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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. ia act de faptul că piața europeană a plăților electronice continuă să fie fragmentată atât în 
cadrul frontierelor naționale, cât și în afara acestora; consideră că standardizarea ar trebui 
să includă măsurile necesare pentru a asigura o piață unică mai deschisă, mai transparentă, 
mai inovatoare și mai competitivă, care aduce avantaje pentru toți consumatorii în ceea ce 
privește plățile efectuate cu telefonul mobil, interoperabilitatea, costurile și portabilitatea; 
pin urmare, solicită Comisiei să evalueze posibilele metode de a aduce pe piața europeană 
noi actori (bancari și nebancari) în domeniul plăților efectuate prin cartelă, internet și 
telefon mobil, ținând seama, în același timp, de viitoarele inovații tehnologice din sector; 

2. solicită Comisiei să examineze în detaliu evoluțiile recente de pe piața serviciilor de 
transport aerian de marfă și a serviciilor de curier-expres în UE; ia act de faptul că, în 
SUA, FedEx și UPS funcționează ca un tip de duopol pe piața serviciilor de curier-expres 
și au închis efectiv piața pentru concurenții europeni în ultimii 10 ani; subliniază că, în 
același timp, UE și-a deschis din ce în ce mai mult piețele către societățile din SUA; prin 
urmare, după intenționata fuziune dintre TNT și UPS ar rămâne doar o singură mare 
societate europeană în domeniul curieratului-expres și al logisticii care să concureze pe 
piața internă a UE și la nivel global; consideră că acest lucru ar avea un impact 
semnificativ asupra concurenței la nivelul prețurilor pe piața internă, spre dezavantajul 
consumatorilor;

3. îndeamnă Comisia să urmărească aplicarea deplină a pachetului privind piața internă a 
energiei; încurajează Comisia să monitorizeze activ concurența de pe piețele energiei, dat 
fiind că încă nu s-a obținut o piață unică deschisă și competitivă în sectorul energiei, în 
special în toate cazurile în care privatizarea utilităților publice își are originea pe piețe de 
monopol sau oligopol;

4. solicită Comisiei să asigure puteri de negociere echilibrate între producători și comercianți 
pe piață în ceea ce privește vânzarea de noi autovehicule după expirarea Regulamentului 
(CE) nr. 1400/2002 al Comisiei din 31 mai 2013; solicită Comisiei să insiste asupra nevoii 
de a dezvolta principiile de bună conduită între producători și comercianți în contextul 
acordurilor verticale din sectorul autovehiculelor pentru a promova transparența în 
relațiile comerciale și contractuale dintre părți.


