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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. norāda, ka Eiropas elektronisko maksājumu tirgus joprojām ir sadrumstalots gan 
pārrobežu darījumos, gan dalībvalstu iekšienē; uzskata, ka standartizācijai būtu jāiekļauj 
vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu atvērtāku, pārredzamāku, novatoriskāku un 
konkurētspējīgāku iekšējo tirgu, kas ir izdevīgs visiem patērētājiem attiecībā uz 
mobilajiem maksājumiem, savietojamību, izmaksām un savstarpēju atzīšanu; tādēļ aicina 
Komisiju izvērtēt iespējamos veidus, kā Eiropas tirgū maksājumu veikšanai ar kartēm, 
internetā un mobilajiem maksājumiem iesaistīt jaunus dalībniekus (bankas vai 
uzņēmumus), vienlaikus ņemot vērā nākotnes tehnoloģiskos jauninājumus šajā nozarē;

2. aicina Komisiju padziļināti izvērtēt jaunāko notikumu attīstību ES kravas gaisa 
pārvadājumu un kurjerpakalpojumu tirgū; norāda, ka Amerikas Savienotajās Valstīs 
uzņēmumi „FedEx” un „UPS” kurjerpakalpojumu tirgū darbojas kā divu savstarpēji 
konkurējošu uzņēmumu monopols un pēdējos 10 gados ir darījuši šo tirgu faktiski 
nepieejamu Eiropas konkurentiem; atzīmē, ka ES tajā pašā laikā ir pakāpeniski atvērusi 
savus tirgus ASV uzņēmumiem; secina, ka plānotā uzņēmumu „TNT” un „UPS” 
apvienošanās radītu situāciju, ka tikai viens nozīmīgs Eiropas kurjerpakalpojumu un 
loģistikas uzņēmums būtu konkurētspējīgs ES iekšējā tirgū un pasaulē; uzskata, ka tas 
varētu būtiski ietekmēt cenu konkurenci iekšējā tirgū par sliktu patērētājiem;

3. mudina Komisiju pilnībā īstenot iekšējā enerģētikas tirgus pasākumu kopumu; ņemot vērā 
to, ka nav vēl pilnībā izveidots atvērts un konkurētspējīgs vienotais enerģētikas tirgus, 
mudina Komisiju aktīvi uzraudzīt konkurenci enerģētikas tirgos, jo īpaši tajos gadījumos, 
kad komunālo pakalpojumu uzņēmumu privatizācija notiek monopola vai oligopola 
stāvokļa tirgos;

4. aicina Komisiju nodrošināt ražotājiem un izplatītājiem jaunu transportlīdzekļu pārdošanas 
tirgos līdzsvarotas spējas aizstāvēt savas intereses pēc Komisijas Regulas (EK) 
Nr. 1400/2002 spēkā esamības termiņa izbeigšanās 2013. gada 31. maijā; aicina Komisiju 
pastāvēt uz to, ka ir jāizstrādā labas uzvedības principi ražotāju un izplatītāju attiecībās 
saistībā ar vertikāliem līgumiem transportlīdzekļu nozarē, lai sekmētu pušu komerciālo un 
līgumattiecību pārredzamību.


