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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je evropski trg za elektronska plačila še vedno razdrobljen tako znotraj 
nacionalnih meja kot zunaj njih; meni, da bi morala standardizacija vključevati ukrepe, ki 
so potrebni za zagotovitev bolj odprtega, preglednega, inovativnega in konkurenčnega 
enotnega trga, ki bo koristil vsem potrošnikom, kar zadeva mobilna plačila, 
interoperabilnost, stroške in prenosljivost; zato poziva Komisijo, naj oceni možne načine 
za vstop novih tekmecev – bank ali nebančnih ustanov – na evropski trg za kartična, 
spletna in mobilna plačila, pri čemer je treba upoštevati prihodnje tehnološke inovacije v 
tem sektorju; 

2. poziva Komisijo, naj temeljito preuči nedavni razvoj dogodkov na trgu storitev letalskega 
prevoza tovora in hitre pošte v EU; ugotavlja, da FedEx in UPS v Združenih državah na 
trgu hitre pošte delujeta v nekakšnem duopolu in sta evropskim konkurentom v preteklem 
desetletju v bistvu onemogočala dostop do trga; poudarja, da je EU v istem času 
postopoma odpirala svoje trge ameriškim podjetjem; sklepa, da bi z načrtovano 
združitvijo podjetij TNT in UPS na notranjem trgu EU in v globalnem smislu konkurenco 
predstavljalo le še eno veliko evropsko podjetje za hitro pošto in logistiko; meni, da bi to 
lahko pomembno vplivalo na cenovno konkurenco na notranjem trgu, in sicer v škodo 
potrošnikov;

3. poziva Komisijo, naj si prizadeva za popolno izvajanje svežnja o notranjem energetskem 
trgu; ker enotni trg v energetskem sektorju še ni v celoti odprt in konkurenčen, Komisijo 
spodbuja, naj dejavno spremlja konkurenco na energetskih trgih, zlasti kadar pride do 
privatizacije javnih gospodarskih služb na monopolnem ali oligopolnem trgu;

4. poziva Komisijo, naj po prenehanju veljavnosti Uredbe Komisije (ES) št. 1400/2002 dne 
31. maja 2013 zagotovi uravnotežene pogajalske moči med proizvajalci in trgovci na trgih 
za prodajo novih motornih vozil; poziva Komisijo, naj vztraja pri tem, da je treba razviti 
načela pravilnega ravnanja med proizvajalci in trgovci, kar zadeva vertikalne sporazume v 
sektorju motornih vozil, s čimer bi spodbudili preglednost v trgovinskih in pogodbenih 
odnosih med strankami.


