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B7-0000/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o Evropski digitalni agendi – digitalne spodbude za 
evropsko rast – Evropa brez gostovanja do leta 2015
(2013/2593(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropska digitalna agenda – digitalne 
spodbude za evropsko rast (COM(2012)0784),

– ob upoštevanju vprašanja Komisiji in Svetu z dne xx.xx.xxxx o sporočilu Komisije 
Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom Evropska digitalna agenda – digitalne spodbude za evropsko rast (O-
xxxx/xxxx – B7 0000/2013),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 
2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji,

– ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) Poslovnika,

A. ker namerava Evropski svet na seji 24. in 25. oktobra 2013 sprejeti sklep o Evropski 
digitalni agendi,

1. obžaluje, da ostaja komunikacijski trg razdrobljen na nacionalne trge in se ga ne more 
obravnavati kot enotni gospodarski trg, v katerem se vzpodbuja konkurenčnost,

2. poudarja, da so industrijski analitiki dokazali, da prihodki gostovanja evropskih 
operaterjev v mnogih primerih znašajo okoli 10 % prodaje ter da industrija in potrošniki 
pogosto plačujejo štirikratnik cene, ki jo na veleprodajnem trgu za gostujoče klice 
plačujejo operaterji,

3. obžaluje, da neuravnotežena stopnja dobička, ki ga ustvarja gostovanje, zvišuje ceno 
mobilnosti znotraj Evrope; takšno stanje ovira razvoj in blaginjo, kajti mobilnost je eden 
najpomembnejših dejavnikov rasti v Evropi,

4. poudarja, da so Združene države Amerike odpravile tarife gostovanja ter da je indijska 
vlada leta 2012 sprejela novo telekomunikacijsko politiko, ki prav tako odpravlja stroške 
gostovanja, 

5. verjame, da bi morala Evropska unije slediti zgledu Združenih držav Amerike in Indije; 
poziva Komisijo k predstavitvi obsežnega niza konkretnih ukrepov, ki bi jih Parlament 
odobril pred potekom tega mandata in bi obravnavali razdrobljenost trga v 
telekomunikacijskem sektorju,

6. verjame, da bi takšni strukturni ukrepi ustvarili resničen notranji digitalni in 
telekomunikacijski trg, ki bi spodbujal konkurenčnost in v katerem bi omrežni operaterji 
ostalim ponudnikom mobilnih storitev nudili dostop do svojih omrežij po veleprodajnih 
cenah; verjame, da bi morali ti ukrepi vključevati okvir, v katerem bi uporabniki lahko 
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obdržali isto številko v različnih državah brez plačevanja stroškov gostovanja, 

7. opozarja Svet in Komisijo, da Evropska digitalna agenda določa, da bi se morale tarife za 
gostovanje in nacionalne tarife do leta 2015 izenačiti; obžaluje, da ta cilj še zdaleč ni 
dosežen,

8. meni, da morajo ukrepi najkasneje do leta 2015 odpraviti stroške gostovanja,

9. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


