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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de digitale agenda voor Europa - Europese 
groei bevorderen op basis van digitale technologieën - een roamingvrij Europa in 2015
(2013/2593(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "De digitale agenda voor Europa -
Europese groei bevorderen op basis van digitale technologieën" (COM(2012)784 def.),

– gezien de vraag van xx xx xxxx aan de Commissie/Raad over de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en 
het Comité van de Regio's getiteld "De digitale agenda voor Europa - Europese groei 
bevorderen op basis van digitale technologieën" (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– gezien Verordening(EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 
13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de 
Unie,

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Raad voornemens is tijdens de Europese Raad van 24-
25 oktober 2013 conclusies aan te nemen met betrekking tot de digitale agenda voor 
Europa;

1. betreurt dat de telecommunicatiemarkt nog steeds versnipperd is in de vorm van nationale 
markten en niet kan worden beschouwd als één economische markt in het kader waarvan 
concurrentie wordt bevorderd;

2. benadrukt dat sectoranalisten erop hebben gewezen dat de roamingopbrengsten van 
Europese exploitanten in veel gevallen 10% van de verkoop bedragen en dat de prijs die 
aan het bedrijfsleven en consumenten wordt berekend vaak vier maal zo hoog is als de 
prijs die exploitanten op de groothandelsmarkt voor roaminggesprekken betalen;

3. betreurt dat deze onevenwichtige winstmarges op het gebied van roaming de 
mobiliteitskosten binnen Europa doen toenemen; wijst erop dat dit de groei en welvaart 
belemmert, aangezien mobiliteit een van de belangrijkste factoren voor groei in Europa 
is;

4. benadrukt dat de Verenigde Staten roamingtarieven hebben afgeschaft en dat de regering 
van India een nieuw telecombeleid 2012 heeft goedgekeurd, dat eveneens voorziet in de 
afschaffing van roamingtarieven;

5. is van mening dat de Europese Unie het voorbeeld van de Verenigde Staten en India moet 
volgen; dringt er op aan dat de Commissie met een alomvattend pakket concrete 
maatregelen komt dat voor het einde van de zittingstermijn van dit Parlement moet 
worden goedgekeurd en waarmee het probleem van de marktversnippering in de 
telecomsector wordt aangepakt;



RE\935358NL.doc 3/3 PE510.664v01-00

NL

6. is van mening dat deze structurele maatregelen een daadwerkelijke interne digitale en 
telecommunicatiemarkt tot stand moeten brengen in het kader waarvan concurrentie 
wordt aangemoedigd en netwerkexploitanten andere mobiele aanbieders tegen 
groothandelsprijzen toegang moeten bieden tot hun netwerk; is van mening dat deze 
maatregelen onder meer een kader moeten omvatten waarin gebruikers hetzelfde nummer 
kunnen behouden in verschillende landen zonder hiervoor roamingkosten te hoeven 
betalen;

7. herinnert de Raad en de Commissie eraan dat overeenkomstig de digitale agenda voor 
Europa de verschillen tussen roamingtarieven en nationale tarieven vóór 2015 tot nul 
moeten worden gereduceerd; betreurt dat deze doelstelling nog lang niet is bereikt;

8. is van mening dat de maatregelen daarom uiterlijk in 2015 moeten leiden tot afschaffing 
van de roamingtarieven;

9. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.


