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B7-0000/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma digitaalistrategiasta – Euroopan kasvun 
vauhdittaminen digitaalisin keinoin – verkkovierailumaksuton Eurooppa vuonna 2015
(2013/2593(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan digitaalistrategiasta – Euroopan kasvun 
vauhdittaminen digitaalisin keinoin – COM(2012)784 lopullinen,

– ottaa huomioon kysymyksen xx xx xxxx komissiolle/neuvostolle komission 
tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan digitaalistrategia – Euroopan 
kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– ottaa huomioon verkkovierailuista yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella 
13. kesäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 531/2012,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto aikoo hyväksyä 24.–25. lokakuuta 2013 
pidettävässä kokouksessaan päätelmiä Euroopan digitaalistrategiasta;

1. pitää valitettavana, että televiestintämarkkinat ovat vieläkin pirstoutuneet kansallisiksi 
markkinoiksi eikä niitä voida pitää sisämarkkinoina, joilla kannustetaan kilpailuun;

2. korostaa, että alan analyytikot ovat osoittaneet, että Euroopassa operaattorin 
verkkovierailutulot ovat useissa tapauksissa noin kymmenen prosenttia myynnistä ja että 
teollisuus ja kuluttajat maksavat usein neljä kertaa enemmän kuin operaattoreiden täytyy 
maksaa verkkovierailupuhelujen tukkumarkkinoilla;

3. pitää valitettavana, että nämä verkkovierailun epätasapainoiset voittomarginaalit lisäävät 
liikkuvuuden kustannuksia Euroopassa; se on este kasvulle ja hyvinvoinnille, sillä 
liikkuvuus eräs kaikkein tärkeimmistä kasvutekijöistä Euroopassa;

4. muistuttaa, että Yhdysvallat on poistanut verkkovierailumaksut ja että vuonna 2012 Intian 
hallitus hyväksyi uuden televiestintäpolitiikan (NTP), jolla verkkovierailumaksut 
poistetaan;

5. katsoo, että Euroopan unionin olisi seurattava Yhdysvaltojen ja Intian esimerkkiä; 
kehottaa komissiota ehdottamaan kattavia toimenpiteitä, joilla korjataan televiestintäalan 
markkinoiden pirstoutuneisuus, ja hyväksymään ne ennen tämän vaalikauden loppua;

6. katsoo, että näillä rakenteellisilla toimenpiteillä olisi luotava aidot digitaali- ja 
televiestintäalan sisämarkkinat, joilla kannustetaan kilpailuun ja joilla verkko-
operaattorien on tarjottava muille matkapuhelinpalvelujen tarjoajille mahdollisuus käyttää 
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verkkoja tukkuhintaan; katsoo, että näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava puitteet, joissa 
käyttäjät voivat käyttää samaa puhelinnumeroa eri maissa ilman verkkovierailumaksuja;

7. muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä, että Euroopan digitaalistrategiassa todetaan, että 
vuonna 2015 verkkovierailumaksujen ja kansallisten puhelinmaksujen eron olisi oltava 
lähellä nollaa; pitää valitettavana, että tämän tavoitteen saavuttaminen on vielä kaukana;

8. katsoo, että toimenpiteillä olisi siis poistettava verkkovierailumaksut viimeistään vuonna 
2015;

9. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


