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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om den digitala agendan för Europa – drivkraft för den 
europeiska digitala tillväxten – ett roamingfritt Europa 2015
(2013/2593(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande Den digitala agendan för Europa –
Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten (COM(2012)0784),

– med beaktande av frågan av den xx xx xxxx till kommissionen/rådet om kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén – Den digitala agendan för Europa – Drivkraft för den europeiska 
digitala tillväxten (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2013),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 av den 
13 juni 2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen,

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska rådet planerar att anta slutsatser om den digitala agendan för Europa vid sitt 
möte den 24–25 oktober 2013.

1. Europaparlamentet beklagar att telekommarknaden fortfarande är fragmenterad 
i nationella marknader och att den inte kan anses vara en gemensam ekonomisk marknad 
där konkurrens uppmuntras.

2. Europaparlamentet betonar att branschanalytiker har påpekat att roamingintäkterna för 
europeiska operatörer ofta uppgår till runt 10 procent av försäljningen och att företagen 
och konsumenterna ofta betalar fyra gånger mer än operatörer på grossistmarknaden för 
roamingsamtal.

3. Europaparlamentet beklagar att dessa skeva vinstmarginaler i samband med roaming ökar 
kostnaderna för rörligheten inom Europa. Detta hämmar tillväxten och välståndet, 
eftersom rörlighet är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt i Europa.

4. Europaparlamentet betonar att USA har avskaffat roamingtaxorna och att 
Indiens regering 2012 godkände en ny telekompolitik som också innebär att 
roamingavgifter avskaffas.  

5. Europaparlamentet anser att EU bör följa USA:s och Indiens exempel. Parlamentet vill se 
en omfattande uppsättning konkreta åtgärder som ska läggas fram av kommissionen och 
godkännas innan parlamentets mandatperiod löper ut och som tar tag i problemet med 
marknadsfragmentering inom telekomsektorn.

6. Europaparlamentet anser att dessa strukturåtgärder bör skapa en verklig inre digital 
marknad och telekommarknad där konkurrens uppmuntras och där nätoperatörer är 
skyldiga att erbjuda andra mobiloperatörer tillgång till sina nät till grossistpriser. 
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Parlamentet anser att dessa åtgärder bör inbegripa en ram inom vilken användarna kan 
behålla samma nummer i olika länder utan att behöva betala roamingavgifter. 

7. Europaparlamentet erinrar rådet och kommissionen om att skillnaden mellan 
roamingpriser och priser för nationella samtal bör ligga nära noll senast 2015 enligt den 
digitala agendan för Europa. Parlamentet beklagar att detta än så länge är långt från fallet.

8. Europaparlamentet anser att åtgärderna därför bör innebära att roamingavgifterna
avskaffas senast 2015.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.


