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FÖRSLAG 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 

forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt  resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet betonar att ett starkt europeiskt gigabitsamhälle och ett snabbt 

införande av 5G-teknik är det mest inkluderande sättet att förverkliga den digitala inre 

marknaden, eftersom bredband med mycket hög hastighet kan främja allmän tillväxt, 

särskilt på landsbygden, genom att tillhandahålla de verktyg som behövs för att 

landsbygden ska kunna delta i tidsåldern sakernas internet (IoT) lika snabbt som 

tätorter, samtidigt som den har en konkurrensfördel i form av lägre kostnader för 

boende, mat och utbildning.

2. Europaparlamentet beklagar den situation som har uppstått på grund av 

EU:s långsamma reaktion på 4G jämfört med andra delar i världen som ställde sig 

i täten och som nu kammar hem vinsten av detta.

3. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att reagera effektivt under det första skedet 

av 5G för att EU ska stå i frontlinjen, eftersom det kan finnas mycket att vinna på att 

vara världsledande då grunden läggs för denna teknik, och för att detta ska ske måste 

åtgärder och regler vara framtidsorienterade och främja investeringar såväl som 

innovation, med ett marknadsbaserat och försiktigt tillvägagångssätt som skapar 

konkurrens, i kombination med en klok skattepolitik, och att det är viktigt att erkänna 

vikten av investeringar för att skapa konkurrens som i sin tur ger upphov till nya tjänster 

och i slutändan mer investeringar som kan gynna konsumenterna. 

4. Europaparlamentet lyfter fram behovet av att anpassa de grundläggande reglerna för 

spektrumallokering inom 700 MHz-frekvensbandet för trådlöst bredband, och att 

överväga att bevilja licenser med tillräckligt lång löptid som ger förutsägbarhet för 

investerare, och betonar att ett avtal om en komplett uppsättning spektrumband under 

och över 6 GHz som ska harmoniseras är strategiskt viktigt för att 5G ska kunna införas 

och dess behov ska kunna tillgodoses före utgången av 2017.

5. Europaparlamentet framhåller betydelsen av att fastställa allmänt accepterade 

industristandarder för 5G-nätverk och 5G-anpassade IoT-produkter för att säkerställa ett 

snabbt antagande av sakernas internet, och att den privata sektorn måste spela en 

ledande roll i antagandet av dessa standarder.

6. Europaparlamentet uttrycker oro över att EU, på grund av att det saknas moderna 

digitala nätverk och infrastrukturer samt snabb konnektivitet, riskerar att halka efter 

andra regioner när det gäller att locka till sig investeringar och behålla kompetens, och 

att detta kan leda till att EU förlorar en konkurrensfördel. 

7. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse om det akuta behovet av standardisering 

för att förhindra fragmentering av 5G-teknik och inte hämma interoperabilitet, och 

påminner om att internationellt samarbete är absolut nödvändigt om man ska leda 

arbetet med utformningen av globala standarder, och upprepar också behovet av att de 

första globala 5G-standarderna ska finnas tillgängliga senast före utgången av 2019, 

vilket skulle innebära en snabb kommersiell lansering av 5G. 
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8. Europaparlamentet framhåller att enligt kommissionen kan handlingsplanen för ett 

införande av 5G i hela EU skapa två miljoner arbetstillfällen trots den nuvarande 

stadiga, men låga tillväxten och höga arbetslösheten, särskild bland ungdomar.

9. Europaparlamentet konstaterar att det behövs en aktiv dialog med alla berörda aktörer, 

från EU-institutionerna till medlemsstaterna, från den privata sektorn till det civila 

samhället, för att utveckla en gemensam och delad vision som bygger på idéen att 

digital teknik och digitala kommunikationer har möjlighet att skapa ett bättre liv för 

alla. 

10. Europaparlamentet återupprepar sin övertygelse om att en stark och dynamisk inre 

marknad endast kan uppnås genom stabil tillväxt och ökad sysselsättning, och ett 

förverkligande av en blomstrande digital inre marknad är det snabbaste sättet att skapa 

tillväxt och nya arbetstillfällen av hög kvalitet.


