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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett 

europeiskt gigabitsamhälle och 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 Konnektivitet 

för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle 

(COM(2016)0587) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som 

åtföljer detta (SWD(2016)0300), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 5G för 

Europa: en handlingsplan (COM(2016)0588) och det arbetsdokument från 

kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0306), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av 

den 14 september 2016 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 

kommunikation (COM(2016)0590), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

av den 14 september 2016 om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 

nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen 

(COM(2016)0589), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

av den 14 september 2016 om inrättande av Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (COM(2016)0591),  

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en 

inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192) och det arbetsdokument från 

kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2015)0100), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot en blomstrande 

datadriven ekonomi (COM(2014)0442), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 

14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik1, 

– med beaktande av bilagan till kommissionens meddelande av den 2 oktober 2013 

Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet): 

resultat och nästa steg (COM(2013)0685), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Prioriteringar för 

informations- och kommunikationsteknisk standardisering på den digitala inre 

marknaden (COM(2016)0176), 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 Vägen mot en rättsakt för den 

                                                 
1 EUT L 81, 21.3.2012, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=SV&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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digitala inre marknaden1, 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut av 

den 2 februari 2016 om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen 

(COM(2016)0043),  

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016 (EUCO 26/16), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 september 2013 En öppen 

utbildning: Innovativ inlärning och undervisning med ny teknik och öppna 

utbildningsresurser för alla (COM(2013)0654), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 

26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för 

risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet 

(20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av 

direktiv 2004/40/EG2, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 

transport och turism, utskottet för regional utveckling och utskottet för kultur och 

utbildning (A8-0000/2017), och av följande skäl:  

A. 5G kommer att vara en motor för innovation, som för med sig omvälvande förändringar 

inom många branscher och skapar nya användningsområden, högkvalitativa tjänster och 

produkter, inkomstflöden och affärsmodeller, främjar branschernas konkurrenskraft och 

stärker konsumenternas tillfredställelse.  

B. 5G-mobilnätens arkitektur kommer att skilja sig avsevärt från tidigare generationers för 

att uppfylla kraven på förväntad verksamhet och förväntade resultat för nät med mycket 

hög kapacitet, särskilt i fråga om latens och tillförlitlighet. 

C. Framtiden för det europeiska samhället och den europeiska ekonomin kommer att vara 

kraftigt beroende av 5G-infrastruktur, som kommer att få långt större effekter än 

befintliga trådlösa accessnät, i syfte att tillhandahålla högkvalitativa och snabbare 

kommunikationstjänster som är tillgängliga överallt och ständigt. 

D. 5G-nätets utbyggnad kommer framför allt att genomföras med hjälp av kommersiella 

investeringar och kommer att vara mottaglig för investeringsvänliga 

lagstiftningsförutsättningar. Effektiviseringen av administrativa villkor, till exempel för 

utbyggnaden av små celler för strikt spektrumharmonisering i god tid och utveckling av 

nät med mycket hög kapacitet, vilket för närvarande föreslås i den europeiska kodexen 

för elektronisk kommunikation, är av avgörande betydelse.  

E. Genomförandet av 5G och gigabitsamhället kräver en tydlig tidsplan, samarbete med 

samtliga aktörer och adekvata investeringar för att uppfylla alla villkor inom den 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0009. 
2 EUT L 179, 29.6.2013, s. 1. 
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tidsram som krävs.  

I. Visionen för 5G – krav för ett generationsskifte 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att ta fram en handlingsplan för 

5G som syftar till att göra EU världsledande inom utbyggnaden av standardiserade 5G-

nät från 2020 till 2025. 

2. Europaparlamentet välkomnar gigabitsamhällets mål om att uppnå näthastigheter på 100 

Mbit/s för alla europeiska konsumenter och, på lång sikt, på mellan 1 Gbit/s och 100 

Gbit/s för de viktigaste socioekonomiska drivkrafterna, såsom starkt digitaliserade 

företag, stora transportknutpunkter, finansinstitut och skolor.  

3. Europaparlamentet påpekar att 5G-systemen måste kunna fungera över ett mycket brett 

frekvensområde: från mindre än 1 GHz till upp till 100 GHz och med en maximal 

potential på upp till 300 GHz. Parlamentet noterar att frekvenser på 3–6 GHz och över 

10 GHz bör leverera extrema datahastigheter och extrem kapacitet i tätbefolkade 

områden. 

4. Europaparlamentet betonar att en sammanhängande spektrumstrategi, inbegripet 

nationella färdplaner, behövs för att möta utmaningarna med 5G, och hantera 

kommunikation mellan människor, maskin-till-maskin (M2M) och inom sakernas 

internet (IoT) på olika nivåer:  uppkopplingshastighet, mobilitet, latens, grad av 

belastning, tillförlitlighet osv. 

5. Europaparlamentet påpekar att uppbyggnaden av trådlösa 5G-nät kräver en flexibel och 

effektiv användning av alla tillgängliga icke sammanhängande delar av spektrumet, 

inklusive frekvensbandet 700 Mhz, för en bred rad olika nätutbyggnadsscenarier, med 

tydlig tonvikt på harmonisering av de tillgängliga spektrumbanden regionalt.  

6.  Europaparlamentet konstaterar att sektorns aktörer bör omfattas av lika villkor och ha 

handlingsfrihet att utforma sina egna nätverk, välja investeringsmodell och lämpligaste 

teknik, inklusive fiber till hemmet, trådlöst nät, G.fast, 2G, kabel, satellit eller annan 

teknik under snabb utveckling som kommer att hjälpa till att ansluta alla européer till 

nät med mycket hög kapacitet.  

II. Möjliggörande av gigabitsamhällets fördelar  

7. Europaparlamentet anser att 5G är mer än en utveckling av mobilt bredband och att det 

kommer att bli en viktig möjliggörande faktor för den framtida digitala världen som 

nästa generation av utbredda ultrasnabba bredbandsnät, som kommer att stödja 

omvandlingen av processer inom alla ekonomiska sektorer (offentliga sektorn, hälso- 

och sjukvård, energi, samhällsservice, tillverkning, transport, bilindustrin, virtuell 

verklighet (VR), spel på internet och så vidare) och tillhandahålla flexibla, elastiska och 

starkt individanpassade tjänster som kommer att förbättra alla medborgares liv. 

8. Europaparlamentet konstaterar att 5G bör spela en viktig roll för att motverka den 

digitala klyftan och förbättra internetanvändningen, särskilt på landsbygden och i 

avlägsna områden. 
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9. Europaparlamentet välkomnar initiativet WiFi4EU för att främja kostnadsfritt internet i 

lokalsamhällena genom ett EU-finansierat system. Parlamentet konstaterar att 

anslutningshastigheterna ökar och att allteftersom användningen över flera trådlösa 

enheter ökar kommer WLAN att behöva matcha kraven på uppkoppling mellan 

slutanvändare.  

10. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av 5G-teknik är en hörnsten för omvandling 

av IKT-nätinfrastruktur till en allomfattande smart konnektivitet: smarta bilar, smarta 

nät, smarta städer, smarta fabriker osv. Parlamentet anser att ultrasnabba bredband och 

intelligenta, effektiva nät som kan åstadkomma näst intill momentan konnektivitet 

mellan människor, människa-till-maskin och anslutna maskiner kommer att omdefiniera 

uppkoppling mellan slutanvändare, vilket kommer att möjliggöras tack vare 

radioaccessnätparadigm såsom meshnät, dynamisk nätuppdelning och 

softwarisationteknik. 

11. Europaparlamentet anser att 5G kommer att möjliggöra nya tjänster av hög kvalitet, 

ansluta nya branscher och i slutändan förbättra kundupplevelsen för alltmer 

sofistikerade och krävande digitala användare. 

12. Europaparlamentet anser att utvecklingen och förbättringen av digital kompetens bör 

ske genom större investeringar i utbildning med två huvudsakliga mål: utbilda 

högkvalificerad arbetskraft som kan behålla och skapa tekniska arbeten samt utrota 

digital analfabetism – en orsak till den digitala klyftan och digital utestängning. 

III. Politiskt tillvägagångssätt 

13. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att stärka investeringsplanen 

för Europa inom finansieringsinstrument (Efsi, FSE) som avsatts för att finansiera 

strategiska mål för gigabitkonnektivitet fram till 2025. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa, bevara och utveckla 

finansiering för handlingsplanen för 5G på lämplig nivå inom ramen för nästa fleråriga 

budgetram 2020–2027.  

15. Europaparlamentet anser att den bästa vägen mot gigabitsamhället är genom ett 

teknikinkluderande tillvägagångssätt som stöds av en bred uppsättning 

investeringsmodeller såsom offentlig-privata investeringar eller saminvesteringar. 

Parlamentet noterar att saminvesteringar i nät med mycket hög kapacitet kan bidra till 

att sammanföra resurser, möjliggöra olika flexibla ramar och sänka 

utbyggnadskostnaderna. 

16. Europaparlamentet betonar att kommersiella investeringar bör stödjas av en politik och 

ett regelverk som är anpassade till förutsebarhet och visshet om avkastning på 

investeringar, och bör inte fördröjas av alltför ambitiösa offentliga system som kan 

hindra utbyggnaden av 5G.  

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra handlingsplanen 

för 5G genom enhetliga och snabba åtgärder i regioner och städer som uppmuntrar och 

ger incitament till sektorsövergripande innovation och främjar en ekonomisk 

branschomfattande samarbetsinriktad ram. 
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18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ledningen i att främja intersektoriell, 

flerspråkig 5G-interoperabilitet och stödja integritetsvänliga, tillförlitliga, säkra tjänster 

samt att beakta ekonomiska och geografiska nationella förutsättningar som en 

integrerad del av en gemensam strategi. 

19. Europaparlamentet konstaterar att varje sektor bör utarbeta en egen färdplan för 

standardisering som bygger på branschledda processer, med en stark önskan att nå 

gemensamma standarder som kan bli världsomspännande. 

20. Europaparlamentet stöder utvecklingen av integrerade lösningar och tester, följda av 

branschövergripande försök med storskaliga pilotprojekt, som svar på efterfrågan på 

tjänster i gigabitsamhället. 

21. Europaparlamentet betonar behovet av att harmonisera den europeisk strategin för 

elektromagnetiska fält, i enlighet med riktlinjerna från Internationella kommissionen för 

skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), som formellt erkänts av WHO. 

22. Europaparlamentet framhåller att utvecklingen av gigabitsamhället kräver färre och 

enklare regler, som bör vara framtidsinriktade, investeringsfrämjande, 

innovationsfrämjande och grunda sig på en bedömning av konkurrensen på marknaden. 

Parlamentet betonar att infrastrukturbaserad konkurrens erbjuder möjligheter till mindre 

reglering och möjliggör en rimlig långsiktig avkastning på investeringar. 

23. Europaparlamentet betonar att de nationella bredbandsplanerna behöver ses över 

noggrant, inrikta sig på alla 5G-områden, bibehålla ett tillvägagångssätt med flera olika 

tekniker, stödja ett flexibelt regelverk och maximera innovationens omfattning och 

täckning.  

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de nationella 

bredbandsplanerna för att kartlägga brister och utforma landsspecifika 

rekommendationer för vidare åtgärder. 

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inrätta den deltagarbaserade 

bredbandsplattformen för att säkerställa deltagande på hög nivå av offentliga och 

privata enheter samt lokala och regionala myndigheter.  

26. Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag skulle dra stor nytta av 

tillgång till 5G-lösningar.  Parlamentet uppmanar kommissionen att precisera sina 

handlingsplaner för att underlätta små och medelstora företags tillgång till den 

deltagarbaserade 5G-bredbandsplattformen. 

27. Europaparlamentet stöder kommissionens plan på att införa spektrumharmonisering och 

långa licenstider på minst 25 år, vilket kommer att öka stabiliteten och säkerheten vad 

gäller investeringar. Parlamentet konstaterar att beslut om dessa frågor bör fattas 

samtidigt i samtliga medlemsstater för att anta bindande riktlinjer om vissa villkor i 

tilldelningsprocessen. 

28. Europaparlamentet uppmanar EU att samordna insatserna inom Internationella 

teleunionen (ITU), för att EU:s politik ska bli konsekvent.  Parlamentet betonar att EU:s 

spektrumharmoniseringsbehov av 5G efter 2020 bör slutföras före 2019 års 
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världsradiokonferens (WRC-19). 

29. Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen tar fram en årlig framstegsrapport 

och utarbetar rekommendationer om handlingsplanen för 5G, och informerar 

parlamentet om resultaten. 

° 

° ° 

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaterna. 
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MOTIVERING 

Idén om att utveckla ett gigabitsamhälle grundar sig i de möjligheter som utbyggnaden av 5G-

lösningar erbjuder.  5G inleder en ny etapp i den digitala världen genom skapandet av nya 

högkvalitativa nät: nät med mycket hög kapacitet.  Genom att skapa nya möjligheter till 

konnektivitet blir infrastrukturen en möjliggörande faktor. 

  

Det behövs dock vissa förutsättningar för utvecklingen av 5G-infrastruktur.  

Investeringsvänliga lagstiftningsförutsättningar bör skapa rättslig klarhet, öppenhet, jämlikhet 

och förenkling av regler som är centrala för dagens och framtidens elektroniska 

kommunikation.  Infrastrukturbaserad konkurrens bör omfatta alla potentiella parter som 

konkurrerar om investeringar inom ramen för flexibla, affärseffektiva 

saminvesteringsmodeller.  Spektrumtilldelningen bör harmoniseras för att beslutsfattandet och 

lösningarna ska bli enhetliga.  Dessutom bör samordnade EU-omfattande insatser göras för att 

hantera åtkomsten till 700 MHz-bandet och frekvenser från 1 GHz till 100 GHz på lång sikt.  

Det bör finnas en beredvillighet att arbeta för standardisering och interoperabilitet inom den 

gemensamma ramen för alla EU-medlemsstater.  Slutligen bör många branscher vara beredda 

att utforma sina egna färdplaner så att de kan anpassa sig till de tekniska krav som är 

nödvändiga för 5G-konnektivitet och 5G-kommunikation.  5G:s fulla potential kan endast 

frigöras om nära partnerskap utvecklas med ”vertikala” branscher.  Vi måste lära oss att 

arbeta mer systematiskt över branschledda processer. 

 

Det finns vissa viktiga drivkrafter för utvecklingen av 5G, till exempel förståelse för vilka 

ekonomiska fördelar och individuella fördelar som kan uppnås genom utbyggnaden av 5G.  

Till dessa fördelar hör utveckling av sakernas internet, självkörande bilar, tillväxt inom e-

hälsa och telemedicin (som i sin tur kommer att bidra till ett verkligt paradigmskifte inom 

hälso- och sjukvården), helt nya undervisnings- och lärandemöjligheter tack vare 

användningen av verktyg baserade på virtuell verklighet inom utbildningen, nya 

underhållningsmodeller, eventuella framsteg med smarta städer och nya digitala möjligheter 

inom jordbruket.  Utbyggnaden av 5G kommer att bana väg för nya produkter och tjänster, 

som alla kommer att vara mer användarvänliga och anpassade till människors behov, vilket 

kommer att stärka konsumenternas tillfredsställelse.  Tillväxt skapar efterfrågan.  Denna 

efterfrågan kommer att göra investeringar i 5G mer lönsamma på lång sikt och kommer att 

garantera en lämplig avkastning på investeringarna. 

 

Det är tydligt att även om de nya infrastrukturmöjligheterna, infrastrukturens inkluderande 

karaktär och efterfrågan på 5G-infrastruktur kommer att ändra samhällsattityderna, kommer 

de också att kräva ny kompetens.  Utbildningsaspekten av utbyggnaden av 5G bör därför 

också beaktas. 

 

5G innebär ett verkligt tillfälle för Europa att förnya det industriella landskapet av 

telekommunikationer.  Vi står nu vid ett vägskäl för spännande utveckling.  Jag förväntar mig 

att EU-industrin som helhet kommer att sätta bollen i rullning för en ambitiös utveckling av 

5G-teknik och en färdplan för utbyggnaden. 

 

Kommissionen har föreslagit en väl utformad agenda, tidsplan och konkreta åtgärder.  Den 

europeiska kodexen för elektronisk kommunikation kommer att godkännas inom den 

närmaste framtiden.  Nu måste dock alla berörda parter verkligen samarbeta inom processen.  

Medlemsstaterna måste vara beredda att delta i tydliga, gemensamma och harmoniserade 
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beslutsprocesser.  Om nya nationella bredbandsplaner inte hinner antas kan man inte inleda 

investeringar och utveckla teknik och lösningar, särskilt användningen av fiberbaserade 

lösningar inom 5G.  Om EU inte utövar aktiva och konsekventa påtryckningar vid 

världsradiokonferensens debatter kommer det att bli svårt att nå tillfredsställande beslut om 

åtkomsten till gigafrekvenser.  Utan samarbete mellan kommissionen, medlemsstaterna, 

företrädare för näringslivet och Berec kommer vi att gå miste om möjligheten att harmonisera 

spektrumtilldelningsförfarandet.  Utan samarbete mellan EU-institutionerna, regeringarna och 

lokala och regionala myndigheter går det inte att investera i en inkluderande infrastruktur med 

full tillgång till 5G-nät med mycket hög kapacitet för alla, även för bosatta i avlägsna 

områden och på landsbygden.  Utan verkligt deltagande av medborgarna samt nationell 

finansiering och EU-finansiering av handlingsplanen för 5G i nuläget, och efter 2020 med den 

nya fleråriga budgetramen, kommer det att bli svårt att uppnå de ovannämnda målen. 

 

Det är helt avgörande att alla förutsättningar för att 5G ska kunna införas fullt ut senast 2025 

analyseras och fastställs i enlighet med detta. 

Det är likaså viktigt att insatser från alla aktörer bör samordnas för att uppnå målen för 5G.  

Det står klart att om alla åtgärder och verksamheter inom handlingsplanen för 5G genomförs 

framgångsrikt kommer det att medföra många fördelar för den europeiska ekonomin och 

samtliga europeiska medborgare. 

 


