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Uznesenie Európskeho parlamentu o Digitálnej agende pre Európu – digitalizácia ako 
hnacia sila európskeho rastu – Európa bez poplatkov za roaming v roku 2015

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom „Digitálna agenda pre Európu –
Digitalizácia ako hnacia sila európskeho rastu“ – COM(2012)0784 final,

– so zreteľom na otázku Komisii/Rade z xx xx xxxx o oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov 
– „Digitálna agenda pre Európu – Digitalizácia ako hnacia sila európskeho rastu“ (O-
xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 
2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie,

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska rada má v pláne prijať na zasadnutí Európskej rady 24. – 25. októbra 
2013 závery týkajúce sa digitálnej agendy pre Európu,

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že telekomunikačný trh je naďalej roztrieštený na 
vnútroštátne trhy a nemožno ho považovať za jednotný hospodársky trh, na ktorom sa 
podporuje hospodárska súťaž,

2. zdôrazňuje, že podľa analytikov z tohto odvetvia príjmy európskych operátorov 
z roamingu v mnohých prípadoch dosahujú výšku okolo 10 % z predaja a že cena, ktorú 
platia priemyselné odvetvia a spotrebitelia, často predstavuje štvornásobok ceny, ktorú 
majú zaplatiť operátori na veľkoobchodnom trhu roamingového volania;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto nevyvážené ziskové marže na roaming spôsobujú 
zvyšovanie nákladov na mobilitu v rámci Európy; konštatuje, že to bráni rastu 
a prosperite, keďže mobilita je jedným z najdôležitejších faktorov rastu v Európe;

4. zdôrazňuje, že Spojené štáty zrušili roamingové tarify a že indická vláda schválila novú 
politiku v oblasti telekomunikácií na rok 2012, ktorá takisto odstraňuje poplatky za 
roaming; 

5. je presvedčený, že Európska únia by mala nasledovať príklad Spojených štátov a Indie; 
žiada, aby Komisia predložila ucelený súbor konkrétnych opatrení na riešenie problému 
fragmentácie trhu v telekomunikačnom odvetví a aby boli tieto opatrenia prijaté do konca 
súčasného volebného obdobia Parlamentu;

6. zastáva názor, že prostredníctvom týchto štrukturálnych opatrení by sa mal vytvoriť 
skutočný vnútorný digitálny a telekomunikačný trh, ktorý by sa vyznačoval podporou 
hospodárskej súťaže a na ktorom by prevádzkovatelia sietí museli ostatným mobilným 
operátorom poskytnúť prístup do svojich sietí za veľkoobchodné ceny; je presvedčený, že 
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súčasťou týchto opatrení by mal byť rámec, v ktorom by si používatelia mohli ponechať 
rovnaké číslo v rôznych krajinách bez toho, aby museli platiť poplatky za roaming; 

7. pripomína Rade a Komisii, že v Digitálnej agende pre Európu sa uvádza, že do roku 2015 
by sa mal rozdiel medzi roamingovými tarifami a vnútroštátnymi tarifami znížiť takmer 
na nulu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dosiahnutie tohto cieľa je ešte ďaleko;

8. domnieva sa, že poplatky za roaming by sa preto mali prostredníctvom príslušných 
opatrení zrušiť najneskôr do roku 2015;

9. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.


