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B7-0000/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη – ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης – μια Ευρώπη χωρίς 
περιαγωγή το 2015 (2013/2593(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «το ψηφιακό θεματολόγιο για 
την Ευρώπη – ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής μεγέθυνσης» – COM(2012)784 
τελικό,

– έχοντας υπόψη την ερώτηση της xx xx xxxx προς την Επιτροπή/το Συμβούλιο σχετικά με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με 
τίτλο «το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη – ψηφιακή καθοδήγηση της ευρωπαϊκής 
μεγέθυνσης» (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 531/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2012, για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών μέσα στην Ένωση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5 και 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχεδιάζει να εγκρίνει συμπεράσματα 
σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 24ης 
- 25ης Οκτωβρίου 2013,

1. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη είναι 
ακόμη κατακερματισμένη σε εθνικές αγορές και δεν μπορεί να θεωρηθεί ενιαία 
οικονομική αγορά στην οποία ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός,

2. τονίζει ότι αναλυτές του κλάδου αναφέρουν πως τα έσοδα των ευρωπαϊκών 
τηλεπικοινωνιακών φορέων από την περιαγωγή υπολογίζονται, σε πολλές περιπτώσεις, 
γύρω στο 10% των πωλήσεών τους και ότι η βιομηχανία και οι καταναλωτές πληρώνουν 
συχνά το τετραπλάσιο της τιμής που πληρώνουν οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς στην 
αγορά χονδρικής για την περιαγωγή κλήσεων·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτά τα μη ισορροπημένα περιθώρια κέρδους 
από την περιαγωγή αυξάνουν το κόστος της κινητικότητας μέσα στην Ευρώπη· 
επισημαίνει ότι αυτό θέτει εμπόδια στην ανάπτυξη και την ευημερία, υπογραμμίζοντας 
ότι η κινητικότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης στην 
Ευρώπη·

4. τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταργήσει τα τέλη περιαγωγής και ότι η 
κυβέρνηση της Ινδίας ενέκρινε μια νέα πολιτική για τις τηλεπικοινωνίες το 2012, με την 
οποία καταργούνται και εκεί τα τέλη περιαγωγής· 
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5. πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας· ζητεί την υποβολή μιας ολοκληρωμένης δέσμης 
μέτρων από την Επιτροπή και την έγκρισή της πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας 
του Κοινοβουλίου, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κατακερματισμού της 
αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών·

6. πιστεύει ότι αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα θα πρέπει να δημιουργήσουν μια γνήσια 
εσωτερική αγορά ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στην οποία θα 
ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός και όπου οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων θα πρέπει να 
διαθέτουν σε άλλους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πρόσβαση στα δίκτυά 
τους σε τιμές χονδρικής· πιστεύει ότι στα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα 
πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να διατηρούν τον ίδιο αριθμό στις άλλες χώρες 
της Ένωσης, χωρίς να χρεώνονται τέλη περιαγωγής· 

7. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ότι στο ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη αναφέρεται πως η διαφορά μεταξύ περιαγωγής και εθνικών τιμολογίων θα 
πρέπει να πλησιάζει στο μηδέν το 2015· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
επίτευξη του στόχου αυτού απέχει πολύ ακόμη·

8. πιστεύει, συνεπώς, ότι με τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να καταργηθούν τα τέλη 
περιαγωγής, το αργότερο το 2015·

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


