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį, kad Europos elektroninių mokėjimų rinka vis dar susiskaldžiusi tiek 
tarpvalstybiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu; mano, jog standartizacija turėtų apimti 
priemones, reikalingas užtikrinti, kad būtų sukurta atviresnė, skaidresnė, pažangesnė ir 
konkurencingesnė bendroji rinka, kuri visiems vartotojams suteiktų pranašumų, susijusių 
su mobiliaisiais mokėjimais, sąveikumu, išlaidomis ir perkeliamumu; dėl to ragina 
Komisiją įvertinti galimybes pritraukti naujų dalyvių, bankų ir ne tik, į Europos mokėjimų 
kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinką, atsižvelgiant į būsimas technologijų 
naujoves šiame sektoriuje; 

2. ragina Komisiją nuodugniai išnagrinėti naujausius ES oro transporto krovinių ir skubių 
siuntų rinkos pokyčius; pažymi, kad Jungtinėse Valstijose bendrovės FedEx ir UPS 
greitojo siuntų gabenimo rinkoje veikia kaip duopolija ir pastaruosius 10 metų 
nebeįsileidžia Europos konkurentų į rinką; pabrėžia, kad, nepaisant to, ES savo rinką 
nuolat laikė atvirą JAV bendrovėms; daro išvadą, kad dėl numatomo bendrovių TNT ir 
UPS susijungimo tiek ES vidaus rinkoje, tiek ir visame pasaulyje liktų konkuruoti tik 
viena didelė Europos skubių siuntų ir logistikos bendrovė; yra įsitikinęs, kad tai gali 
padaryti didelį poveikį kainų konkurencijai vidaus rinkoje, kuris bus nenaudingas 
vartotojams;

3. ragina Komisiją siekti visapusiškai įgyvendinti energijos vidaus rinkos teisės aktų rinkinį; 
atsižvelgdamas į tai, kad atvira ir konkurencinga bendroji rinka energijos sektoriuje dar 
nevisiškai sukurta, ragina Komisiją aktyviai stebėti konkurenciją energijos rinkose, ypač 
kai privatizuojant viešąsias komunalinių paslaugų įmones atsiranda monopolinės arba 
oligopolinės rinkos;

4. ragina Komisiją užtikrinti proporcingas gamintojų ir prekybininkų galias derėtis naujų 
variklinių transporto priemonių prekybos rinkose, kai 2013 m. gegužės 31 d. nustos galioti 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1400/2002; prašo Komisijos pabrėžti poreikį išplėtoti 
gamintojų ir prekybininkų gero elgesio principus, taikytinus vertikaliuosiuose variklinių 
transporto priemonių sektoriaus susitarimuose, siekiant skatinti skaidrumą komerciniuose 
ir sutartiniuose šalių santykiuose.


