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B7-0000/2013

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Agenda digitală pentru Europa –
promovarea digitală a creșterii în Europa – O Europă fără tarife de roaming în 2015 
(2013/2593(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Agenda digitală pentru Europa –
promovarea digitală a creșterii în Europa” – COM(2012)784 final,

– având în vedere întrebarea din xx xx xxxx adresată Comisiei/Consiliului privind 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor „Agenda digitală pentru Europa – promovarea 
digitală a creșterii în Europa” (O-xxxx/xxxx – B7–0000/2013),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 531/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iunie 2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile 
în interiorul Uniunii,

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

A. întrucât Consiliul European intenționează să își adopte concluziile privind Agenda digitală 
pentru Europa la Consiliul European din 24-25 octombrie 2013,

1. regretă că piața telecomunicațiilor este încă fragmentată în diverse piețe naționale și nu 
poate fi considerată ca o piață economică unică în cadrul căreia este încurajată 
concurența;

2. subliniază că analiștii din sector au indicat că veniturile din roaming ale operatorilor 
europeni reprezintă în multe cazuri aproximativ 10% din vânzări și că sectorul și 
consumatorii plătesc adesea prețuri de patru ori mai mari decât cele pe care operatorii 
trebuie să le plătească pe piața angro a apelurilor în roaming;

3. regretă că aceste marje de profit excesive în domeniul roamingului majorează costurile 
mobilității în Europa; acest lucru împiedică creșterea și prosperitatea, deoarece 
mobilitatea este unul dintre cei mai importanți factori de creștere economică din Europa;

4. subliniază că SUA a eliminat tarifele de roaming și că guvernul Indiei a aprobat o nouă 
politică privind telecomunicațiile (NTP 2012), care, de asemenea, elimină tarifele de 
roaming; 

5. consideră că Uniunea Europeană ar trebui să urmeze exemplul SUA și al Indiei; solicită 
un set cuprinzător de măsuri concrete care să fie prezentate de Comisie și aprobate înainte 
de finalul actualei legislaturi, abordând problema fragmentării pieței în sectorul 
telecomunicațiilor;

6. consideră că aceste măsuri structurale ar trebui să creeze o piață digitală și a 
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telecomunicațiilor veritabilă în cadrul căreia este încurajată concurența, iar operatorii de 
rețele trebuie să ofere altor furnizori de servicii de telefonie mobilă acces la rețelele lor la 
prețuri angro; consideră că aceste măsuri ar trebui să includă un cadru prin care 
utilizatorii să poată păstra același număr în diverse țări fără să trebuiască să plătească 
tarife de roaming; 

7. reamintește Consiliului și Comisiei că Agenda digitală pentru Europa precizează că 
diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale ar trebui să fie aproape zero până în 
2015; regretă că acest obiectiv este departe de a fi atins;

8. consideră că măsurile ar trebui, prin urmare, să elimine tarifele de roaming nu mai târziu 
de 2015;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


