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Usnesení Evropského parlamentu o Digitální agendě pro Evropu – digitalizace jako 
hnací síla evropského růstu - Evropa bez roamingových poplatků v roce 2015
(2013/2593(RSP))

Evropský parlament,

– vzhledem ke sdělení Komise s názvem „Digitální agenda pro Evropu – digitalizace jako 
hnací síla evropského růstu“ COM(2012)784 v konečném znění,

– s ohledem na otázku Komis/Radě o sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 
Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Digitální agenda pro Evropu –
digitalizace jako hnací síla evropského růstu“ O-xxxx/xxxx – B7 0000/2013),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 
2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii,

– s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská rada plánuje přijetí závěrů o digitální agendě pro Evropu 
na zasedání Evropské rady ve dnech 24.–15. října 2013;

1. vyjadřuje politování nad tím, že je telekomunikační trh dosud roztříštěn na vnitrostátní 
trhy a nelze jej považovat za jednotný ekonomický trh podporující hospodářskou soutěž;

2. zdůrazňuje, že analytikové v tomto odvětví prokázali, že příjmy evropských operátorů z 
roamingu dosahují v mnoha případech výše 10 % z prodeje a že toto odvětví a 
spotřebitelé často platí čtyřnásobek ceny, kterou mají platit operátoři na velkoobchodním 
trhu roamingového volání;

3. vyjadřuje politování nad tím, že nevyvážené ziskové marže za roamingové volání zvyšují 
cen u mobility v Evropě. To brání růstu a prosperitě, protože mobilita je jedním z 
nejvýznamnějších faktorů růstu v Evropě;

4. zdůrazňuje, že Spojené státy odstranily roamingové tarify a že indická vláda schválila 
novou telekomunikační politiku na rok 2012, která rovněž odstraňuje poplatky za 
roaming; 

5. vyjadřuje přesvědčení, že Evropská unie by měla příkladu Spojených států a Indie 
následovat; žádá, aby Komise předložila ucelený soubor konkrétních opatření, jenž by byl 
schválen před koncem tohoto volebního období Parlamentu a zabýval se problémem 
roztříštěnosti trhu v odvětví telekomunikací;

6. domnívá se, že by tato strukturální opatření mohla vytvořit skutečný vnitřní digitální a 
telekomunikační trh, který by podporoval hospodářskou soutěž a v němž by 
provozovatelé sítí museli nabídnout mobilním operátorům přístup do svých sítí za 
velkoobchodní ceny. Domnívá se, že by tato opatření měla zahrnout rámec, v němý si 
budou moci uživatelé ponechat stejné číslo v různých zemích, aniž by museli platit 
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poplatky za roaming; 

7. připomíná Radě a Komisi, že Digitální agenda pro Evropu stanoví, že rozdíly mezi 
roamingovými a vnitrostátními sazbami by se měly v roce 2015 blížit nule; vyjadřuje 
politování nad tím, že tohoto cíle není ani zdaleka dosaženo;

8. domnívá se, že by tato opatření měla proto zrušit roamingové poplatky nejpozději v roce 
2015;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států.


