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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 

Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger, at et stærkt europæisk gigabitsamfund og hurtig udvikling af 5G-teknologier 

er den mest inklusive vej til virkeliggørelse af det digitale indre marked, eftersom 

højhastighedsbredbånd kan fremme universel vækst, især i landdistrikter, ved at forsyne 

dem med de redskaber, der skal til for at deltage i tidsalderen for Tingenes Internet (IoT) i 

samme omfang som byområder, samtidig med at de nyder godt af konkurrencefordele i 

form af lavere bolig-, fødevare- og uddannelsesomkostninger;

2. beklager den situation, der er skabt som følge af EU’s langsomme reaktion på 4G i 

sammenligning med andre regioner i verden, som har taget føringen og nu høster alle de 

dermed forbundne fordele;

3. understreger, at det er yderst vigtigt at reagere og handle effektivt i de tidlige faser af 5G 

for at placere EU forrest i udviklingen, siden fordelene ved at være førende i verden med 

hensyn til at sætte scenen for denne teknologi potentielt er meget store, og for at dette kan 

ske, bør reglerne være fremtidsorienterede og rettet mod investering og innovation med en 

markedsbaseret og lempelig tilgang, der fremmer konkurrence kombineret med en klog 

skattepolitik, idet det anerkendes, at investering er nødvendig for at skabe konkurrence, 

som igen vil sætte skub i innovation, nye tjenester og i sidste instans mere investering, der 

vil komme forbrugerne til gode; 

4. understreger nødvendigheden af at harmonisere de grundlæggende regler for 

frekvensallokeringen inden for 700 MHz- til trådløst bredbånd og til at tage hensyn til at 

give tilstrækkeligt langvarige licenser for at skabe forudsigelighed for investorer, idet det 

understreges, at en aftale om harmonisering af hele rækken af frekvensbånd under og over 

6 GHz er strategisk vigtig for udvikling af 5G og de behov, der skal opfyldes inden 

udgangen af 2017;

5. understreger, at indførelse af bredt accepterede industristandarder for 5G-udstyr til IoT er 

afgørende for at sikre hurtig tilpasning til IoT, og at lederskab inden for den private sektor 

er nødvendigt for indførelsen af disse standarder;

6. er bekymret over, at EU i mangel af moderne digitale netværker og infrastruktur, der giver 

hurtig konnektivitet af høj kvalitet, er i fare for at komme bagud i forhold til andre 

regioner, hvad angår at tiltrække investeringer og bevare viden, hvilket resulterer i tab af 

en konkurrencefordel;

7. er fortsat overbevist om, at der er et tvingende behov for standardisering for at forebygge 

fragmentering i 5G-teknologierne for ikke at hæmme interoperabiliteten, og minder om, at 

internationalt samarbejde er af allerstørste vigtighed for at kunne gå i spidsen for 

udformningen af globale standarder, og bekræfter også nødvendigheden af at sikre, at 

disse indledende globale 5G-standarder er tilgængelige inden udgangen af 2019, hvilket 

vil give mulighed for en hurtig kommerciel lancering af 5G;

8. understreger, at handlingsplanen for udvikling af 5G i hele EU ifølge Kommissionen ”har 
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potentiale til at skabe to mio. job” til trods for den nuværende vedholdende men 

langsomme vækst og de høje arbejdsløshedstal, især blandt unge;

9. bemærker behovet for en engageret dialog med alle interesserede parter - fra EU-

institutioner til medlemsstater, fra den private sektor til civilsamfundet - for at udvikle en 

fælles og delt vision understøttet af ideen om, at digitale teknologier og kommunikation 

har potentiale til at skabe et bedre liv for alle; 

10. fastholder sin overbevisning om, at et stærkere og mere dynamisk indre marked kun kan 

opnås gennem solid vækst og øget beskæftigelse, og at fuldendelsen af et blomstrende 

indre marked er den hurtigste vej til at opnå vækst og nye kvalitetsjob.


