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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. merkt op dat de Europese markt voor elektronische betalingen zowel binnen als over de 
nationale grenzen van de lidstaten heen nog steeds gefragmenteerd is; is van mening dat 
standaardisering maatregelen zou moeten omvatten die zorgen voor een meer open, 
transparante, innovatieve en concurrerende interne markt, die voor alle consumenten 
voordelen met zich meebrengt met betrekking tot mobiele betalingen, interoperabiliteit, 
kosten en portabiliteit; vraagt daarom de Commissie een beoordeling te geven van alle 
mogelijke manieren om nieuwkomers - banken of niet-banken - op de Europese markt te 
brengen voor kaart-, internet- en mobiele betalingen en daarbij toekomstige technologische 
innovaties in deze sector in acht te nemen;

2. roept de Commissie op de recente ontwikkelingen op de luchtvracht- en expresdienstenmarkt 
grondig te onderzoeken; merkt op dat in de Verenigde Staten FedEx en UPS zich in een soort 
duopolie op de expresmarkt bevinden en in feite in de afgelopen tien jaar de markt hebben
afgeschermd voor Europese concurrenten; wijst erop dat de EU tegelijkertijd gestaag haar 
markten heeft geopend voor bedrijven uit de VS; concludeert dat de bedoelde TNT/UPS-
fusie slechts een grote Europese expres- en logistiekonderneming zou overlaten om op de 
interne EU-markt en wereldwijd te concurreren; is van mening dat dit een significante 
invloed zou hebben op de prijsconcurrentie op de interne markt, ten nadele van de 
consumenten;

3. dringt er bij de Commissie op aan volledige uitvoering te geven aan het interne 
energiemarktpakket; moedigt de Commissie, aangezien een open en concurrerende interne 
markt in de energiesector nog niet volledig bereikt is, aan om actief toezicht te houden op de 
concurrentie op de energiemarkten, in het bijzonder wanneer de privatisering van openbare 
nutsbedrijven haar oorsprong vindt in monopolistische of oligopolistische markten;

4. roept de Commissie op om te zorgen voor gelijke onderhandelingsposities tussen de 
fabrikanten en de handelaren op de markten voor de verkoop van nieuwe motorvoertuigen 
nadat Verordening (EG) nr. 1400/2002 van de Commissie op 31 mei 2013 verlopen is; vraagt 
de Commissie om aan te dringen op de ontwikkeling van gedragregels tussen de fabrikanten 
en de handelaren met betrekking tot verticale overeenkomsten in de motorvoertuigensector 
om zo de transparantie van de zakelijke en contractuele betrekkingen tussen de partijen te 
vergroten.


