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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Faz notar que o mercado europeu de pagamentos eletrónicos ainda se encontra 
fragmentado tanto a nível europeu como a nível nacional; considera que a uniformização 
deve incluir medidas necessárias à garantia de um mercado único mais aberto, 
transparente, inovador e competitivo, capaz de trazer mais vantagens a todos os 
consumidores em matéria de pagamentos por telemóvel, interoperabilidade, custos e 
portabilidade; solicita, portanto, à Comissão que avalie as formas possíveis de trazer 
novos operadores - bancos ou não - para o mercado europeu de pagamentos por cartão, 
pela internet e por telemóvel, tendo simultaneamente em conta as futuras inovações 
tecnológicas neste setor; 

2. Solicita à Comissão que examine aprofundadamente os recentes desenvolvimentos nos 
mercados de transporte aéreo de carga e de serviços de entregas expresso; faz notar que 
nos Estados Unidos, a FedEx e a UPS operam numa espécie de duopólio no mercado de 
entregas expresso, tendo conseguido excluir a concorrência europeia ao longo dos últimos 
10 anos; salienta que, ao mesmo tempo, a UE abriu constantemente o seu mercado às 
empresas norte-americanas; conclui que a fusão planeada TNT/UPS deixaria apenas uma 
única grande empresa europeia de entregas expresso e de logística em competição no 
mercado interno da UE e no mercado mundial; considera que este facto poderá ter um 
impacto significativo na concorrência ao nível dos preços no mercado interno, o que seria 
uma desvantagem para os consumidores;

3. Exorta a Comissão a prosseguir a plena implementação do pacote relativo ao mercado 
interno da energia; uma vez que ainda não se atingiu completamente um mercado único 
aberto e competitivo no setor da energia, encoraja a Comissão a monitorizar ativamente a 
concorrência nos mercados da energia, nomeadamente sempre que a privatização de um 
serviço público conduza a mercados monopolísticos e oligopolísticos;

4. Solicita à Comissão que garanta um poder de negociação equilibrado entre fabricantes e 
distribuidores nos mercados de venda de veículos a motor novos após o termo do 
Regulamento da Comissão (CE) nº 1400/2002, em 31 de maio de 2013; solicita à 
Comissão que insista na necessidade de desenvolver princípios de boa conduta entre 
fabricantes e distribuidores no que se refere a acordos verticais no setor dos veículos a 
motor, de modo a promover a transparência nas relações comerciais e contratuais entre as 
partes.


