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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że europejski rynek płatności elektronicznych nadal nie jest ujednolicony, ani na 
szczeblu ponadgranicznym, ani w obrębie granic krajowych; jest zdania, że ujednolicenie 
powinno objąć środki konieczne do zapewnienia bardziej otwartego, przejrzystego, 
innowacyjnego i konkurencyjnego jednolitego rynku, który przynosi korzyści wszystkim 
konsumentom w odniesieniu do płatności przez telefon komórkowy, interoperacyjności, 
kosztów i możliwości przenoszenia; w związku z tym zwraca się do Komisji o ocenę 
możliwości wprowadzenia nowych podmiotów – bankowych lub niebankowych – na 
europejski rynek płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i 
za pośrednictwem urządzeń przenośnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu przyszłych 
innowacji technologicznych w tym sektorze; 

2. wzywa Komisję do dokładnego przeanalizowania ostatnich zmian na unijnym rynku 
ładunków lotniczych i przesyłek ekspresowych; zauważa, że w Stanach Zjednoczonych 
FedEx i UPS funkcjonują w pewnego rodzaju duopolu, co w rezultacie w okresie 
ostatnich 10 lat wykluczyło z rynku konkurencyjne firmy z Europy; zwraca uwagę, że 
równocześnie UE stopniowo otwierała swoje rynki na przedsiębiorstwa amerykańskie; 
stwierdza, że zapowiadana fuzja TNT/UPS sprawiłaby, że tylko jedno duże europejskie 
przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie przesyłek ekspresowych i logistyki 
konkurowałoby na wewnętrznym rynku UE oraz na rynku światowym; uważa, że może 
mieć to znaczący wpływ na konkurencyjność cenową na rynku wewnętrznym, ze szkodą 
dla konsumentów;

3. domaga się, aby Komisja dopilnowała pełnego wdrożenia pakietu dotyczącego 
wewnętrznego rynku energii; zachęca Komisję do aktywnego monitorowania konkurencji 
na rynkach energii w związku z tym, że otwarty i konkurencyjny jednolity rynek energii 
nie został jeszcze w pełni zrealizowany, w szczególności gdy prywatyzacja usług 
komunalnych daje początek rynkom monopolistycznym lub oligopolistycznym;

4. wzywa Komisję do dopilnowania, aby po wygaśnięciu rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1400/2002 w dniu 31 maja 2013 r. zachowana została równowaga, jeśli chodzi o siłę 
przetargową producentów i sprzedawców na rynkach sprzedaży nowych pojazdów 
silnikowych; domaga się, aby Komisja położyła nacisk na potrzebę rozwoju zasad 
dobrego postępowania pomiędzy wytwórcami i sprzedawcami w odniesieniu do 
porozumień wertykalnych w sektorze motoryzacyjnym w celu promowania przejrzystości 
w stosunkach handlowych i umownych pomiędzy stronami.


