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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. rõhutab, et tugev Euroopa gigabitiühiskond ja 5G-tehnoloogiate õigeaegne kasutuselevõtt 

on kõige kaasavam tee digitaalse ühtse turu realiseerimiseni, sest kiire lairibaühendus võib 

edendada üleüldist arengut, eriti just maapiirkondades, sest vahendid, millega saada osa 

asjade interneti ajastust, jõuaksid sinna sama kiiresti kui linnapiirkondadesse, kuid 

maapiirkondade konkurentsieelisteks on eluasemete, toidu ja hariduse madalamad hinnad;

2. taunib tekkinud olukorda, kus EL oli 4G kasutuselevõtuga aeglane ning teised maailma 

piirkonnad haarasid initsiatiivi ja saavad sellest nüüd kasu;

3. rõhutab, et 5G varajases etapis tulemuslikult reageerimine on esmatähtis, et EL jõuaks 

asjade käigust ette, sest selle tehnoloogia kasutuselevõtul maailmas juhtival kohal olemine 

toob potentsiaalselt väga suurt kasu, ja et see saaks juhtuda, peavad poliitilised otsused ja 

õigusaktid olema suunatud tulevikku ning soodustama investeeringuid ja innovatsiooni, 

lisaks on tarvis turupõhist ja paindlikku lähenemist, mis edendaks konkurentsi, ja arukat 

maksupoliitikat, millega teadvustataks, et investeeringud loovad konkurentsi, mis 

omakorda tooks kaasa innovatsiooni, uusi teenuseid ja lõppkokkuvõttes rohkem 

investeeringuid, millest saab kasu tarbija; 

4. rõhutab, et on vaja kooskõlastada traadita lairiba jaoks 700 MHz sagedusalal uue 

spektriosa eraldamise põhireegleid ja kaaluda piisavalt pikaajaliste tegevuslubade andmist, 

et tagada investorite jaoks prognoositavus, ning et kokkulepe kõikide 6 GHz-ist 

madalamate ja kõrgemate sagedusalade ühtlustamise kohta on 5G kasutuselevõtu 

seisukohalt strateegilise tähtsusega ning selleni on vaja jõuda 2017. aasta lõpuks;

5. rõhutab, et 5G-võrkude ja 5G-võimekusega asjade interneti seadmete jaoks üldtunnustatud 

standardite kehtestamine on kriitilise tähtsusega, et tagada asjade interneti kiire 

kasutuselevõtt, ja et nende standardite kehtestamisel peab erasektoril olema juhtiv roll;

6. tunneb muret, et nüüdisaegsete digitaalsete võrkude ja taristu puudumise tõttu on oht, et 

EL jääb investeeringute ligimeelitamises ja teadmiste säilitamises teistest piirkondadest 

maha, mille tulemusel kaoksid konkurentsieelised;

7. kinnitab veel kord, et on tungiv vajadus kehtestada ühtsed standardid, et 5G-tehnoloogiad 

ei killustuks ja koostalitlusvõime poleks takistatud, ja tuletab meelde, et rahvusvaheline 

koostöö on ülimalt oluline, et saavutada juhtpositsioon ülemaailmsete standardite 

kujundamises, ja lisaks kinnitab veel kord, et esialgsed ülemaailmsed 5G-standardid 

peavad olema kättesaadavad 2019. aasta lõpuks, mis teeks võimalikuks 5G õigeaegse 

kommertsturule toomise;

8. rõhutab asjaolu, et komisjoni sõnul on tegevuskaval võtta kasutusele 5G kogu ELis 

potentsiaal luua kaks miljonit töökohta, seda vaatamata praegusele püsivale, kuid 

madalale majanduskasvule ja kõrgele tööpuuduse määrale, eriti noorte seas;

9. märgib, et on vaja jõulist koostööd kõigi sidusrühmadega, ELi institutsioonidest 

liikmesriikideni ja erasektorist kodanikuühiskonnani, et luua ühine nägemus, mille aluseks 
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oleks idee, et digitehnoloogiatel ja sideteenustel on potentsiaal teha kõigi elu paremaks; 

10. kinnitab veel kord oma veendumust, et tugevama ja dünaamilisema siseturuni on võimalik 

jõuda vaid püsiva majanduskasvu ja suurenenud tööhõive abil ning eduka digitaalse ühtse 

turu väljakujundamine on kiireim viis kasvatada majandust ja luua uusi, kvaliteetseid 

töökohti.


