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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat dit initiatief deel uitmaakt van de drie strategische doelstellingen inzake 

connectiviteit die de Commissie uiterlijk in 2025 verwezenlijkt wil zien, en dat de meest 

inclusieve en directe weg naar de totstandbrenging van een digitale interne markt 

verloopt via de ontwikkeling van het geschikte ecosysteem voor het realiseren van een 

sterke Europese gigabitsamenleving met de tijdige invoering van 5G-technologie en de 

vervulling van de universeledienstverplichting door de lidstaten, omdat snel 

breedbandinternet de digitale kloof kan verkleinen en universele groei kan bevorderen, 

met name in plattelandsgebieden, doordat deze gebieden van instrumenten worden 

voorzien waarmee zij in hetzelfde tempo als stedelijke gebieden kunnen deelnemen aan 

het "internet der dingen" (IoT) – dat zal leiden tot miljoenen sensoren en allerlei 

apparaten met een betere connectiviteit en energie-efficiëntie; 

2. herinnert eraan dat er een einde moet worden gemaakt aan de digitale scheidslijn die 

wordt gevormd door de connectiviteitskloof tussen stedelijke en plattelandsgebieden, 

tussen grote en kleine ondernemingen, tussen mensen uit verschillende 

sociaaleconomische lagen en tussen de generaties; 

3. wijst er met name op dat de EU het zich niet kan veroorloven om de boot te missen 

wat het aansluiten van plattelandsgebieden betreft, daar uit de door de Commissie 

bijgehouden index voor de digitale economie en samenleving (Digital Economy and 

Society Index – DESI) blijkt dat deze gebieden een grote achterstand hebben: 71 % van 

de Europese gezinnen kan beschikken over breedband, maar in plattelandsgebieden is 

dit amper 28 %, en 86 % van de Europese gezinnen kan beschikken over mobiele 

breedband (4G en andere), tegenover slechts 36 % in plattelandsgebieden; 

4. benadrukt dat, willen wij het volledige effect van deze technologie op onze economie 

bereiken en geen kansen missen, er een vierde doelstelling moet worden toegevoegd: 

de digitale kloof dichten en voorkomen dat er nieuwe kloven ontstaan; daartoe dienen 

de lidstaten en de Commissie financieringsmogelijkheden te onderzoeken om de 

belangrijkste stuwende krachten op sociaaleconomisch gebied (scholen, universiteiten, 

overheidsdiensten) te voorzien van verbindingen met een downloadsnelheid van ten 

minste 100 Mbps en een hoge uploadsnelheid, met een geringe latentietijd en een 

ononderbroken dekking; 

5. is verheugd over het voornemen van de Commissie om samen met de lidstaten en de 

sector te werken aan de vrijwillige vaststelling van een gemeenschappelijk tijdschema 

voor de invoering van de eerste 5G-netwerken tegen het einde van 2018, gevolgd door 

de invoering van een volledig commerciële 5G-dienstverlening in Europa tegen het 

einde van 2020; 

6. betreurt de situatie die is ontstaan door de trage reactie van de EU op 4G in vergelijking 

met andere regio's op de wereld, die de leiding hebben genomen en daarvan nu de 

vruchten plukken; 
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7. onderstreept dat het van het grootste belang is in de beginfase van 5G effectief te 

reageren om het concurrentievermogen van Europese bedrijven, en vooral kmo's, te 

bevorderen, omdat er potentieel zeer veel te winnen valt voor het Europese 

bedrijfsleven als het wereldleider wordt bij de invoering van deze technologie; 

8. is van mening dat er met het oog daarop behoefte is aan een globale Europese strategie 

en dat het beleid en de regelgeving naar buiten en op de toekomst gericht moeten zijn en 

investeringen en innovatie moeten bevorderen, met een marktbenadering die zorgt voor 

een passend investeringsklimaat dat de concurrentie aanwakkert, in combinatie met 

fiscale maatregelen die de invoering van 5G ondersteunen, in het besef dat concurrentie 

de grootste drijfveer voor investeringen is, die weer de aanzet geven tot innovatie en 

nieuwe diensten en uiteindelijk leiden tot een modernere Europese infrastructuur die de 

consument ten goede komt; is verder van mening dat spectrumvergunningen met een 

langere looptijd cruciaal zijn om de nodige investeringen in de nieuwe infrastructuur te 

garanderen die voor de ondersteuning van 5G-netwerken vereist is; 

9. merkt op dat het uitbouwen van de verbindingsinfrastructuur potentieel hoge kosten met 

zich brengt, o.a. voor administratie, planning, vergunningen en de verwerving van 

onroerend goed, met name voor lokale en kleinere aanbieders, en is erkentelijk voor het 

WiFi4EU-voorstel van de Commissie om geïnteresseerde lokale overheden de 

financiële mogelijkheid te geven gratis wifiverbindingen aan te bieden in en om 

openbare gebouwen, gezondheidscentra, parken en openbare pleinen; is van mening dat 

in de lidstaten het 5G- en digitale beleid enerzijds en de planningprocedures anderzijds 

zowel op nationaal als op lokaal niveau op elkaar moeten worden afgestemd om kleine 

mobiele netten snel en tegen geringe kosten te kunnen opzetten; 

10. onderstreept het belang van satellietcommunicatie om overal universele toegang tot 5G 

te kunnen bieden, voornamelijk in afgelegen gebieden, als aanvulling op een Europees 

terrestrisch glasvezelnet; 

11. is verheugd over het breedbandfonds voor Europese verbindingen (Connecting Europe 

Broadband Fund), een fonds voor breedbandinfrastructuur dat openstaat voor deelname 

van nationale stimuleringsbanken en -instellingen en van particuliere investeerders en 

weer een stap betekent in de richting van investeringen in infrastructuur voor dunner 

bevolkte gebieden, plattelandsgebieden en afgelegen gebieden met onvoldoende 

voorzieningen; 

12. benadrukt dat er in de lidstaten bij de ontwikkeling van 5G-technologie voor een 

consequente Europese benadering moet worden gekozen waarbij veel belanghebbenden 

worden betrokken, aangezien de totstandbrenging van een levensvatbare interne markt 

voor 5G-producten en -diensten een verregaande coördinatie vereist; 

13. benadrukt dat het in verband met de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid voor 

telecomaanbieders van cruciaal belang is dat het Europese wetboek voor elektronische 

communicatie tijdig wordt aangenomen; beklemtoont dat dit Europese wetboek de 

concurrentie (op het gebied van infrastructuur) moet bevorderen; 

14. verzoekt de Commissie de nationale breedbandplannen onder de loep te nemen om 

lacunes op te sporen en landspecifieke aanbevelingen voor verdere actie te formuleren; 
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15. dringt er bij de Commissie op aan met een ambitieuze en coherente strategie voor de 

financiering van 5G te komen waarin de mogelijkheden en synergieën van bestaande 

programma's, zoals Horizon 2020, het EFSI en de CEF, ten volle worden benut, 

particuliere investeringen, waaronder specifiek risicokapitaal en consortia, worden 

gestimuleerd en andere opties worden onderzocht, zoals publiek-private 

partnerschappen in de ICT-sector (bijv. PPP 5G), teneinde connectiviteitsprojecten en 

technologisch onderzoek te steunen dat de digitale kloof kan helpen overbruggen, en de 

financiering voor het 5G-actieplan in het volgende meerjarig financieel kader 

2020-2027 te handhaven en uit te breiden; 

16. roept in dit verband de exploitanten op meer in infrastructuur te investeren om de 

connectiviteit te verbeteren, met name in achtergebleven plattelandsgebieden, en de 

5G-dekking uit te breiden, waarbij te bedenken is dat volgens de Commissie naar 

schatting 500 miljard EUR moet worden geïnvesteerd om deze technologie in te voeren 

en de connectiviteitsdoelstellingen te halen, waarvoor waarschijnlijk een 

investeringstekort van 155 miljard EUR bestaat; 

17. wijst erop dat de lidstaten de in de EU overeengekomen regels voor de toewijzing van 

nieuwe frequenties binnen de 700 MHz-band voor draadloze breedbandcommunicatie 

moeten toepassen en dat de EU een gecoördineerd spectrumbeleid moet krijgen met 

toekenning van voldoende langlopende licenties om te zorgen voor voorspelbaarheid 

met betrekking tot het rendement op investeringen, terwijl er tegelijkertijd en flexibel 

licentiesysteem moet worden opgezet dat aanspoort tot gedeeld spectrumgebruik in de 

relevante hogere frequenties en tot de ontwikkeling van toekomstige toepassingen; 

18. benadrukt dat een akkoord over de harmonisatie van alle spectrumbanden boven en 

onder 6 GHz van strategisch belang is voor de invoering van 5G en uiterlijk eind 2017 

moet zijn bereikt, zodat al vóór de Wereldradiocommunicatieconferentie van 2019 

(WRC-19) voorlopige spectrumbanden voor 5G beschikbaar worden gesteld; 

19. onderstreept dat met lagere frequentiebanden, zoals 700 MHz, wellicht een groter 

gebied per celmast kan worden bestreken, waardoor in plattelandsgebieden een bredere 

propagatie kan worden bereikt, maar dat deze banden alleen niet volstaan voor 

toepassingen met hoge bandbreedte, en is daarom voorstander van de gecoördineerde 

benadering van de Commissie ten aanzien van een hertoewijzing binnen de 

UHF-radiobanden (300 MHz tot 3 GHz) en in de banden daarbuiten; 

20. wijst erop dat de vaststelling van open, interoperabele normen voor 5G-netwerken en 

voor 5G geschikte IoT-apparatuur van cruciaal belang is voor een snelle invoering van 

IoT, en roept alle relevante belanghebbende partijen bij de overheid en in de 

privésector, zoals fabrikanten, exploitanten, reguleringsinstanties en de 

wetenschappelijke gemeenschap, ertoe op in die richting te werken, zodat de normen 

voor de toekomstige 5G-netwerken door de sector breed aanvaard en toegepast worden; 

21. is van mening dat een bottom-upsysteem moet worden bevorderd en dat elke sector zijn 

eigen stappenplan voor normalisatie moet opstellen op basis van door de bedrijfstak zelf 

aangestuurde processen, met de vastberadenheid om tot gezamenlijke normen te komen 

die wereldwijde normen zouden kunnen worden; 
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22. wijst er nogmaals op dat het publiek sterker bewust moet worden gemaakt van de 

voordelen die het gebruik van internet biedt voor burgers en ondernemingen, aangezien 

het de economische en sociale mogelijkheden vergroot en een instrument is dat inclusie 

kan bevorderen en bijkomende kansen kan scheppen voor minder ontwikkelde 

gebieden; wijst er tevens op dat de bedrijfsmodellen in veel sectoren zullen profiteren 

van de veranderingen die verband houden met de 5G-technologie, waardoor de 

efficiëntie zal toenemen en nieuwe, hoogwaardige diensten kunnen worden ontwikkeld, 

contacten tussen nieuwe bedrijfstakken ontstaan, de samenwerking en de vorming van 

partnerschappen tussen telecomexploitanten en verticale branches worden ondersteund 

en uiteindelijk de steeds beter ingevoerde en veeleisender digitale gebruiker een betere 

ervaring als klant heeft; 

23. benadrukt de nu nog ondenkbare mogelijkheden van cloudtechnologieën, big data en 

het internet der dingen als motor voor groei en werkgelegenheid en voor het verbeteren 

van het leven van iedere burger – mits betrouwbare connectiviteit overal een realiteit 

wordt; 

24. is zich ervan bewust dat 4G-netwerken een te geringe capaciteit hebben wanneer de 

vloedgolf aan connectiviteit de komende jaren miljoenen toestellen in omloop zal 

brengen (zoals machines, robots, drones, auto's, wearables, apparaten en sensoren), 

en stelt tevens met zorg vast dat de EU zonder moderne digitale netwerken en 

infrastructuur die kwalitatief goede en snelle vaste en mobiele verbindingen bieden, 

een achterstand ten opzichte van andere regio's dreigt op te lopen bij het aantrekken 

van investeringen en het vasthouden van kennis, waardoor een concurrentievoordeel 

verloren gaat, en pleit ervoor om de uitbreiding van de digitale netwerken en 

infrastructuur, vooral in plattelandsgebieden, te versnellen; 

25. is van mening dat de ontwikkeling van digitale vaardigheden noodzakelijk is om 

uitsluiting te helpen voorkomen en een einde te maken aan digitale ongeletterdheid en 

het breder worden van de digitale kloof, en dat dit via zowel formeel als niet-formeel 

onderwijs moet gebeuren, d.w.z. dat enerzijds in samenwerking met EIT Digital 

curricula moeten worden opgesteld waarin de beste praktijken uit de lidstaten zijn 

verwerkt, en dat dit initiatief anderzijds moet worden aangevuld met steun aan 

maatschappelijke organisaties, waarbij benadrukt moet worden hoe belangrijk het is 

om voor educatieve doeleinden de technologie binnen handbereik te brengen; 

26. benadrukt dat het van belang is dat ondernemingen op de overgang naar de 

gigabitsamenleving worden voorbereid; schaart zich achter de keuze om de aandacht te 

richten op een op infrastructuur gebaseerde concurrentie, teneinde investeringen in een 

efficiënter netwerk te stimuleren, en onderstreept de rol van de nationale regelgevende 

instanties bij het toezicht tijdens de fase van invoering en commerciële lancering; 

27. hamert erop dat het niet alleen hoogdringend is om een versnelling hoger te schakelen 

op het gebied van investeringen in onderzoek en innovatie met betrekking tot 5G-

technologie, maar ook om efficiëntere methoden te ontwikkelen om de resultaten van 

onderzoek en innovatie snel op de markt te brengen; 

28. herhaalt zijn mening dat Europese normalisatie dringend noodzakelijk is om 

versnippering op het gebied van de 5G-technologie te voorkomen en de 

interoperabiliteit niet te belemmeren, en onderstreept dat Europa zijn centrale rol in 
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het internationaal systeem moet behouden en dat Europese normen, die worden 

ontwikkeld in actief overleg met alle belanghebbende partijen, op internationaal niveau 

moeten worden bevorderd; herhaalt tevens dat erop moet worden toegezien dat de eerste 

mondiale 5G-normen uiterlijk eind 2019 beschikbaar zijn om een tijdige commerciële 

invoering van 5G mogelijk te maken; 

29. wijst er nogmaals op dat het publiek nog sterker bewust moet worden gemaakt van de 

voordelen die het gebruik van internet biedt voor burgers en ondernemingen, aangezien 

het de economische en sociale mogelijkheden vergroot en een instrument is dat inclusie 

kan bevorderen en bijkomende kansen kan scheppen voor minder ontwikkelde gebieden 

in de Unie; 

30. wijst erop dat het actieplan voor de invoering van 5G in de EU volgens de Commissie 

"twee miljoen nieuwe banen zou kunnen opleveren", hetgeen mogelijk een impuls kan 

geven aan de Europese economie, en de hoge werkloosheidscijfers, met name onder 

jongeren, kan tegengaan; 

31. pleit ervoor om verder te gaan dan het gebruik van louter economische indicatoren voor 

het meten van de effecten van de technologie en voor een vollediger beeld ook gebruik 

te maken van sociaaleconomische indicatoren; 

32. merkt op dat er een intensieve discussie moet plaatsvinden met alle belanghebbenden, 

van de EU-instellingen tot de lidstaten en Europese regio's en van de particuliere sector 

tot het maatschappelijk middenveld, waarbij met name rekening wordt gehouden met de 

specifieke vereisten van actoren uit het maatschappelijk middenveld betreffende hun 

financiële situatie en personele middelen, teneinde een gezamenlijke, gedeelde visie te 

ontwikkelen die berust op het idee dat digitale technologie en communicatie de kans 

bieden op een beter leven voor iedereen; 

33. beveelt aan dat de Commissie een jaarlijks voortgangsverslag en aanbevelingen opstelt 

waarin verslag wordt uitgebracht over het 5G-actieplan, en dat ze het Parlement op de 

hoogte stelt van de resultaten; 

34. herhaalt zijn mening dat een sterkere, dynamische interne markt alleen tot stand kan 

worden gebracht door middel van stevige en duurzame groei en meer werkgelegenheid 

en dat de voltooiing van een bloeiende digitale interne markt de snelste manier is om 

groei te realiseren en nieuwe, kwalitatief hoogwaardige banen te creëren. 
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