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B7-0000/2013

Резолюция на Европейския парламент относно Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа - превръщане на цифровите технологии в 
движеща сила на европейския растеж - Европа без такси за роуминг през 2015 г. 
2013/2593(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: цифровите технологии — двигател на 
европейския икономически растеж” (COM(2012)784 окончателен),

– като взе предвид въпроса от xx xx xxxx до Комисията/Съвета относно съобщението 
на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския 
икономически и социален комитет и до Комитета на регионите, озаглавен 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа: цифровите технологии 
— двигател на европейския икономически растеж” (O-xxxx/xxxx – B7 0000/2013),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета 
от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни 
мрежи в рамките на Съюза,

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че по време на заседанието на Европейския съвет на 24-25 
октомври 2013 г. Европейският съвет възнамерява да приеме заключения относно 
Програмата в областта на цифровите технологии за Европа;

1. изразява съжаление, че пазарът на телекомуникациите продължава да бъде 
разпокъсан на национални пазари и че не може да бъде считан за единен 
икономически пазар, в който се насърчава конкуренцията;

2. подчертава, че анализаторите от промишлеността сочат, че приходите за 
операторите от предоставянето на роуминг услуги в ЕС в много случаи възлизат на 
приблизително десет процента от общия обем на продажбите и че индустрията и 
потребителите често пъти плащат четири пъти повече, отколкото операторите, 
които плащат на пазара на едро за роуминг повиквания;

3. изразява съжаление, че тези небалансирани маржове на печалбата от роуминг 
услуги увеличават разходите за мобилност в Европейския съюз; това възпрепятства 
растежа и благоденствието, тъй като мобилността е един от най-важните фактори 
за растежа в Европа;

4. подчертава, че Съединените американски щати са премахнали роуминг тарифите и 
че индийското правителство е одобрило Нова ат политика в областта на 
далекосъобщенията (NTP) за 2012 г., с която също се премахват таксите за 
роуминг; 
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5. счита, че Европейският съюз следва да последва примера на Съединените 
американски щати и на Индия; призовава Комисията да представи всеобхватен 
набор от мерки, който да бъде одобрен преди края на мандата на настоящия 
Парламент, който би спомогнал за преодоляване на проблемите, свързани с 
фрагментацията на пазара в телекомуникационния сектор;

6. счита, че тези структурни мерки следва да доведат до създаването на действителен 
пазар за цифрови и далекосъобщителни стоки и услуги, в който се насърчава 
конкуренцията и в рамките на който операторите на мрежи трябва да предоставят 
на други мобилни доставчици достъп до своите мрежи на цени на едро; счита, че 
тези мерки следва да включват рамка, в която ползвателите могат да запазват един 
и същи телефонен номер, без да бъдат принуждавани да заплащат такси за 
роуминг; 

7. припомня на Съвета и на Комисията, че в Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа се заявява, че разликата между тарифите за роуминг и 
националните тарифи следва да бъде сведена до нула в срок до 2015 г.; изразява 
съжаление, че тази цел е много далече от своето постигане;

8. счита, че поради това мерките следва да доведат до премахване на таксите за 
роуминг не по-късно от 2015 г.;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки.


