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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiej agendy cyfrowej –
cyfrowe pobudzenie wzrostu w Europie – Europa bez roamingu w 2015 r. 
(2013/2593(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europejska agenda cyfrowa – cyfrowe 
pobudzenie wzrostu w Europie” – COM(2012)0784 final,

– uwzględniając pytanie z dnia xx xx xxxx skierowane do Komisji/Rady dotyczące 
komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanego „Europejska agenda 
cyfrowa – cyfrowe pobudzenie wzrostu w Europie” (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 
13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej 
wewnątrz Unii, 

– uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rada Europejska zamierza przyjąć konkluzje w sprawie Europejskiej 
agendy cyfrowej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 24–25 października 
2013 r.,

1. wyraża ubolewanie z powodu tego, że rynek telekomunikacyjny jest nadal rozdrobniony 
na rynki krajowe i nie można go uznać za jednolity rynek gospodarczy, na którym 
pobudza się konkurencję;

2. podkreśla, że analitycy branżowi wskazują, iż dochody operatorów europejskich z tytułu 
roamingu w wielu przypadkach stanowią około 10% wartości sprzedaży oraz że przemysł 
i konsumenci często płacą cenę czterokrotnie wyższą niż cena, którą operatorzy muszą 
zapłacić za połączenia realizowane w roamingu na rynku hurtowym; 

3. ubolewa, że te niewyważone marże zysku z tytułu roamingu zwiększają koszty 
mobilności w Europie; hamuje to wzrost i spowalnia koniunkturę, ponieważ mobilność 
jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu w Europie;

4. podkreśla, że Stany Zjednoczone zlikwidowały taryfy roamingowe, a rząd Indii 
zatwierdził nową politykę telekomunikacyjną 2012, która również eliminuje opłaty za 
roaming;  

5. uważa, że Unia Europejska powinna pójść w ślady Stanów Zjednoczonych i Indii; apeluje 
do Komisji, by przedstawiła kompleksowy zestaw środków, które Parlament zatwierdzi 
przed upływem bieżącej kadencji i które zaradziłyby problemowi rozdrobnienia rynku w 
sektorze telekomunikacji;

6. uważa, że te środki strukturalne powinny stworzyć prawdziwy wewnętrzny rynek 
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cyfrowy i telekomunikacyjny, na którym pobudzana jest konkurencja i na którym 
operatorzy sieci muszą oferować pozostałym operatorom telefonii komórkowej dostęp do 
swoich sieci po cenach hurtowych; jest przekonany, że środki te powinny obejmować 
przepisy przewidujące, że użytkownicy mogą zachować ten sam numer w różnych 
krajach bez konieczności ponoszenia opłat roamingowych; 

7. przypomina Radzie i Komisji, że według Europejskiej agendy cyfrowej do roku 2015 
powinny prawie zniknąć różnice między taryfami roamingowymi a stawkami krajowymi; 
ubolewa, że daleko jeszcze do osiągnięcia tego celu;

8. uważa, że w związku z tym nie później niż w 2015 r. należy wprowadzić środki 
likwidujące opłaty roamingowe;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


