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EHDOTUKSET 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille komission tiedonannon aiheesta ”Verkkoyhteydet kilpailukykyisillä 

digitaalisilla sisämarkkinoilla” sekä sen ”5G-Eurooppa-toimintasuunnitelman”, jossa 

esitetään jäsenvaltioille kiehtova tilaisuus antaa kulttuurialan ja luovien toimialojen 

innovaattoreilleen, erityisesti pk-yrityksille, mahdollisuus kilpailla myös 

maailmanlaajuisesti ja esitellä lahjakkuuttaan yritys- ja innovointitoiminnan alalla; 

2. pitää myönteisinä gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, jotka koskevat 100 Mb/s:n 

verkkonopeuksia kaikille Euroopan kuluttajille ja 1 Gb/s–100 Gb/s:n nopeuksia 

tulevaisuudessa tärkeimmille sosioekonomisille toimijoille, kuten kouluille, tärkeimmille 

liikenteen solmukohdille, rahoituslaitoksille ja laajasti digitalisoituneille yrityksille; 

3. suhtautuu myönteisesti kunnianhimoiseen suunnitelmaan tarjota ultranopea internet perus- 

ja keskiasteen kouluihin, yliopistoihin ja kirjastoihin vuoteen 2025 mennessä toissijaisuus- 

ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen; painottaa, että nopeammat ja paremmat yhteydet 

tarjoavat valtavat mahdollisuudet opetusmenetelmien parantamiseksi, tutkimuksen 

tukemiseksi ja korkealaatuisten koulutuspalvelujen kehittämiseksi verkossa ja parempien 

etäoppimismahdollisuuksien luomiseksi; korostaa, että tällaisilla mahdollisuuksilla 

parannetaan opettajien, lasten ja opiskelijoiden digitaalisia taitoja ja medialukutaitoa sekä 

jäsenvaltioiden valmiuksia vaihtaa parhaita käytäntöjä; korostaa, että on olennaisen 

tärkeää mukauttaa koulutusjärjestelmiä, jotta voidaan vastata EU:ssa jatkuvasti kasvavaan 

digitaalisesti pätevien ammattilaisten kysyntään; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää 

investoida opettajien elinikäisen oppimisen kehittämiseen; korostaa, että tarvitaan 

lisätoimia, joilla parannetaan kansalaisten ja etenkin lasten ja alaikäisten medialukutaitoa 

kaikilla koulutustasoilla; 

4. katsoo, että unionin olisi varmistettava ammattitaitoisten henkilöiden jatkuva 

kouluttautuminen uusien järjestelmien ja uusien sovellusalojen hallitsemiseksi, ja katsoo, 

että tähän olisi pyrittävä perustamalla ja asettamalla saataville 5G-osaamista kehittäviä 

koulutusohjelmia yhdessä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin kanssa; 

5. korostaa mahdollisuuksia, joita Euroopan strategisten investointien rahasto tarjoaa 

yleisesti ja vuorovaikutuksessa muiden rahastojen kanssa julkisten 

palveluinfrastruktuurien kehittämiseen erityisesti; katsoo, että toimet olisi keskitettävä 

järjestelmien ja ratkaisujen suunnittelua koskevien uusien digitaalisten taitojen 

kehittämiseen merkittävien koulutusinvestointien avulla, koulujen digitalisointi mukaan 

luettuna, sekä Euroopan sosiaalirahaston tuen turvin, ja uskoo, että näin toimien 

digitaalinen kuilu voidaan poistaa ja digitaalista syrjäytymistä voidaan ehkäistä; 

6. katsoo, että 5G on enemmän kuin pelkkää mobiililaajakaistan kehitystä ja että siitä 

muodostuu keskeinen tekijä tulevassa digitaalisessa maailmassa – seuraavan sukupolven 

kaikkialla läsnä oleva, erittäin nopea laajakaistainfrastruktuuri, joka tukee prosessien 

muuttumista kaikilla talouden aloilla (terveydenhuolto, energia, yleishyödylliset palvelut, 

tuotanto, liikenne, autoteollisuus, virtuaalitodellisuus ja niin edelleen) – sekä kysynnän 

kasvussa kuluttajamarkkinoilla, mikä näkyy kaikkien kansalaisten elämässä; 
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7. toteaa, että 5G voi antaa vauhtia sellaisten jännittävien ja käänteentekevien sovellusten ja 

käsitteiden kehittämiselle kuin esineiden internet, jotka voivat tarjota runsaasti 

mahdollisuuksia kulttuurialalle ja luoville toimialoille avaamalla uusia reittejä sisällön ja 

tuotteiden laajaan levittämiseen; 

8. painottaa, että 5G:llä on potentiaalia mullistaa sisällön saatavuus ja levittäminen ja 

parantaa huomattavasti käyttäjäkokemusta samalla, kun se mahdollistaa kulttuuri- ja 

luovan sisällön uusien muotojen kehittymisen; korostaa tässä yhteydessä tarvetta ottaa 

käyttöön tehokkaita toimia piratismin torjumiseksi sekä kattava lähestymistapa teollis- ja 

tekijänoikeuksien täytäntöönpanon tehostamiseksi, jotta varmistetaan, että kuluttajien on 

helppo päästä käyttämään laillista sisältöä; 

9. katsoo, että 5G mahdollistaa uusien korkealaatuisten palvelujen tarjoamisen, yhdistää 

uusia toimialoja ja viime kädessä parantaa digitaalisten palvelujen yhä valistuneempien ja 

vaativampien käyttäjien asiakaskokemusta; 

10. korostaa, että audiovisuaaliala on keskeisiä tekijöitä 5G:n menestykselle Euroopassa sekä 

työpaikkojen ja talouskasvun luomiselle ja että sen edistyminen voi vaikuttaa 

voimakkaasti ja myönteisesti audiovisuaalialan arvoketjuun, mukaan luettuina 

sisällöntuotanto, innovointi, jakelu ja käyttöympäristö; kehottaa tämän vuoksi komissiota 

ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon etenkin lähetystoimintaan liittyvät alan tarpeet ja 

erityispiirteet; 

11. toteaa, että komissio aikoo asettaa taajuusalueita tilapäisesti saataville 5G:tä varten; 

muistuttaa tässä yhteydessä, että on tärkeää ottaa lähetystoiminnan tarpeet ja erityispiirteet 

asianmukaisesti huomioon, sillä se liittyy sosiaalisesti ja kulttuurisesti arvokkaaseen 

eurooppalaiseen audiovisuaaliseen malliin; 

12. korostaa, että jäsenvaltioissa on huomattavia eroja nopeiden internetyhteyksien 

saatavuudessa ja että tällä hetkellä maaseutuyhteisöt sekä maantieteellisesti kaukaiset ja 

syrjäiset alueet eivät ole 3G- tai 4G-verkkojen piirissä; painottaa, että on tärkeää tarjota 

digitaalisia mahdollisuuksia ja varmistaa, että 5G:n kehitys vähentää merkittävästi 

kansalaisten välistä digitaalista kuilua erityisesti kaupunkien ja maaseutualueiden välillä; 

kehottaa komissiota edistämään verkkojen käyttöönottoa ja tukemaan 5G-teknologiaan 

perustuvaa innovointia myös syrjäisillä alueilla, joissa julkisia investointeja tai 

yhteisinvestointeja koskevia malleja tarvitaan takaamaan yhteyksien laatu ja sisällön 

monipuolisuus; kannustaa kehittämään räätälöityjä tarjouksia, jotta parannetaan muita 

heikommassa asemassa olevien sosiaaliryhmien mahdollisuuksia käyttää kohtuuhintaisia 

peruspalveluja; korostaa, että ottamalla digitaalista infrastruktuuria käyttöön entistä 

laajemmin erityisesti harvaan asutuilla alueilla edistetään sosiaalista ja kulttuurista 

yhteenkuuluvuutta, nykyaikaisia koulutus- ja tiedotusprosesseja sekä alueellista 

kulttuuritaloutta, sillä se mahdollistaa monien alojen kehittymisen, koulutus ja 

tiedotusvälineet mukaan luettuina; 

13. pitää myönteisenä, että taajuuksien myöntämisen yhteydessä asetettavien 

kattavuusvelvoitteiden räätälöintiin suhtaudutaan johdonmukaisesti, jotta maaseudun 

yhteyksiä voidaan parantaa; korostaa, että yksityisiä investointeja internetyhteyksiin olisi 

kannustettava paitsi kaupunkien kilpailukykyisten suurikapasiteettisten markkinoilla niin 

myös maaseutualueilla, joilla palveluja on liian vähän ja niiden tarjoaminen ei ole yhtä 

kannattavaa; 
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14. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita panemaan pikaisesti täytäntöön toimenpiteistä yhteisen 

korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamiseksi koko 

unionissa 6. heinäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 

2016/1148 säännökset1, jotta voidaan varmistaa riittävä turvallisuus toteutettaessa kyseistä 

suunnitelmaa tehokkaalla ja kestävällä tavalla; 

15. suosittelee, että komissio ryhtyy esittämään vuosittain 5G-toimintasuunnitelmaa koskevan 

tilanneselvityksen, jossa raportoidaan myös suosituksista, sekä tiedottamaan tuloksista 

Euroopan parlamentille. 

 

  

                                                 
1 EUVL L 194, 19.7.2016, s. 1. 
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