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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. poznamenáva, že európsky trh s elektronickými platbami je naďalej roztrieštený 
z vnútroštátneho aj cezhraničného hľadiska; zastáva názor, že normalizácia by mala 
zahŕňať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie otvorenejšieho, transparentnejšieho, 
inovatívnejšieho a konkurenčnejšieho jednotného trhu, ktorý všetkým spotrebiteľom 
prinesie výhody, čo sa týka mobilných platieb, interoperability, nákladov a prenosnosti; 
žiada preto Komisiu, aby posúdila možné spôsoby, ako priniesť nových účastníkov –
banky alebo nebankové subjekty – na európsky trh s kartovými, mobilnými 
a internetovými platbami berúc do úvahy budúce technologické inovácie v tomto odvetví;

2. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala nedávny vývoj na trhu EÚ s nákladnými 
leteckými dopravnými a expresnými službami; poznamenáva, že v USA spoločnosti 
FedEX a UPS pôsobia na trhu s expresnými službami ako istý druh duopolu, v dôsledku 
čoho je tento trh uzavretý pre európskych konkurentov už viac ako 10 rokov; súčasne 
pripomína, že EÚ trvalo otvára svoje trhy americkým spoločnostiam; dochádza k záveru, 
že plánované zlúčenie spoločností TNT a UPS by znamenalo, že iba jedna veľká európska 
expresná a logistická spoločnosť by sa zapojila do hospodárskej súťaže na vnútornom 
trhu EÚ aj celosvetovo; domnieva sa, že by to mohlo mať značný vplyv na cenovú súťaž 
na vnútornom trhu v neprospech spotrebiteľov;

3. naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o úplné vykonanie balíka opatrení v oblasti 
vnútorného trhu s energiou; vzhľadom na to, že doteraz sa úplne nedosiahol otvorený 
a konkurencieschopný jednotný trh s energiou, nabáda Komisiu, aby aktívne sledovala 
hospodársku súťaž na trhoch s energiou, osobitne v prípadoch, keď je výsledkom 
privatizácie verejných služieb vznik monopolných alebo oligopolných trhov;

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vyvážené rokovacie právomoci medzi výrobcami 
a obchodníkmi na trhov určených na predaj nových motorových vozidiel po skončení 
účinnosti nariadenia (ES) č. 1400/2002 dňa 31. mája 2013; žiada Komisiu, aby trvala 
na potrebe vypracovať zásady dobrého správania výrobcov a obchodníkov so zreteľom 
na vertikálne dohody v automobilovom odvetví s cieľom presadzovať transparentnosť 
v obchodných a zmluvných vzťahoch medzi oboma stranami.


