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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie "5G voor Europa: een actieplan", die 

beoogt de digitale economie en het concurrentievermogen van Europa te stimuleren met 

het oog op de digitale eengemaakte markt; 

2. benadrukt dat het in de huidige internationale technologische wedren absoluut 

noodzakelijk is een Europese gigabitmaatschappij tot stand te brengen om het 

concurrentievermogen en de welvaart in de EU te handhaven en om het potentieel voor 

innovatie en transformatie in de vervoerssector te benutten; 

3. wijst erop dat de Europese vervoerssector zich, om concurrerend te blijven, snel zal 

moeten aanpassen aan nieuwe uitdagingen die gepaard gaan met mondialisering, 

veranderende mobiliteitspatronen, digitalisering en hogere verwachtingen van de 

consument; is het ermee eens dat de invoering van 5G-netwerken een noodzakelijke 

voorwaarde is voor de ontwikkeling van bestaande, nieuwe en innovatieve 

bedrijfsmodellen en de totstandbrenging van economische en maatschappelijke kansen, en 

tegelijk inclusie bevordert en kansen schept voor minder ontwikkelde gebieden in de EU 

in de vervoers- en de toerismesector; wijst er in dit verband nogmaals op dat bij het 

publiek meer besef moet worden gewekt van de voordelen van internetgebruik voor 

passagiers;  

4. benadrukt dat doeltreffend gebruik van het potentieel van internetnetwerken met een zeer 

hoge capaciteit en zonder onderbreking, met inbegrip van grensoverschrijdende 

netwerken, essentieel is voor het proces van digitalisering van diensten op het gebied van 

vervoer en toerisme, de uitrol van geïntegreerde ticketing en breed gebruik van 

innoverende vervoermiddelen voor personen en goederen, zoals steeds verder verbonden 

en autonome voertuigen en drones; merkt op dat 5G-netwerken ook kunnen bijdragen tot 

de ontwikkeling van nieuwe entertainmentmodellen en aldus het toeristische aanbod in de 

EU diverser en aantrekkelijker kunnen maken; merkt op dat 5G nieuwe, hoogwaardige 

diensten mogelijk zal maken en een betere passagierservaring zal bieden voor digitale 

gebruikers, die bijvoorbeeld onlineplatforms voor vervoersdiensten en toeristische 

diensten gebruiken; 

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

delen van de regio Azië-Stille Oceaan wat het gebruik van 5G betreft; spreekt verder zijn 

bezorgdheid uit over de actuele gegevens waaruit blijkt dat geen van de 28 EU-lidstaten 

de 100 % snelle en ultrasnelle dekking heeft gerealiseerd die in de doelstellingen van de 

Digitale Agenda werd genoemd; merkt op dat de gemiddelde "next-generation-access"-

dekking in sommige lidstaten momenteel beneden de 25 % ligt; 

6. betreurt het dat de verspreiding van de huidige generatie van 4G nog steeds beneden de 

verwachtingen blijft, met name in plattelandsgebieden; merkt op dat het actieplan van de 

Commissie voor de verspreiding van 5G-infrastructuur moet voorzien in de nodige 

instrumenten om voorkomen dat in het verleden gemaakte fouten worden herhaald; 

7. is van mening dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de snelheid waarmee 
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die zich ontwikkelt, een enorme invloed hebben, niet alleen op de economie, maar op de 

hele samenleving; is ervan overtuigd dat ICT en digitale technologie grote mogelijkheden 

bieden omdat zij mensen een betere toegang bieden tot openbare diensten zoals vervoer; 

vindt het echter belangrijk niet uit het oog te verliezen dat vooruitgang op deze gebieden 

enorme en onvermijdbare uitdagingen meebrengt voor de samenleving als geheel, met 

name op het vlak van arbeidsorganisatie, arbeidsrechten en veiligheid van de bevolking; 

8. verzoekt de lidstaten het 5G-actieplan te beschouwen als leidraad voor de vaststelling van 

het Europees wetboek voor elektronische communicatie (ECC), met name wat 

samenwerking op het gebied van spectrumbeheer en verdere investeringen in 

netwerkinfrastructuur betreft; onderstreept dat significante vooruitgang bij de 

totstandbrenging van de Europese gigabitsamenleving alleen maar kan worden bereikt via 

voldoende omvangrijke investeringen in netwerkinfrastructuur in alle lidstaten met het 

oog op een robuuste, veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor alle 

vervoersmodi, ongeacht omvang of locatie; betwijfelt of financieringsmodellen die 

uitsluitend of voornamelijk gebaseerd zijn op investeringsfondsen zullen volstaan om de 

infrastructuur waar nodig te verbeteren of zullen helpen om de bestaande lacunes in het 

ontwikkelingsniveau van netwerkinfrastructuur te dichten en de verschillen wat betreft 

beschikbaarheid van internetverbindingen met een hoge capaciteit in grensgebieden, 

afgelegen en ultraperifere gebieden alsmede niet-stedelijke gebieden weg te werken; 

9. vraagt dat er meer middelen worden uitgetrokken voor de uitvoering van een ambitieuze 

en coherente strategie voor de financiering van 5G, door het potentieel van en de synergie 

tussen de bestaande fondsen ten volle te benutten om nieuwe investeringen aan te 

moedigen; is ingenomen met het breedbandfonds voor Europese verbindingen en verzoekt 

de Commissie de financiering voor het 5G-actieplan te garanderen, te handhaven en 

verder te ontwikkelen in het kader van het volgende MFK voor 2020-2027; 

10. meent dat de netwerkinfrastructuur het best kan worden ontwikkeld door middel van 

eerlijke en effectieve concurrentie; merkt op dat alle frequentiebanden effectief moeten 

worden benut; benadrukt het belang van het initiatief "5G-PPP" (publiek-privaat 

partnerschap) en de dringende noodzaak om nieuwe bronnen van particuliere 

investeringen aan te boren voor de ondersteuning van het concurrentievermogen van de 

EU op de wereldmarkt en nieuwe kansen voor innovatie op het gebied van vervoer en 

toerisme; 

11. dringt erop aan meer gebruik te maken van de middelen van het cohesiebeleid om te 

streven naar meer uniformiteit van de verbindingen tussen de regio's van de EU; 

benadrukt dat er niet alleen aan de aanbodzijde, maar ook aan de vraagzijde stimulansen 

moeten worden gevonden om bij de burgers meer belangstelling voor vervoersdiensten en 

toeristische diensten via 5G te wekken en het gebruik ervan te bevorderen; is het eens met 

de centrale doelstellingen om internetconnectiviteit te bevorderen met het oog op groei, 

concurrentievermogen en cohesie; wijst op de waarde van een technologieneutrale 

benadering die kan dienen om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor innovatie, 

concurrentie op het gebied van infrastructuur en kostenvermindering bij nieuwe 

vervoerstechnologieën en -infrastructuur; 

12. spoort de Commissie aan bij de ontwikkeling van de Europese gigabitsamenleving meer 

aandacht te besteden aan vraagstukken betreffende privacy van gegevens, 
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internetveiligheid en internetcriminaliteit en de specifieke kenmerken daarvan in de 

vervoerssector; stelt vast dat vooruitgang op dit gebied niet mogelijk is zonder dat 

voldoende prioriteit wordt verleend aan de veiligheid van de gebruikers van 

gedigitaliseerde vervoerssystemen en zonder dat er tegelijk regels worden vastgesteld om 

die technologieën zo te beheren dat geschillen over concurrentievermogen op de markt 

worden voorkomen; 

13. spoort de Commissie aan te overwegen om de bepalingen van Verordening (EU) 

nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op 

grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag en op grond van de staatssteunregels 

met de interne markt verenigbaar worden verklaard, aan te passen om de aanleg van 

hogesnelheidsinternetnetwerken te faciliteren en bijzondere aandacht te besteden aan de 

ultraperifere gebieden als bedoeld in artikel 349 VWEU, gezien hun afgelegen ligging en 

de kosten van netwerkinfrastructuur die 5G ondersteunt; 

14. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat elke lidstaat zijn netwerk in kaart brengt om 

na te gaan welke gebieden digitaal uitgesloten zijn en teneinde een volledige 5G-dekking 

van het grondgebied te bewerkstelligen; 

15. beveelt de Commissie aan alles in het werk te stellen om een Europese 

gigabitmaatschappij tot stand te brengen die het principe van economische, sociale en 

territoriale cohesie in acht neemt; 

16. erkent dat er een dichte netwerkinfrastructuur nodig is om een hoge capaciteit en een 

geringe latentietijd voor een 5G-netwerk te garanderen; stelt vast dat het voordelen heeft 

om projecten en plannen voor de aanleg van nieuwe netwerkinfrastructuur volgens de 5G-

norm te combineren met de reeds geplande bouw en modernisering van weg- en 

spoorwegverbindingen in de lidstaten, naast stedelijke infrastructuurprojecten, 

bijvoorbeeld omdat verbonden en autonome voertuigen mogelijkheden bieden om de 

mobiliteit in een stedelijke omgeving te verbeteren; is het ermee eens dat een dergelijke 

rationele combinatie van bouwwerkzaamheden middelen zal helpen besparen, deze 

werkzaamheden duurzamer zal maken en de aanleg en exploitatie van de noodzakelijke 

hogesnelheidsinfrastructuur sneller zal doen verlopen; 

17. onderstreept dat dichtere netwerken met een groter aantal zendmasten naar behoren 

moeten worden getest en goedgekeurd omdat er geen risico's mogen worden genomen met 

de volksgezondheid; 

18. wijst op het potentieel van de ontwikkeling van de volgende infrastructuurdiensten in 

steden in de EU: slim verkeer op basis van realtime-informatie, parkeerplaatsen en 

tolsystemen; vraagt exploitanten meer te investeren in infrastructuur om de connectiviteit 

te verbeteren en de 5G-dekking uit te breiden in alle gebieden in de EU – in en rond 

steden en op het platteland; 

19. benadrukt dat naast de ontwikkeling van 5G ook de algemene invoering van het internet 

der dingen een groot effect zal hebben, onder meer op de goederenvervoer en de logistiek, 

waaronder het postwezen en materiële uitwisselingen in het algemeen (brieven en pakjes); 

20. merkt op dat voertuigen zodra ze met een netwerk verbonden zijn, consequent veiliger 

(met minder ongevallen) en groener (met minder uitstoot) zijn en bijdragen tot meer 
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voorspelbare reispatronen; steunt daarom de idee om voor de hele EU als doel te stellen 

dat alle voertuigen die op de EU-markt beschikbaar zijn, voor 5G geschikt moeten zijn en 

ITS-apparatuur aan boord moeten hebben; is sterk voorstander van de doelstelling om 

ambulances en voertuigen van andere hulpdiensten (politie en brandweer) met een 5G-

basisstation te verbinden zodat ze tijdens interventies doorlopend en ononderbroken 

dekking hebben; 

21. spreekt zijn krachtige steun uit aan de inspanningen om tegen 2025 toegang tot het 

5G-netwerk tijdens intermodale reizen in openbaarvervoersfaciliteiten die gelinkt zijn aan 

de Connecting Europe Facility (CEF) en de trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) te 

garanderen, en verwacht dat zal worden gevolgd door volledige toegang in de hele EU; 

22. wijst op de belangrijke rol van internettechnologie en het internet der dingen, niet alleen 

voor de ontwikkeling van multimodale, gebruiksvriendelijke en veilige infrastructuur en 

vervoersdiensten, maar ook voor de ontwikkeling van e-calltechnologie in voertuigen; 

benadrukt dat rekening moet worden gehouden met alle op elkaar inwerkende elementen 

uit diverse sectoren, zoals elektronica, telecommunicatie, vervoer en toerisme; 

23. is ingenomen met het Wifi4EU-initiatief van de Commissie; merkt op dat gratis openbare 

wifiverbinding op strategische openbare plekken zoals vervoersknooppunten alle 

Europese burgers in staat zal stellen op gelijke wijze toegang te hebben tot en profijt te 

trekken van digitale instrumenten; 

24. vraagt de Commissie en de lidstaten om met initiatieven zoals het WiFi4EU-programma 

te komen om alle passagiers te stimuleren de nieuwe technologieën te gebruiken, ongeacht 

hun sociaaleconomische achtergrond of leeftijd, teneinde de digitale kloof tussen mensen 

en/of generaties te dichten; onderstreept dat deze ontwikkelingen toegevoegde waarde 

zullen meebrengen voor de toeristische sector en Europa aantrekkelijker zullen maken 

voor bedrijven en bezoekers; 

25. benadrukt dat het garanderen van internettoegang en van betrouwbare interconnectiviteit 

met een hoge snelheid, een lage latentietijd en weinig jitter essentieel is voor 

digitaliseringsproceseen en de waardeketen in de toerismesector, evenals voor de 

ontwikkeling en verspreiding van vervoerstechnologieën zoals coöperatieve intelligente 

vervoerssystemen (C-ITS), River Information Services (RIS) en het Europees 

beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS);  

26. wijst erop dat de ontwikkeling van dergelijke systemen het proces van digitalisering en 

automatisering van mobiliteit en vervoer zal helpen stimuleren, hetgeen weer zal leiden tot 

verbetering van de veiligheid, optimaal gebruik van hulpbronnen, beter gebruik van 

bestaande capaciteit, grotere efficiëntie, toegankelijkheid en energiebesparing, betere 

milieuprestaties en bevordering van het concurrentievermogen van kmo's in de 

toeristische sector; erkent dat veel bedrijven, naar analogie met het bredere proces van 

digitalisering in de hele Europese industrie, hun transformatiestrategieën zullen moeten 

ondersteunen met mobiliteit, hetgeen grote kansen biedt voor kmo’s en start-ups in de 

vervoerssector, een ontwikkeling die moet worden ondersteund; 

27. wijst erop dat een betrouwbare en ononderbroken 5G-dekking de verkeersveiligheid ten 

goede komt dankzij verbonden en digitale controlemiddelen, zoals slimme tachografen en 

e-documenten, voor vrachtwagens.  
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