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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

 korostaa, että vahva eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G-teknologioiden oikea-

aikainen käyttöönotto ovat osallistavin tapa kohti digitaalisten sisämarkkinoiden 

toteuttamista, sillä nopea laajakaistayhteys tukee yleistä kasvua, etenkin 

maaseutualueilla, tarjoamalla niiden asukkaille välineet, joiden avulla he voivat 

osallistua esineiden internetin aikakaudelle samaan aikaan kuin kaupunkialueiden 

asukkaat, mutta maksavat vähemmän asumisesta, ruoasta ja koulutuksesta;

 pitää valitettavana, että EU reagoi hitaasti 4G:hen verrattuna muihin maailman 

alueisiin, jotka ottivat etuaseman ja hyötyvät nyt siitä;

 painottaa, että on erittäin tärkeää reagoida tehokkaasti 5G:n varhaisessa vaiheessa, 

jotta EU on ensimmäisten joukossa käynnistämässä 5G-teknologiaa, sillä 

maailmanlaajuisen johtoaseman tuomat hyödyt ovat mahdollisesti erittäin suuret; 

painottaa, että tästä syystä toimien ja sääntöjen on oltava tulevaisuuteen 

suuntautuneita ja investointeja ja innovaatiota edistäviä, lähestymistavan on oltava 

markkinalähtöistä ja kevyttä kilpailun edistämiseksi ja veropolitiikan on oltava 

järkevää; toteaa, että investoiminen on välttämätöntä kilpailun luomiseksi, mikä 

puolestaan houkuttelee innovointia, uusia palveluja ja loppujen lopuksi lisää 

investointeja, joista on hyötyä kuluttajalle; 

 korostaa tarvetta asettaa perussäännöt uusien taajuuksien varaamiseen langattomalle 

laajakaistalle 700 MHz:n alueella ja harkita riittävän pitkäaikaisten lisenssien 

myöntämistä, jotta voidaan taata ennustettavuus investoijille; korostaa, että täyden 

taajuusaluepaketin eli alle ja yli 6 GHz:n taajuuksien yhdenmukaistamista koskeva 

sopimus on strategisesti merkittävä 5G:n käyttöönotossa ja että sopimukseen on 

päästävä vuoden 2017 loppuun mennessä;

 korostaa, että on erittäin tärkeää laatia 5G-verkkojen ja 5G-valmiiden esineiden 

internetin laitteiden laajalti hyväksytyt standardit, jotta voidaan varmistaa nopea 

esineiden internetin käyttöönotto; korostaa, että yksityisen sektorin johtoasema on 

välttämätön, jotta kyseiset standardit voidaan hyväksyä;

 on huolestunut siitä, että nykyaikaisten digitaalisten verkkojen ja laadukkaita ja 

nopeita yhteyksiä tarjoavien infrastruktuurien puutteen takia EU on vaarassa jäädä 

jälkeen muista alueista investointien houkuttelemisessa ja tiedon säilyttämisessä, mikä 

johtaa kilpailuedun menetykseen;

 toteaa jälleen, että tarvitaan kiireellisesti standardointia, jotta voidaan estää 

5G-teknologioiden pirstaloituminen ja hajaantuminen ja siten myös 

yhteentoimivuuden vaikeutuminen, ja muistuttaa, että kansainvälinen yhteistyö on 

äärimmäisen tärkeää, jotta saadaan johtoasema maailmanlaajuisten standardien 

laatimisessa; muistuttaa myös, että vuoden 2019 loppuun mennessä on varmistettava 
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ensi vaiheen maailmanlaajuisten 5G-standardien saatavuus, jotta 5G voidaan ottaa 

kaupalliseen käyttöön hyvissä ajoin;

 korostaa, että komission mukaan toimintasuunnitelman mukainen 5G-verkkojen 

käyttöönotto EU:ssa voi auttaa luomaan kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa, siitä 

huolimatta, että nykyinen kasvu on tasaista mutta hidasta ja että erityisesti nuorten 

työttömyysaste on korkea;

 toteaa, että on erittäin tärkeää ylläpitää yhteyksiä kaikkiin sidosryhmiin EU:n 

toimielimistä jäsenvaltioihin ja yksityiseltä sektorilta kansalaisyhteiskuntaan, jotta 

voidaan kehittää yhteinen ja jaettu näkemys, jota tukee idea siitä, että 

digitaaliteknologian ja viestinnän avulla voidaan luoda parempi elämä kaikille; 

 vahvistaa kantansa, jonka mukaan vahvemmat ja dynaamiset sisämarkkinat voidaan 

saavuttaa ainoastaan vakaan kasvun ja työllisyyden kasvun avulla ja kukoistavien 

sisämarkkinoiden toteuttaminen on nopein tapa saavuttaa kasvua ja uusia, laadukkaita 

työpaikkoja.


