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B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon „Euroopa digitaalarengu tegevuskava. Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega. Rändlustasude kaotamine 
Euroopas aastaks 2015”
(2013/2593(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa digitaalarengu tegevuskava – Euroopa 
majanduskasvu kiirendamine digitaalsete vahenditega” (COM(2012) 784 final),

– võttes arvesse ... küsimust komisjonile/nõukogule komisjoni teatise kohta Euroopa 
Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele „Euroopa digitaalarengu tegevuskava – Euroopa majanduskasvu kiirendamine 
digitaalsete vahenditega” (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrust (EL) nr 
531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires,

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 24.–25. oktoobril 2013 toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel 
kavatsetakse võtta vastu järeldused Euroopa digitaalarengu tegevuskava kohta;

1. kahetseb, et telekomiturg on endiselt jagunenud liikmesriikide turgudeks ja seda ei saa 
lugeda konkurentsi soodustavaks ühtseks majandusturuks;

2. rõhutab, et ettevõtlusanalüütikud on näidanud, et Euroopa operaatorite rändlustulud 
annavad tihtipeale umbes 10% müügitulust ning et ettevõtete ja tarbijate makstav hind on 
sageli neli korda kõrgem hinnast, mida operaatorid peavad hulgimüügiturul 
rändluskõnede eest maksma;

3. kahetseb asjaolu, et selline rändluse ebaproportsionaalne kasumimarginaal muudab 
Euroopa-sisese liikuvuse kulukamaks; see pidurdab majanduskasvu ja jõukuse teket, sest 
liikuvus on Euroopas üks peamisi majanduskasvu soodustavaid tegureid;

4. rõhutab, et Ameerika Ühendriikides on rändlustasud kaotatud ning et India valitsus võttis 
2012. aastal vastu uue telekomipoliitika, mille kohaselt samuti rändlustasud kaotatakse; 

5. on seisukohal, et Euroopa Liit peaks järgima Ameerika Ühendriikide ja India eeskuju; 
nõuab, et komisjon esitaks ja Euroopa Parlament võtaks enne oma ametiaja lõppu vastu 
põhjaliku konkreetsete meetmete kogumi telekomituru killustatuse kaotamiseks;

6. on seisukohal, et sellised struktuursed meetmed peaksid tekitama tõelise digitaal- ja 
telekomivaldkonna siseturu, kus soositakse konkurentsi ja kus mobiilsideoperaatorid 
peavad tegema oma võrgud teistele mobiilside pakkujatele kättesaadavaks hulgihinnaga; 
on seisukohal, et need meetmed peaksid hõlmama raamistikku, kus tarbijad saavad eri 
riikides kasutada sama telefoninumbrit ilma rändlustasu maksmata; 
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7. tuletab nõukogule ja komisjonile meelde, et Euroopa digitaalarengu tegevuskava kohaselt 
peaks siseriiklike ja rändlustariifide vahe olema 2015. aastaks nullilähedane; kahetseb, et 
see eesmärk ei ole veel kaugeltki täidetud;

8. on seisukohal, et seetõttu tuleb hiljemalt 2015. aastaks rändlustasud vastavate meetmete 
abil kaotada;

9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


