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B7-0000/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas digitalizācijas programmu — digitalizācijas 
virzīta Eiropas izaugsme — viesabonēšanas atcelšana Eiropā līdz 2015. gadam
(2013/2593(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas digitalizācijas programma — digitalizācijas 
virzīta Eiropas izaugsme” (COM(2012)0784 final),

– ņemot vērā xx xx xxxx jautājumu Komisijai/ Padomei par Komisijas paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Eiropas digitalizācijas programma — digitalizācijas virzīta Eiropas izaugsme” 
" (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu 
publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā,

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropadome plāno pieņemt secinājumus par Eiropas digitalizācijas programmu 
2013. gada 24. un 25. oktobra Eiropadomes sanāksmē,

1. pauž nožēlu, ka sakaru tirgus joprojām ir sadrumstalots atsevišķu valstu tirgos un nav 
uzskatāms par vienotu ekonomikas tirgu, kurā tiek sekmēta konkurence;

2. uzsver, ka nozares analītiķi ir norādījuši, ka Eiropas operatoru viesabonēšanas ieņēmumi 
daudzos gadījumos veido aptuveni 10 % no pārdošanas apjoma un ka uzņēmumiem un 
patērētājiem bieži ir jāmaksā četras reizes lielāka cena par to, ko vairumtirdzniecības 
tirgū operatori maksā par viesabonēšanas zvaniem;

3. pauž nožēlu, ka šī nesamērīgā viesabonēšanas peļņas norma palielina mobilitātes 
izmaksas Eiropā; tas, savukārt, kavē izaugsmi un labklājību, jo mobilitāte ir viens no 
svarīgākajiem faktoriem izaugsmes veicināšanai Eiropā;

4. uzsver, ka Amerikas Savienotās Valstis ir atcēlušas viesabonēšanas tarifus un Indijas 
valdība ir apstiprinājusi jauno sakaru politiku 2012. gadam, ar kuru tāpat tiek atcelta 
maksa par viesabonēšanu; 

5. uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāseko Amerikas Savienoto Valstu un Indijas piemēram; 
aicina Komisiju iesniegt vispusīgu konkrētu pasākumu kopumu, kas risinātu tirgus 
fragmentācijas problēmu sakaru nozarē, un apstiprināt to pirms šā Parlamenta pilnvaru 
termiņa beigām;

6. uzskata, ka šiem strukturālajiem pasākumiem būtu jārada patiesu iekšējo digitālo un 
sakaru tirgu, kurā tiek sekmēta konkurence un kurā tīklu operatori piedāvā citiem mobilo 
sakaru sniedzējiem piekļuvi saviem tīkliem par vairumtirdzniecības cenām; uzskata, ka 
šajos pasākumos ir jāiekļauj mehānisms, ar kuru lietotāji varētu saglabāt vienu un to pašu 
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numuru visās valstīs, nemaksājot maksu par viesabonēšanu; 

7. atgādina Padomei un Komisijai, ka Eiropas digitalizācijas programmā ir noteikts, ka līdz 
2015. gadam viesabonēšanas un nacionālo tarifu atšķirībai ir jāsamazinās gandrīz līdz 
nullei; pauž nožēlu, ka līdz šā mērķa panākšanai vēl ir tāls ceļš ejams;

8. uzskata, ka tādēļ ne vēlāk kā 2015. gadā ar šiem pasākumiem ir jāatceļ maksa par 
viesabonēšanu; 

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.


