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SUGGESTIES 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat de EU achterblijft bij Noord-Amerika en 

delen van de regio Azië-Stille Oceaan wat de toegang tot 4G en de projecties inzake het 

gebruik van 5G betreft; is van mening dat Europa nog veel in te halen heeft aangezien in 

2015 meer dan 75 % van de Amerikaanse bevolking toegang had tot 4G, tegenover 

slechts 28 % van de Europese bevolking; is voorts bezorgd over het feit dat de industrie 

verwacht dat er tegen 2022 meer dan 110 miljoen 5G-abonnementen zullen zijn in 

Noord-Amerika, tegenover slechts 20 miljoen in West-Europa; spreekt zijn bezorgdheid 

uit over het feit dat geen van de 28 EU-lidstaten de 100 % snelle en ultrasnelle dekking 

heeft gerealiseerd waarin was voorzien in de doelstellingen van de Digitale Agenda; 

merkt op dat de gemiddelde toegang van de volgende generatie in sommige lidstaten 

momenteel onder 25 %; 

2. is van mening dat 5G meer is dan een evolutie van de breedbandtechnologie, aangezien 

de infrastructuur van de volgende generatie, voor alomtegenwoordige ultrasnelle 

breedband, verder zal gaan dan de bestaande netwerken voor draadloze toegang; merkt op 

dat deze veranderingen de transformatie kunnen ondersteunen van processen in een groot 

aantal economische sectoren en het mogelijk kunnen maken om overal in Europa te 

wonen, opleiding te volgen en te werken; is van mening dat een betere 

internetconnectiviteit kan bijdragen tot economische groei, creatie van banen, (territoriale 

en sociale) cohesie en concurrentievermogen in Europa, terwijl tegelijk gelijke kansen en 

gendergelijkheid worden bevorderd en de levensomstandigheden van de bevolking 

worden verbeterd; 

3. wijst op het feit dat een aanzienlijke hoeveelheid investeringen nodig is om voor een 

gigabitsamenleving te zorgen en op de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor 

investeerders, exploitanten en dienstverleners en het creëren van synergieën met andere 

sectoren; wijst erop dat het komende decennium 155 miljard EUR extra nodig is om 

gigabittoegang voor de digitale interne markt te realiseren; erkent dat het van cruciaal 

belang is dat er bijkomende investeringen worden gedaan om de prijzen per eenheid voor 

de consumenten te verlagen, de kwaliteit van de diensten te verhogen en hun 

dekkingsgebied te vergroten; merkt op dat uit onderzoek van de industrie blijkt dat de 

daling van de eenheidsprijs per megabyte voor meer dan 90 % is toe te schrijven aan 

investeringen en niet zozeer aan statische effecten zoals mededinging; wijst erop dat de 

Amerikaanse markt dankzij een "prijs per megabyte"-maatregel voor consumenten 

aanzienlijk goedkoper is dan de Europese; is van mening dat een maatregel betreffende 

een gemiddelde opbrengst per gebruiker (average revenue per user, ARPU) misleidend 

kan zijn omdat de hogere snelheden, ruimere gegevenspakketten of onbeperkte 

aanbiedingen die Amerikaanse consumenten gebruiken, daarbij buiten beschouwing 

blijven; 

4. benadrukt dat de uitrol van het 5G-netwerk gedeeltelijk zal afhangen van bijdragen van 

subsidies en financieringsinstrumenten in de hele EU; verzoekt de lidstaten bijzondere 

aandacht te besteden aan projecten met het oog op het verruimen van de internettoegang 
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in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) in de 

programmeringsperiode 2014-2020; wijst erop dat de ESI-fondsen in de huidige 

programmeringsperiode in totaal 21,4 miljard EUR zullen bijdragen aan de 

totstandbrenging van de digitale eengemaakte markt, met inbegrip van 6 miljard EUR 

voor de uitrol van breedbandnetwerken met hoge snelheid; erkent het belang van deze 

overheidsmiddelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Commissie 

maar is van mening dat er bij de particuliere sector aanzienlijk veel meer kapitaal moet 

worden losgeweekt, wil Europa de komende tien jaar 155 miljard EUR extra investeren; 

is van mening dat de ESI-fondsen met name nuttig kunnen zijn in dunbevolkte gebieden 

waar marktgerichte oplossingen geen succes hebben, om te komen tot volledige 

territoriale dekking; 

5. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de lidstaten, lokale en regionale autoriteiten 

en andere belanghebbenden hun weg vinden in de complexe waaier van subsidies, 

financieringsinstrumenten met een beperkt risico en publiek-private partnerschappen die 

voor projecten op het gebied van toegang beschikbaar zijn; is van mening dat betere 

samenwerking op lokaal en regionaal niveau vereist is om vaste netwerken uit te breiden 

en gigabitconnectiviteit te garanderen, teneinde de begunstigden concurrerende 

aanbiedingen en aantrekkelijke prijzen te bieden en tegelijk nieuwe investeringen aan te 

drijven; acht het nuttig een online-informatiebron in het leven te roepen om investeerders 

in infrastructuur een overzicht te bieden van de hele waaier van beschikbare 

financieringsmogelijkheden; stelt vast dat de oprichting er is gekomen van het 

breedbandfonds, maar dringt er bij de EIB en de Commissie op aan de inspanningen te 

focussen op het verbeteren van de programma's ter ondersteuning van de IT-sector die 

bestaan, zoals Horizon 2020, in plaats van nieuwe programma's te creëren; verzoekt de 

Commissie mogelijke synergieën te faciliteren tussen de ESI-fondsen en het EFSI, 

alsmede andere bronnen van EU-financiering; 

6. erkent dat de inkomsten in de telecomsector slinken en dat dit een belangrijk probleem 

vormt voor verdere investeringen om een gigabitsamenleving tot stand te brengen; wijst 

erop dat de financiering van transacties nauw samenhangt met de aandelenkoersen en dat 

leningen en andere financieringsinstrumenten in dit verband veiliggesteld kunnen worden 

wanneer een investering over een lange termijn een gewaarborgd rendement oplevert; 

verzoekt de Commissie nader te bekijken hoe lokale overheden en andere dienstverleners 

de markt kunnen betreden om via alternatieve bedrijfsmodellen gespecialiseerde diensten 

te verlenen; vindt het belangrijk de bestaande investeringsprogramma's behoorlijk te laten 

renderen en eventueel andere stimuleringsregelingen in het leven te roepen om 

investeerders over de streep te trekken om in het 5G-verhaal te stappen; 

7. verzoekt de Commissie een toereikend niveau van financiering voor het 5G-actieplan te 

waarborgen en te handhaven in het volgende meerjarig financieel kader; merkt op dat 

niet is voorzien in bindende maatregelen voor de realisatie van de doelstellingen in het 

5G-actieplan door de lidstaten; verzoekt de Commissie de nationale breedbandplannen te 

beoordelen teneinde lacunes vast te stellen, en indien nodig landspecifieke aanbevelingen 

voor verdere actie te formuleren; verzoekt de lidstaten nationale stappenplannen voor de 

uitrol van 5G te ontwikkelen als onderdeel van het nationale breedbandplan; 

8. verzoekt de Commissie bij de vaststelling en tenuitvoerlegging van het nieuwe 

regelgevingskader rekening te houden met de specifieke geografische, sociale en 
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economische omstandigheden van alle regio's teneinde ervoor te zorgen dat 5G overal 

wordt uitgerold, en de economische impact ervan in alle lidstaten te maximaliseren; 

beklemtoont dat investeringen moeten worden ondersteund door een beleids- en 

regelgevingsklimaat en niet mogen worden vertraagd door overambitieuze 

overheidsprogramma's die de uitrol van 5G kunnen hinderen; wijst erop dat bedrijven 

behoefte hebben aan meer zekerheid in verband met de technologie die zal worden 

gehanteerd, en erop moeten kunnen vertrouwen dat het mede-investeringsproces billijk en 

open verloopt; 

9. verzoekt de Commissie de vraag naar 5G-technologie nader te analyseren omdat hier 

onvoldoende onderzoek naar is gedaan en aanzienlijke meningsverschillen over bestaan; 

wijst erop dat het eerste onderzoek van de Commissie hieromtrent werd uitgevoerd door 

een adviesbureau op het gebied van technologisch onderzoek; verlangt met name meer 

overleg met de academische wereld en investeerders in infrastructuur om een 

betrouwbaar beeld van de toekomstige vraag naar 5G te krijgen; is van mening dat de 

Commissie een literatuuronderzoek moet uitvoeren en vrijgeven waarbij alle beschikbare 

onderzoeken inzake de vraag naar 5G in Europa in één document worden samengevat; 

beveelt de Commissie aan een jaarlijks voortgangsverslag met aanbevelingen voor het 

5G-actieplan op te stellen en de resultaten hiervan mee te delen aan het Europees 

Parlement; 

10. beveelt de Commissie aan in haar streven naar een gigabitsamenleving een 

technologieneutraal beleid te voeren; is van mening dat technologische keuzes in de 

eerste plaats aan de marktdeelnemers moeten worden overgelaten om ervoor te zorgen 

dat aan de reële vraag wordt voldaan; is voorts voorstander van symmetrische 

regelgeving die nieuwe of kleinere bedrijven niet verhindert om de markt te betreden; 

wijst de Commissie erop dat bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 

5G-technologie transparante mededingingsprocessen op elk niveau belangrijk zijn; 

11. is van mening dat de ambitieuze doelstellingen die de Commissie heeft gepubliceerd in 

september 2016, niet zullen worden gerealiseerd, als de zaak niet voor een deel in handen 

wordt gegeven van de lidstaten, de nationale regelgevingsinstanties en de regionale en 

lokale overheden, en als al deze spelers niet onderling samenwerken; stipt aan dat het 

advies van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie (Berec) over het nieuwe kader voor elektronische communicatie wijst op 

de mogelijkheid van meer interferentie door de EU, bijkomende bureaucratie en een 

ondermijning van zijn onafhankelijkheid en vraagt daarom een efficiënte 

tenuitvoerlegging; is van mening dat voor een gecoördineerde uitrol van 5G in alle 

EU-lidstaten rekening moet worden gehouden met de specifieke economische en 

geografische realiteit van elke lidstaat; neemt kennis van de voorgestelde structurele 

hervormingen van het Berec, waarmee dit orgaan, volgens zijn eigen advies op hoog 

niveau, kan worden omgevormd tot een gedecentraliseerd EU-agentschap met 

permanente medewerkers die als voorzitter fungeren van werkgroepen van deskundigen; 

neemt ook kennis van de kijk van het Berec op mogelijke nieuwe vetorechten met 

betrekking tot de reguleringsmaatregelen van de nationale regelgevende instanties 

(NRI's) en maakt zich zorgen over de voorstellen van de Commissie om in het nieuwe 

wetboek voor elektronische communicatie uitvoeringshandelingen in te voeren waardoor 

grensoverschrijdende geschillen middels van bovenaf opgelegde maatregelen kunnen 

worden beslecht; is van mening dat de NRI's het best in staat zijn om telecombesluiten uit 
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te werken, uit te voeren en te toetsen; is van mening dat het Berec zich tot dusver 

verhoudingsgewijs heeft gekweten van zijn taak om in de hele EU voor harmonisatie te 

zorgen, en dat deze hervormingen dit evenwicht dreigen te verstoren; 

12. wijst nogmaals op het belang van een grotere vereenvoudiging op EU-niveau wat het 

nieuwe kader voor elektronische communicatie betreft; is ingenomen met de consolidatie 

van vier bestaande richtlijnen in één wetboek voor elektronische communicatie; is van 

mening dat vereenvoudiging en verduidelijking bedrijven alleen maar kunnen helpen om 

te investeren; is tevens ingenomen met de nieuwe transparantievoorschriften, waardoor 

consumenten de belangrijkste contractinformatie in de vorm van een verkort document 

krijgen; verzoekt de lidstaten en de lokale en regionale overheden met klem het voortouw 

te nemen bij het verantwoord en inclusief opzetten van 5G-netwerken, met inachtneming 

van de rechten van de consument; 

13. benadrukt dat in het kader van de financiële bijstand een geografisch evenwichtige 

verdeling moet worden nagestreefd, met inachtneming van het beginsel van economische, 

sociale en territoriale samenhang en de verschillende niveaus van ICT-

infrastructuurontwikkeling; 

14. benadrukt het feit dat toegang tot publieke e-diensten belangrijk is en dat een moderne 

communicatie-infrastructuur de creatie ondersteunt van diensten en toepassingen die 

gebruikt worden door overheidsinstellingen, bedrijven en het publiek; wijst op de 

samenwerking tussen universitaire centra en onderzoeksinstellingen, die partners kunnen 

zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van 5G-netwerkprojecten, om voor zo veel 

mogelijk synergie met Horizon 2020 te zorgen; merkt voorts op dat, aangezien nieuwe 

vaardigheden en de nodige veranderingen op onderwijsgebied vereist zijn, voor de 

opvoedkundige dimensie bij de ontwikkeling van 5G gebruik moet worden gemaakt van 

mogelijkheden binnen het Europees Sociaal Fonds; herhaalt dat digitale inclusie en 

internettoegang ook voor ouderen moeten worden bevorderd, omdat dit eveneens 

belangrijke elementen zijn voor actief burgerschap en sociale inclusie; 

15. is tevreden met de zekerheid die radiospectrumlicenties voor 25 jaar opleveren voor 

investeerders, inclusief het onlangs bereikte politieke akkoord over het gebruik van de 

700-MHz-band voor mobiele breedband; verzoekt de Commissie haar 

harmonisatieaanpak te evalueren, nu een derde van het spectrum dat kan worden gebruikt 

voor draadloze mobiele breedband, niet toegewezen is; spoort de Commissie ertoe aan 

internationale samenwerking na te streven teneinde geharmoniseerde mondiale normen 

voor 5G tot stand te brengen; verzoekt de Commissie de regelingen inzake het 

spectrumbeheer aan te passen aan een hoogtechnologische omgeving; acht de 

beschikbaarheid van spectrum van cruciaal belang bij de uitrol van 5G-netwerken in heel 

Europa; constateert dat er in de sector nog veel onzekerheid heerst over de 

spectrumbanden die uiteindelijk voor 5G-technologie zullen worden gebruikt; merkt op 

dat er waarschijnlijk aanzienlijke vraag zal zijn naar 5G-spectrum, zoals nu het geval is 

voor 4G-spectrum, wat betekent dat de kosten voor investeerders waarschijnlijk zullen 

stijgen; 

16. vestigt de aandacht van de Commissie op aangelegenheden in verband met de 

netwerkdekking; wijst erop dat de digitale kloof tussen bepaalde regio's, en met name 

tussen landelijke en stedelijke gebieden, nog steeds aanzienlijk is; merkt op dat 
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plattelandsgebieden, vanwege hun afgelegen ligging, waarschijnlijk niet dezelfde 

voordelen van de gigabitsamenleving ondervinden als steden, doordat de connectiviteit 

onregelmatig is en onvoldoende aangepast aan de behoeften; is van mening dat resolute 

ambitie nodig is wat de gigabitsamenleving betreft en dat in de eerste plaats moet worden 

gefocust op het garanderen van algemene 4G-dekking; vraagt voorts de ontwikkeling van 

5G-technologie voor plattelandsgebieden; vreest dat 5G-technologie momenteel alleen in 

dichtbevolkte gebieden levensvatbaar is, en dat dit de digitale kloof verder kan vergroten; 

is van mening dat universele beschikbaarheid van hoogwaardige internetdiensten op 

gigabitniveau van wezenlijk belang is om verbreding van de digitale kloof tussen 

stedelijke en plattelandsgebieden te voorkomen en om de sociale, economische en 

territoriale samenhang op digitaal gebied te bevorderen; erkent dat plattelandsgebieden 

achterop dreigen te raken, doordat investeren in deze gebieden een aanzienlijk grotere 

investering per hoofd vereist; wijst erop dat de digitale kloof betekent dat terwijl 58 % 

van de Europese bevolking in landelijke, afgelegen en bergachtige gebieden woont, 

slechts 25 % van die gebieden toegang heeft tot snelheden van meer dan 30 Mbps; vindt 

de doelstelling van de Commissie om tegen 2025 zowel in steden als op het platteland 

voor alle huishoudens downloadsnelheden van minimaal 100 Mbps te halen, zeer 

ambitieus; 

17. wijst erop dat het aanzienlijke contrast in breedbandsnelheden tussen landelijke en 

stedelijke gebieden in veel lidstaten een groot nadeel is voor landelijke gebieden, waar 

zich een groot aantal kleine en micro-ondernemingen en bedrijven bevinden die 

afhankelijk zijn van een vlotte internettoegang, wat het sociale, culturele en economische 

leven in de gemeenschappen aldaar in gevaar brengt; juicht het initiatief van de 

Commissie toe om een participatief breedbandplatform te creëren om ervoor te zorgen 

dat openbare en particuliere entiteiten, alsook lokale en regionale overheden in grote mate 

worden betrokken; 

18. wijst erop dat de ultraperifere, perifere en eilandregio's slechts in geringe mate van de 

huidige regelingen hebben geprofiteerd; herinnert eraan dat bijzondere aandacht moet 

worden besteed aan afgelegen, geïsoleerde, perifere, rurale en berggebieden, alsmede aan 

alle gebieden in de Unie waar overheidsoptreden nodig is om het gebrek te compenseren 

aan economische return voor privé-investeringen; benadrukt het feit dat alle EU-regio's 

de voordelen moeten genieten van de gigabitsamenleving, die een aanzienlijke bijdrage 

zou leveren tot het regionale concurrentievermogen, de toegang tot investeringen in 

hichtechsectoren, de verlening van overheidsdiensten en zakelijke kansen; dringt er bij de 

Commissie op aan van de ultraperifere gebieden (als gedefinieerd in artikel 349 van het 

VWEU) een belangrijk gebied te maken om proefprojecten in te starten. 
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