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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa – It-
teknoloġiji diġitali bħala mutur tat-tkabbir Ewropew – Ewropa b’roaming mingħajr 
ħlas fl-2015
(2013/2593(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "L-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa - Nixprunaw it-tkabbir Ewropew b’mod diġitali" - COM(2012)784 final,

– wara li kkunsidra l-mistoqsija ta' xxxxxxxxx lill-Kummissjoni/Kunsill dwar il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat għar-Reġjuni - "L-Aġenda Diġitali għall-Ewropa – It-
teknoloġiji diġitali bħala mutur tat-tkabbir Ewropew” (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),,

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 531/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-13 ta’ Ġunju 2012 dwar roaming fuq netwerks pubbliċi ta’ komunikazzjonijiet mobbli 
fi ħdan l-Unjoni;

– wara li kkunsidra l-Artikoli 115(5) u 110(2)tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A. billi l-Kunsill Ewropew qed jippjana li jadotta l-konklużjonijiet dwar l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa fil-Kunsill Ewropew tal-24-25 ta’ Ottubru 2013;

1. Jiddispjaċih li s-suq tat-telekomunikazzjonijiet għadu fframmentat fis-swieq nazzjonali u 
ma jistax jitqies bħala suq ekonomiku wieħed li fih tkun inkoraġġita l-kompetizzjoni;

2. Jisħaq li l-analisti industrijali indikaw li d-dħul tal-operaturi Ewropej mir-roaming f’bosta 
każijiet jammontaw għal madwar 10 fil-mija tal-bejgħ u li l-industrija u l-konsumaturi ta’ 
sikwit iħallsu daqs erba’ darbiet il-prezz li l-operaturi jħallsu fis-suq tal-operaturi għas-
sejħiet roaming;

3. Jiddispjaċih li dawn il-marġini ta’ profitt żbilanċjati fuq ir-roaming ikattru l-kostijiet tal-
mobilità fl-Ewropa. Dan ixekkel it-tkabbir u l-prosperità, billi l-mobilità hija waħda mill-
fatturi l-aktar importanti għat-tkabbir fl-Ewropa;

4. Jisħaq li l-Istati Uniti neħħew it-tariffi tar-roaming u li l-gvern tal-Indja approva Politika 
Ġdida tat-Telekomunikazzjonijiet (NTP) 2012, li wkoll tneħħi l-ħlasijiet għar-roaming; 

5. Jemmen li l-Unjoni Ewropea għandha timxi mal-eżempju tal-Istati Uniti u tal-Indja. 
Jitlob li jkun hemm ġabra komprendi kollox  ta’ miżuri konkreti li tkun ippreżentata mill-
Kummissjoni u approvata qabel tmiem il-mandat ta' dan il-Parlament, li tkun tindirizza l-
problema tal-frammentazzjoni tas-suq fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet;

6. Jemmen li dawn il-miżuri strutturali għandhom joħolqu suq diġitali u tat-
telekomunikazzjonijiet ġenwinament intern li fih tkun inkoraġġita l-kompetizzjoni u li fih 
l-operaturi tan-netwerks jkollhom joffru l-aċċess lill-fornituri l-oħrajn ta’ telefonija 
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mobbli għan-netwerks tagħhom bi prezzijiet ta’ operaturi. Jemmen li dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu qafas li fih l-utenti jkunu jistgħu jżommu l-istess numru fil-pajjiżi 
kollha mingħajr ħtieġa ta' ħlas għar-roaming; 

7. Ifakkar lill-Kunsill u lill-Kummissjoni li l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa tiddikjara li d-
differenza bejn it-tariffi għar-roaming u dawk nazzjonali għandha toqrob lejn iż-żero sal-
2015. Jiddispjaċih li dan l-objettiv fadallu biex jintlaħaq;

8. Jemmen li l-miżuri għandhom għalhekk jabolixxu l-ħlasijiet għar-roaming sa mhux aktar 
mill-2015;

9. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.


