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FORSLAG 

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 

korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. noterer sig Kommissionens meddelelse "Konnektivitet med henblik på et 

konkurrencedygtigt digitalt indre marked" og dens handlingsplan om 5G til Europa, som 

frembyder en spændende mulighed for medlemsstaterne for at gøre deres kulturelle og 

kreative innovatører, især SMV'er, mere konkurrencedygtige på den internationale scene 

og fremvise deres iværksætter- og innovationstalenter; 

2. glæder sig over målene for gigabitsamfundet om at opnå netværkshastigheder på 

100 Mbps for alle europæiske forbrugere og i fremtiden mellem 1 Gbps og 100 Gbps for 

de vigtigste samfundsmæssige drivkræfter som skoler, store transportknudepunkter, 

finansielle institutioner og digitalintensive virksomheder; 

3. glæder sig over den ambitiøse plan om at sikre ultrahurtigt internet på folkeskoler, 

gymnasier, universiteter og biblioteker inden 2025 i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; understreger, at hurtigere og bedre 

konnektivitet giver enorme muligheder for at forbedre undervisningsmetoderne, fremme 

forskning og udvikle uddannelsestjenester af høj kvalitet online samt skabe bedre 

muligheder for fjernundervisning; gør opmærksom på, at disse muligheder vil forbedre 

lærernes, børnenes og de studerendes digitale færdigheder og mediekompetencer og 

samtidig forbedre medlemsstaternes muligheder for at udveksle bedste praksis; 

understreger, at det er afgørende at tilpasse uddannelsessystemerne for at imødekomme 

det stigende behov for fagfolk med digitale færdigheder i EU; påpeger i denne forbindelse 

betydningen af investeringer i livslang udvikling for lærere; understreger, at der er behov 

for en større indsats for at forbedre borgernes, især børns og mindreåriges, 

mediekompetencer på alle uddannelsesniveauer; 

4. mener, at Europa bør sørge for videreuddannelse af kvalificerede fagfolk i nye systemer 

og nye anvendelsesområder ved i samarbejde med Det Europæiske Institut for Innovation 

og Teknologi (EIT) Digital at fastlægge kompetenceudviklingsplaner for 5G og gøre disse 

tilgængelige; 

5. fremhæver de muligheder, der frembydes af Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer generelt og gennem dennes samspil med andre fonde, især for udviklingen 

af offentlig serviceinfrastruktur; mener, at disse bestræbelser bør rettes mod udviklingen 

af nye færdigheder i udformningen af systemer og løsninger gennem omfattende 

investeringer i uddannelse, herunder digitaliseringen af skoler, som tilsammen kan 

overvinde den digitale kløft og forebygge digital udelukkelse; 

6. mener, at 5G indebærer mere end en simpel videreudvikling af mobilt bredbånd, og at det 

vil blive en afgørende katalysator for fremtidens digitale verden, den næste generation af 

allestedsnærværende ultrahurtig bredbåndsinfrastruktur, som vil understøtte 

forandringsprocesser inden for alle økonomiske sektorer (sundhed, energi, 

forsyningstjenester, fremstilling, transport, automobilindustrien, virtual reality osv.), og 

for den voksende forbrugerefterspørgsel i alle borgeres liv; 

7. erkender, at 5G kan være en drivkraft for udviklingen af spændende og banebrydende 
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applikationer og koncepter såsom tingenes internet, som kan skabe en lang række 

muligheder for de kulturelle og kreative industrier ved at åbne nye veje for en bred 

formidling af indhold og produkter; 

8. understreger, at 5G har potentialet til at revolutionere adgangen til og formidlingen af 

indhold og til at forbedre brugeroplevelsen væsentligt, samtidig med at det bliver muligt at 

udvikle nye former for kulturelt og kreativt indhold; understreger i denne forbindelse 

behovet for effektive foranstaltninger til bekæmpelse af piratvirksomhed og en samlet 

strategi for bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og for at sikre nem 

adgang til lovligt indhold for forbrugerne; 

9. mener, at 5G vil bane vejen for nye tjenester af høj kvalitet, sammenkoble nye 

industribrancher og i sidste ende forbedre forbrugeroplevelsen for de stadig mere 

sofistikerede og krævende digitale brugere; 

10. påpeger, at den audiovisuelle sektor er en af hoveddrivkræfterne bag 5G's succes i Europa, 

som skaber job og økonomisk vækst, og at udviklingen af 5G kan have en stærk og positiv 

indvirkning på den audiovisuelle værdiskabelseskæde, herunder indholdsproduktion, 

innovation, distribution og brugermiljøet; opfordrer derfor Kommissionen og 

medlemsstaterne til at tage hensyn til denne sektors særlige behov og forhold, navnlig 

vedrørende radio-/tv-spredning; 

11. noterer sig Kommissionens intention om at gøre frekvensbånd foreløbigt tilgængeligt for 

5G; minder i denne forbindelse om betydningen af at tage behørigt hensyn til de særlige 

behov og forhold for radio-/tv-spredningssektoren, som er forbundet med den socialt og 

kulturelt værdifulde europæiske audiovisuelle model; 

12. gør opmærksom på de store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til 

højhastighedsinternetforbindelser samt manglen på adgang til 3G og 4G i landdistrikter, 

geografisk fjerntliggende områder og isolerede regioner; understreger, at det er afgørende 

at tilvejebringe digitale muligheder og sikre, at udviklingen af 5G i væsentlig grad 

mindsker den digitale kløft mellem borgerne, navnlig mellem by- og landområder; 

opfordrer Kommissionen til at fremme udrulningen af net og støtte innovation, der er 

baseret på 5G, herunder i fjerntliggende områder, hvor der er behov for offentlige 

investerings- eller medfinansieringsmodeller for at sikre forbindelsernes kvalitet og 

mangfoldighed på indholdssiden; tilskynder til udviklingen af skræddersyede tilbud for at 

forbedre adgangen til grundlæggende tjenester til overkommelige priser for socialt udsatte 

grupper; understreger, at yderligere udrulning af digital infrastruktur, især i mindre tæt 

befolkede områder, fremmer social og kulturel integration, moderne uddannelses- og 

informationsprocesser og en regional kulturel økonomi og sikrer fremskridt inden for 

mange områder, herunder på uddannelses- og medieområdet; 

13. glæder sig over, at der fremmes en konsekvent tilgang til mere skræddersyede 

dækningsforpligtelser i frekvenslicenser med henblik på at stimulere konnektivitet i 

landdistrikter; understreger, at der ikke udelukkende bør tilskyndes til private 

investeringer i internetkonnektivitet på konkurrencedygtige højkapacitetsmarkeder i 

byområder, men også i dårligere dækkede og mindre rentable landområder; 

14. opfordrer indtrængende alle medlemsstater til hurtigt at gennemføre bestemmelserne i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om 
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foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og 

informationssystemer i hele Unionen1, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt 

sikkerhedsniveau ved at gøre denne plan effektiv og bæredygtig; 

15. anbefaler, at Kommissionen årligt udarbejder en statusrapport, herunder med henstillinger, 

om 5G-handlingsplanen og underretter Europa-Parlamentet om resultaterne heraf. 

 

  

                                                 
1 EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1. 
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