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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska marknaden för elektroniska betalningar 
fortfarande är fragmenterad både över och inom de nationella gränserna. Parlamentet 
anser att standardiseringen bör inbegripa de åtgärder som behövs för att trygga en mer 
öppen, transparent, innovativ och konkurrensutsatt inre marknad som innebär fördelar för 
alla konsumenter när det gäller mobila betalningar, driftskompatibilitet, kostnader och 
överförbarhet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att bedöma på vilka olika sätt 
man kan ta in nya aktörer – banker eller icke-banker – på den europeiska marknaden för 
kort-, internet- och mobilbetalningar, och samtidigt beakta framtida tekniska innovationer 
inom denna sektor. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka den senaste
utvecklingen på EU:s marknad för flygfrakt och expresstjänster. Parlamentet konstaterar 
att i Förenta staterna verkar FedEx och UPS som ett sorts duopol på 
expresstjänstemarknaden och har de facto avskärmat marknaden från europeiska 
konkurrenter under de senaste tio åren. Parlamentet påpekar att EU samtidigt stadigt 
öppnat sina marknader för amerikanska företag. Parlamentet drar slutsatsen att den 
planerade fusionen mellan TNT och UPS skulle innebära att endast ett större europeiskt 
företag för expresstjänster och logistik skulle finnas kvar med möjlighet att konkurrera på 
EU:s inre marknad och globalt. Parlamentet anser att detta skulle få stora återverkningar 
på priskonkurrensen på den inre marknaden, till nackdel för konsumenterna.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att paketet för den inre 
marknaden för energi genomförs fullständigt. Med hänsyn till att en öppen och 
konkurrenskraftig inre marknad för energi ännu inte har uppnåtts till fullo, uppmanar 
parlamentet kommissionen att aktivt övervaka konkurrensen på energimarknaderna, 
särskilt när privatiseringar av allmännyttiga företag är en följd av monopolistiska eller 
oligopolistiska marknader.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att trygga balanserade förhandlingspositioner 
mellan tillverkare och försäljare på marknaden för saluföring av nya motorfordon efter det 
att kommissionens förordning (EG) nr 1400/2002 löpt ut den 31 maj 2013. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att utveckla principerna för god yrkespraxis mellan tillverkare 
och försäljare när det gäller vertikala avtal i motorfordonsbranschen, i syfte att främja 
transparens i kommersiella och avtalsmässiga förbindelser mellan parterna.


