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B7-0000/2013

Europos Parlamento rezoliucija „Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos augimas. Europa be tarptinklinio ryšio 2015 m.“

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė. 
Skaitmeninėmis technologijomis grindžiamas Europos augimas“ (COM(2012) 784 final),

– atsižvelgdamas į xxxx m. xx xx d. klausimą Komisijai / Tarybai dėl Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Europos skaitmeninė darbotvarkė. Skaitmeninėmis 
technologijomis grindžiamas Europos augimas“ (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos 
Sąjungoje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjungos Taryba planuoja priimti išvadas dėl Europos skaitmeninės 
darbotvarkės per 2013 m. spalio 24 ir 25 d. vyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą;

1. apgailestauja, kad telekomunikacijų rinka vis dar susiskaidžiusi į nacionalines rinkas ir 
jos negalima laikyti viena bendra ekonomine rinka;

2. pabrėžia, jog pramonės analitikai nurodė, kad pajamos, kurias Europos operatoriai gauna 
už suteiktas tarptinklinio ryšio paslaugas, dažnai siekia 10 proc. pardavimų ir kad įmonės 
ir vartotojai dažnai moka keturis kartus brangiau nei operatoriai turi mokėti už 
skambučius naudojantis tarptinkliniu ryšiu didmeninėje tarptinklinių paslaugų rinkoje;

3. apgailestauja, kad dėl šio neproporcingo pelno, gaunamo už teikiamas tarptinklinio ryšio 
paslaugas, didėja judumo Europoje sąnaudos; tai varžo ekonomikos augimą ir gerovę, nes 
judumas – vienas iš svarbiausių Europos ekonomikos augimo veiksnių;

4. pabrėžia, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra panaikinusios tarptinklinio ryšio tarifus, o 
Indijos vyriausybė 2012 m. patvirtino naują telekomunikacijų politiką (NTP), pagal kurią 
tai pat panaikinami mokesčiai už tarptinklinio ryšio paslaugas;

5. mano, kad Europos Sąjunga turėtų sekti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Indijos 
pavyzdžiu; ragina Komisiją pateikti išsamų konkrečių priemonių, pagal kurias būtų 
sprendžiama telekomunikacijų rinkos susiskaidymo problema, rinkinį ir patvirtinti minėtą 
rinkinį iki šios Parlamento kadencijos pabaigos;

6. mano, kad struktūrinėmis priemonėmis turėtų būti sukurta tikra vidaus skaitmeninė ir 
telekomunikacijų rinka, kurioje būtų skatinama konkurencija ir kurioje tinklo operatoriai 
turėtų leisti kitiems judriojo ryšio paslaugų teikėjams naudotis savo tinklu didmeninėmis 
kainomis; mano, kad tarp šių priemonių turėtų būti sistema, pagal kurią naudotojai galėtų 
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išlaikyti tą patį telefono numerį visose šalyse ir nemokėti mokesčių už tarptinklinio ryšio 
paslaugas;

7. primena Tarybai ir Komisijai, kad Europos skaitmeninėje darbotvarkėje teigiama, kad iki 
2015 m. tarptinklinio ryšio ir nacionaliniai tarifai turėtų būti beveik suvienodinti; 
apgailestauja, jog reikia dar labai daug padaryti, kad šis tikslas būtų pasiektas;

8. todėl mano, kad šiomis priemonėmis turėtų būti panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčiai 
ne vėliau kaip 2015 m.;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.


