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B7-0000/2013

Az Európai Parlament állásfoglalása: Az európai digitális menetrend – európai 
növekedés digitális alapokon – barangolásidíj-mentes Európa 2015-re
(2012/2593(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az európai digitális menetrend – európai növekedés digitális alapokon” című 
bizottsági közleményre – COM(2012)0784,

– tekintettel „Az európai digitális menetrend – európai növekedés digitális alapokon” című, 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, 
valamint a Régiók Bizottságának küldött bizottsági közleményre vonatkozó, a 
Bizottságnak/Tanácsnak címzett xx xx xxxx kérdésre – (O-xxxx/xxxx – B7 0000/2013),

– tekintettel az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról 
(roaming) szóló, 2012. június 13-i 531/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az Európai Tanács az európai digitális menetrendre vonatkozó következtetések 
elfogadását tervezi az Európai Tanács 2013. október 24–25-i ülésén;

1. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a távközlési piac még mindig széttagolt a nemzeti piacok 
között és nem tekinthető olyan egységes gazdasági piacnak, ahol a versenyt ösztönzik;

2. hangsúlyozza, hogy iparági elemzők jelzései szerint az európai üzemeltetők barangolásból 
származó árbevétele sok esetben az összes bevétel 10%-a, valamint hogy a vállalatok és a 
fogyasztók gyakran négyszer magasabb árat fizetnek a barangolásos hívásokért, mint 
amennyit az üzemeltetők a nagykereskedelmi piacon;

3. sajnálatát fejezi ki, hogy a barangolás kiegyensúlyozatlan haszonkulcsa növeli az Európán 
belüli mobilitás költségeit; ez akadályozza a növekedést és a fellendülést, mivel a 
mobilitás a növekedés egyik legfontosabb tényezője Európában;

4. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok megszüntette a barangolási szolgáltatási 
tarifákat, India kormánya pedig jóváhagyott egy új, 2012. évi távközlési politikát (NTP), 
amely szintén megszünteti a barangolási díjakat;

5. úgy véli, hogy az Európai Uniónak követnie kellene az Egyesült Államok és India 
példáját; felszólít rá, hogy a fragmentált távközlési piac problémájának megoldására a 
Bizottság dolgozzon ki konkrét intézkedésekből álló átfogó rendszert, amelyet e 
parlamenti ciklus végéig jóvá kell hagyni;

6. úgy véli, hogy e strukturális intézkedéseknek olyan valódi belső digitális és távközlési 
piacot kellene teremteniük, ahol a versenyt ösztönzik, és ahol a hálózati üzemeltetőknek 
biztosítaniuk kell a többi mobilszolgáltató számára a hálózataikhoz nagykereskedelmi 
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áron való hozzáférést; úgy véli, hogy ezen intézkedéseknek olyan keretrendszert kell 
tartalmazniuk, amelynek értelmében a felhasználók megtarthatnák ugyanazt a 
telefonszámot a különböző országokban anélkül, hogy barangolási díjat fizetnének; 

7. emlékezteti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az európai digitális menetrend értelmében a 
barangolási és a nemzeti tarifák közötti különbségnek 2015-ig nullához kellene 
közelítenie; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy e célkitűzés teljesítésétől még messze állunk;

8. úgy véli tehát, hogy az említett intézkedésekkel 2015-ig meg kellene szüntetni a 
barangolási díjakat;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


