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SUGGESTIES 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. neemt nota van de mededeling van de Commissie over "Connectiviteit voor een 

competitieve digitale eengemaakte markt – Naar een Europese gigabitmaatschappij" en 

haar actieplan "5G voor Europa", die de lidstaten een opwindende kans bieden om hun 

innoverende ondernemingen in de culturele en creatieve sector, met name kmo's, in staat 

te stellen competitief te blijven op de wereldmarkten en hun talenten als ondernemers en 

innovatoren onder de aandacht te brengen; 

2. is verheugd over de doelstellingen van de gigabitmaatschappij om alle Europese 

consumenten internetverbindingen van 100 Mbps en, op lange termijn, alle belangrijke 

katalysatoren van sociaal-economische groei, zoals scholen, belangrijke vervoershubs, 

financiële instellingen en ondernemingen die in hoge mate digitaal werken, 

internetverbindingen van 1 Gbps tot 100 Gbps te bieden; 

3. is verheugd over het ambitieuze plan om tegen 2025 ultrasnel internet aan te bieden op 

basis- en middelbare scholen en universiteiten en in bibliotheken, met inachtneming van 

de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; benadrukt dat snellere en betere 

connectiviteit enorme kansen biedt om onderwijsmethodes te verrijken, onderzoek te 

bevorderen en online onderwijsdiensten van hoge kwaliteit te ontwikkelen, alsook betere 

mogelijkheden voor leren op afstand; benadrukt dat die kansen ervoor zullen zorgen dat 

de digitale vaardigheden en mediageletterdheid van docenten, kinderen en studenten 

vooruit gaan en dat de lidstaten meer mogelijkheden krijgen om best practices uit te 

wisselen; benadrukt dat de aanpassing van onderwijs- en opleidingsstelsels essentieel is 

om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar digitaal geschoolde werknemers in de 

EU; wijst in dit verband op het belang van investeringen in de levenslange ontwikkeling 

van leerkrachten; benadrukt dat er verdere inspanningen nodig zijn om de 

mediageletterdheid onder burgers op alle onderwijsniveaus te verbeteren, vooral onder 

kinderen en jongeren; 

4. is van mening dat Europa moet zorgen voor permanente opleiding van geschoold 

personeel op het gebied van nieuwe systemen en nieuwe toepassingsgebieden door in 

samenwerking met het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) leerplannen 

voor de ontwikkeling van 5G-vaardigheden op te stellen en beschikbaar te stellen; 

5. wijst nadrukkelijk op de mogelijkheden die het Europees Fonds voor strategische 

investeringen in het algemeen biedt en, dankzij de interactie met andere fondsen, in het 

bijzonder voor de ontwikkeling van infrastructuur voor openbare dienstverlening; meent 

dat de inspanningen met name gericht moeten zijn op de ontwikkeling van nieuwe digitale 

vaardigheden op het gebied van het ontwerpen van systemen en oplossingen via grote 

investeringen in onderwijs, onder meer in de digitalisering van scholen, opdat de digitale 

kloof kan worden gedicht en digitale uitsluiting wordt voorkomen; 

6. is van mening dat 5G meer is dan alleen maar een evolutie op het gebied van mobiele 

breedband en dat 5G van vitaal belang zal zijn voor de toekomstige digitale wereld, voor 

de volgende generatie van alomtegenwoordige ultrasnelle breedbandinfrastructuur die de 
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transformatie van processen in alle economische sectoren (gezondheidszorg, energie, 

nutssector, productiesector, vervoer, automobielsector, virtuele realiteit enz.) zal 

ondersteunen, en voor de groeiende consumentenvraag in het leven van elke burger; 

7. erkent dat 5G de ontwikkeling van spannende en buitengewoon innovatieve toepassingen 

en concepten – zoals het internet der dingen – kan stimuleren, die culturele en creatieve 

bedrijfstakken een veelvoud aan nieuwe mogelijkheden kunnen bieden doordat zij nieuwe 

manieren verschaffen om inhoud en producten breed te verspreiden; 

8. benadrukt dat 5G het potentieel heeft om de toegang tot en de verspreiding van inhoud 

ingrijpend te veranderen en de gebruikerservaring aanzienlijk te verrijken, en het 

tegelijkertijd mogelijk maakt nieuwe vormen van culturele en creatieve inhoud te 

ontwikkelen; benadrukt in dit verband de noodzaak van doeltreffende maatregelen tegen 

piraterij en van een alomvattende aanpak om de handhaving van intellectuele-

eigendomsrechten te verbeteren om ervoor te zorgen dat de consument gemakkelijk 

toegang heeft tot legale inhoud; 

9. meent dat 5G het mogelijk zal maken om nieuwe hoogwaardige diensten aan te bieden, 

nieuwe bedrijfstakken met elkaar zal verbinden en uiteindelijk de consumentenervaring 

van steeds kundigere en veeleisende digitale gebruikers zal verbeteren; 

10. benadrukt dat de audiovisuele sector een van de drijvende krachten is achter het succes 

van 5G in Europa, waar hij voor banen en economische groei zorgt, en dat de 

ontwikkeling ervan een sterk positief effect kan hebben op de waardeketen van de 

audiovisuele media, met inbegrip van de productie, vernieuwing en distributie van inhoud 

en de gebruikersomgeving; roept de Commissie en de lidstaten daarom op rekening te 

houden met de behoeften en specifieke kenmerken van deze sector, met name op het 

gebied van het omroepbestel; 

11. neemt nota van het voornemen van de Commissie om voorlopige spectrumbanden 

beschikbaar te stellen voor 5G; wijst er in dit verband op dat het van belang is voldoende 

aandacht te besteden aan de behoeften en de specifieke kenmerken van de omroepsector in 

samenhang met het sociaal en cultureel waardevolle Europese audiovisuele model; 

12. benadrukt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de lidstaten op het vlak van de 

toegang tot snelle internetverbindingen en dat er momenteel nog onvoldoende 3G en 4G 

beschikbaar is in plattelandsgemeenten, geografisch afgelegen gebieden en geïsoleerde 

regio's; benadrukt dat het belangrijk is digitale kansen te bieden en te garanderen dat de 

ontwikkeling van 5G de digitale kloof tussen burgers, en met name tussen stedelijke en 

landelijke gebieden, aanzienlijk verkleint; verzoekt de Commissie de totstandbrenging van 

netwerken te bevorderen en op 5G gebaseerde innovatie te ondersteunen, ook in afgelegen 

gebieden waar modellen voor openbare investering of mede-investering nodig zijn om de 

kwaliteit van de verbindingen en de verscheidenheid van inhoud te waarborgen; moedigt 

de ontwikkeling van een aanbod op maat aan om de toegang tot betaalbare diensten voor 

kwetsbare maatschappelijke groeperingen te verbeteren; benadrukt dat verdere uitbouw 

van digitale infrastructuur, met name in dunner bevolkte gebieden, bevorderlijk is voor de 

maatschappelijke en culturele integratie, voor moderne onderwijs- en informatieprocessen 

en een regionale culturele economie en het mogelijk maakt om op talrijke gebieden, 

waaronder het onderwijs en de media, vooruitgang te boeken; 
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13. juicht het toe dat er bij de spectrumlicenties een consistente aanpak wordt bevorderd ten 

aanzien van verplichtingen voor een beter afgestemde dekking, teneinde de connectiviteit 

op het platteland te stimuleren; benadrukt dat particuliere investeringen in 

internetconnectiviteit aangemoedigd moeten worden, niet alleen voor concurrerende 

markten met een grote capaciteit in stedelijke gebieden, maar ook voor die in minder goed 

bediende en minder rendabele plattelandsgebieden; 

14. dringt erop aan dat alle lidstaten met spoed uitvoering geven aan de bepalingen van 

Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 

houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van 

netwerk- en informatiesystemen in de Unie1, opdat gezorgd wordt voor een passend 

niveau van beveiliging bij het doeltreffend en duurzaam maken van dit plan; 

15. beveelt aan dat de Commissie een jaarlijks voortgangsverslag opstelt over het 5G-

actieplan waarin zij onder meer rapporteert over aanbevelingen, en dat zij het Parlement in 

kennis stelt van de resultaten. 

 

  

                                                 
1 PB L 194 van 19.7.2016, blz. 1. 
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