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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om internetkonnektivitet med henblik på vækst, konkurrencedygtighed og 

samhørighed: et europæisk gigabitsamfund og 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen 

"Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – På vej 

mod et europæisk gigabitsamfund" (KOM(2016)0587) og Kommissionens 

tjenestegrenes ledsagedokument (SWD(2016)0300), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "5G til 

Europa: En handlingsplan" (COM(2016)0588) og Kommissionens tjenestegrenes 

ledsagedokument (SEK(2016)0306), 

– der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation 

(COM(2016)0590), 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så 

vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund (COM(2016)0589), 

– der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (COM(2016)0591), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et 

digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192) og Kommissionens tjenestegrenes 

ledsagedokument (SWD(2015)0100), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Hen imod en 

blomstrende datadreven økonomi" (COM(2014)0442), 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 

2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram1, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. oktober 2013 med titlen "Målrettet og 

effektiv regulering (REFIT): resultater og næste skridt" (COM(2013)0685), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. april 2016 med titlen "IKT-

standardiseringsprioriteter for det digitale indre marked" (COM(2016)0176), 

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det 

digitale indre marked2", 

                                                 
1 EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0009. 

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


 

PE597.728v02-00 4/10 PR\1116603DA.docx 

DA 

– der henviser til Kommissionens forslag af 2. februar 2016 til Europa-Parlamentets og 

Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i EU 

(COM(2016)0043),  

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 28. og 28. juni 2016 (EUCO 

26/16), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. september 2013 med titlen "Åbning 

af uddannelsessektoren: Innovativ undervisning og læring for alle ved hjælp af nye 

teknologier og åbne uddannelsesressourcer" COM(2013)0654); 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/35/EU af 26. juni 2013 

om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes 

eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. 

særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) og om ophævelse af 

direktiv 2004/40/EF1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 

fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og 

Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-

0000/2017), 

A. der henviser til, at 5G vil være en drivkraft for innovation, som vil medføre 

gennemgribende forandringer i mange brancher og skabe nye anvendelsesfunktioner, 

tjenester og produkter af høj kvalitet samt nye indtægtsstrømme og forretningsmodeller 

og øge konkurrenceevnen og forbrugernes tilfredshed;  

B. der henviser til 5G-mobilnettene vil være væsentligt anderledes opbygget end tidligere 

generationer for at opfylde de forventede erhvervs- og præstationsmæssige krav til net 

med meget høj kapacitet, navnlig med hensyn til svartider og pålidelighed; 

C. der henviser til, at fremtiden for det europæiske samfund og den europæiske økonomi i 

høj grad vil afhænge af 5G-infrastrukturen, hvis virkninger vil række langt ud over 

eksisterende trådløse accessnet med det formål at levere hurtigere 

kommunikationstjenester af høj kvalitet, som er til rådighed overalt og til enhver tid; 

D. der henviser til, at udbredelsen af 5G-nettene hovedsagelig vil foregå via kommercielle 

investeringer og vil reagere positivt på et investeringsvenligt reguleringsmiljø; der 

henviser til, at en strømlining af de administrative betingelser, f.eks. for etablering af 

små celler til stringent og rettidig frekvensharmonisering og udvikling af net med meget 

høj kapacitet som foreslået i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, er 

af afgørende betydning;  

E. der henviser til, at indførelsen af 5G og gigabitsamfundet kræver en klar tidsplan, 

samarbejde med alle interessenter og tilstrækkelige investeringer for at opfylde alle 

                                                 
1 EUT L 179 af 29.6.2013, s. 1. 
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betingelser inden for den fastsatte tidsramme;  

I. 5G-visionen – krav om et generationsskifte 

1. ser positivt på Kommissionens forslag om at udarbejde en 5G-handlingsplan, der sigter 

mod at gøre EU førende i verden inden for anvendelse af standard-5G-net fra 2020 til 

2025; 

2. ser positivt på målet for gigabitsamfundet om at nå op på en nethastighed på 100 Mbps 

for alle europæiske forbrugere og på længere sigt på mellem 1 Gbps og 100 Gbps for 

vigtige socioøkonomiske drivkræfter såsom digitalt intensive virksomheder, store 

transportknudepunkter, finansieringsinstitutter og skoler;  

3. påpeger, at 5G-systemer skal kunne fungere over et meget bredt frekvensbånd fra under 

1 GHz og op til 100 GHz og med et maksimumspotentiale på op til 300 GHz; påpeger, 

at frekvenser på 3-6GHz og over 10GHz skulle levere ekstreme datahastigheder og 

ekstrem kapacitet i tæt bebyggede områder; 

4. understreger, at en sammenhængende spektrumstrategi, herunder nationale køreplaner, 

er nødvendig for at løfte udfordringerne i forbindelse med 5G og kommunikationen 

mellem mennesker (H2H), mellem maskiner (M2M) og i tingenes internet (IoT) på 

forskellige niveauer: forbindelseshastighed, mobilitet, svartider, arbejdscyklus, 

pålidelighed osv.; 

5. påpeger, at indførelsen af trådløse 5G-net forudsætter en fleksibel og effektiv brug af 

alle tilgængelige, ikke-sammenhængende dele af spektret, inklusive 700Mhz-båndet, til 

vidt forskellige deployeringsscenarier med en klar vægt på harmonisering af de 

tilgængelige frekvensbånd på regionalt grundlag;  

6.  bemærker, at sektorens aktører bør drage nytte af lige konkurrencevilkår og have 

fleksibilitet til at udforme deres egne net, vælge deres investeringsmodel og den bedst 

egnede teknologi, herunder fiber til hjemmet (FTTH), Wi-Fi, G.fast, 2G, kabel, satellit 

eller enhver anden teknologi til hurtig produktudvikling, som kan være med til at 

forbinde alle europæere til net med meget høj kapacitet; 

II. Gigabitsamfundets fordele  

7. mener, at 5G er mere end blot en videreudvikling af mobilt bredbånd, og at det vil blive 

en afgørende katalysator for fremtidens digitale verden som den næste generation af en 

allestedsnærværende, ultrahurtig bredbåndsinfrastruktur, som vil understøtte 

forandringsprocesser inden for alle samfundsøkonomiske sektorer (sundhed, energi, 

forsyningsydelser, fremstilling, transport, bilindustri, virtual reality, onlinespil osv.) og 

levere smidige, elastiske og stærkt personaliserede tjenesteydelser, som vil kunne 

forbedre enhver borgers tilværelse; 

8. bemærker, at 5G bør medvirke til at overvinde den digitale kløft og øge internettets 

udbredelse, især i landdistrikter og fjerntliggende områder; 

9. påskønner WiFi4EU-initiativet til fremme af fri internetadgang i lokalsamfund ved 

hjælp af en EU-finansieret ordning; konstaterer, at adgangshastighederne er stigende, og 
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at WLAN, efterhånden som brugen på tværs af flere forskellige trådløse apparater 

vokser, vil skulle leve op til end-to-end-konnektivitetskravene;  

10. understreger, at udviklingen af femtegenerationsteknologier er en hjørnesten i 

omstillingen af IKT-netinfrastrukturen til altomfattende intelligent konnektivitet: 

intelligente biler, intelligente energinet, intelligente byer, intelligente fabrikker osv.; 

mener, at ultrahurtigt bredbånd og intelligente, effektive netværk, som kan sikre næsten 

øjeblikkelig konnektivitet menneske til menneske, menneske til maskine og maskine til 

maskine, vil komme til at omdefinere slutbrugerens konnektivitet, som vil bygge på 

RAN-paradigmer såsom maskenet, dynamisk network slicing og softwarisation-

teknologier; 

11. mener, at 5G vil bane vejen for nye tjenester af høj kvalitet, forbinde nye 

erhvervssektorer og i sidste ende forbedre kundeoplevelsen for stadig mere sofistikerede 

og krævende digitale brugere; 

12. mener, at udviklingen og forbedringen af digitale færdigheder bør ske gennem større 

investeringer i uddannelse med to hovedmål: uddannelse af en højtkvalificeret 

arbejdsstyrke, som er i stand til at fastholde og skabe teknologiske job, samt udryddelse 

af den digitale analfabetisme – hovedårsagen til den digitale kløft og eksklusion; 

III. Politisk strategi 

13. ser positivt på Kommissionens initiativ til at styrke investeringsplanen for Europa med 

finansieringsinstrumenter (EFSI, CEF), der er øremærket til finansiering af strategiske 

mål for gigabitkonnektivitet frem til 2025; 

14. opfordrer Kommissionen til at sikre, opretholde og udvikle finansiering til 5G-

handlingsplanen på et passende niveau i den næste flerårige finansielle ramme 2020-

2027;  

15. mener, at den bedste vej til gigabitsamfundet går via en technologi-inklusiv tilgang 

støttet af en bred vifte af investeringsmodeller såsom offentlig-privat investering eller 

saminvestering; bemærker, at saminvestering i net med meget høj kapacitet kan bidrage 

til at samle ressourcerne, skabe forskellige fleksible rammenetværk og sænke 

etableringsomkostningerne; 

16. understreger, at kommercielle investeringer bør understøttes af en politisk og 

lovgivningsmæssig ramme, der er skræddersyet til at skabe forudsigelighed og 

sikkerhed for investeringsafkast, og ikke bør forsinkes af overambitiøse offentlige 

ordninger, der kan stå i vejen for indførelsen af 5G-netværk;  

17. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre 5G handlingsplanen fuldt ud gennem 

sammenhængende og rettidige foranstaltninger i regioner og byer, som kan give 

tilskyndelse og incitament til tværsektoriel innovation og fremme en økonomisk ramme 

for samarbejde i hele industrien; 

18. anmoder Kommissionen om at tage teten med hensyn til at fremme tværsektoriel og 

tværsproglig 5G-interoperabilitet og støtte privatlivsvenlige, pålidelige og sikre 

tjenesteydelser samt om at gøre de økonomiske og geografiske forhold til en 
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integrerende del af en fælles strategi; 

19. finder, at hver enkelt sektor bør udarbejde sin egen køreplan for standardisering, baseret 

på industriledede processer og en stærk målsætning om at nå frem til fælles standarder 

med potentiale til at blive globale standarder; 

20. støtter udviklingen af integrerede løsninger og tests efterfulgt af tværindustrielle forsøg 

med storskala-pilotprojekter for at imødekomme efterspørgslen efter tjenesteydelser i 

gigabitsamfundet; 

21. understreger, at det er nødvendigt at harmonisere den europæiske strategi for 

elektromagnetiske felter i overensstemmelse med retningslinjerne fra ICNIRP 

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som er formelt 

anerkendt af WHO; 

22. fremhæver, at udviklingen af gigabitsamfund kræver færre og enklere regler, som bør 

være fremtidsorienterede, investerings- og innovationsvenlige og baseret på en 

vurdering af konkurrencen på markedet; understreger, at infrastrukturbaseret 

konkurrence rummer et potentiale for mindre regulering og giver mulighed for et 

rimeligt, langsigtet afkast på investeringerne; 

23. understreger, at de nationale bredbåndsplaner bør revideres grundigt, sigte på alle 5G-

områder, anvende en multiteknologisk tilgang, fremme lovgivningsmæssig fleksibilitet 

og maksimere innovations- og dækningsgraden;  

24. opfordrer Kommissionen til at vurdere de nationale bredbåndsplaner med henblik på at 

identificere mangler og formulere landespecifikke henstillinger vedrørende yderligere 

tiltag; 

25. påskønner Kommissionens initiativ til at indføre en participatorisk bredbåndsplatform 

for at sikre inddragelse på højt plan af offentlige og private enheder samt af lokale og 

regionale myndigheder;  

26. minder om, at SMV'er vil få stor gavn af adgangen til 5G-løsninger; opfordrer 

Kommissionen til at gøre nærmere rede for den måde, hvorpå den agter at lette SMV'ers 

adgang til den participatoriske 5G-bredbåndsplatform; 

27. støtter Kommissionens foreslåede plan om at indføre frekvensharmonisering og 

langsigtede frekvenstilladelser af en varighed på mindst 25 år, hvilket vil øge 

stabiliteten og sikkerheden for investeringer; bemærker, at beslutningerne om disse 

spørgsmål bør træffes på samme tid i alle medlemsstater, så der kan vedtages bindende 

retningslinjer for visse vilkår i tildelingsprocessen; 

28. opfordrer EU til at koordinere indsatsen inden for rammerne af Den Internationale 

Telekommunikationsunion (ITU) med henblik på at sikre en sammenhængende EU-

politik; understreger, at det europæiske behov for frekvensharmonisering i forbindelse 

med 5G på den anden side af 2020 bør være opfyldt inden den verdensomspændende 

radiokommunikationskonference i 2019 (WRC-19); 

29. anbefaler, at Kommissionen årligt udarbejder en statusrapport, udarbejder henstillinger 
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om 5G-handlingsplanen og underretter Europa-Parlamentet om resultaterne heraf; 

° 

° ° 

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaterne. 
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BEGRUNDELSE 

Idéen om at udvikle et gigabitsamfund tager udgangspunkt i de muligheder, som udbredelsen 

af 5G-løsninger frembyder. Med 5G indledes en ny fase i den digitale verden, hvor der 

oprettes nye net, nemlig net med meget høj kapacitet (VHC). Ved at skabe nye 

forbindelsesmuligheder bliver infrastrukturen til en katalysator. 

  

5G-infrastrukturudvikling forudsætter dog, at visse betingelser er opfyldt. Et 

investeringsvenligt lovgivningsmiljø bør skabe den retssikkerhed, gennemsigtighed, lighed og 

regelforenkling, som er af afgørende betydning for den nuværende og fremtidige elektroniske 

kommunikation. Infrastrukturbaseret konkurrence bør inddrage alle potentielle partnere, der 

konkurrerer om investeringer, inden for rammerne af fleksible og forretningsmæssigt 

effektive saminvesteringsmodeller. Tildelingen af frekvenser bør harmoniseres for at sikre 

konsekvens i beslutningstagning og løsninger. Desuden bør der på længere sigt tages skridt, 

samordnet på EU-plan, til at administrere adgangen til 700 MHz-båndet og frekvenser mellem 

1 GHz og 100 GHz. Der bør være vilje til at arbejde for standardisering og interoperabilitet 

inden for de fælles rammer for alle EU's medlemsstater. Endelig bør en række industrisektorer 

være villige til at udarbejde deres egne køreplaner med henblik på at tilpasse de tekniske krav, 

der er nødvendige for 5G-konnektivitet og -kommunikation. 5G's fulde potentiale kun kan 

realiseres, hvis der indgås tætte partnerskaber med "vertikale" sektorer. Det er bydende 

nødvendigt, at vi lærer at arbejde mere systematisk på tværs af industrielle processer. 

 

Der er visse afgørende forudsætninger for 5G-udvikling, herunder opnåelse af en forståelse af 

karakteren af de økonomiske fordele og individuelle gevinster, som kan opnås ved indførelse 

af 5G. Sådanne gevinster er bl.a. udvikling af IoT, selvkørende biler, vækst i e-sundhed og 

telemedicin (som for sin del vil bidrage til et reelt paradigmeskift i sundhedssektoren), helt 

nye undervisnings- og læringsmuligheder takket være anvendelsen af virtual reality-værktøjer 

i uddannelsessektoren, nye underholdningsmodeller samt potentialet i intelligente byer og nye 

digitale landbrugsmetoder. Udrulningen af 5G-netværk vil bane vejen for nye produkter og 

tjenesteydelser, som alle vil være mere brugervenlige og skræddersyede til folks behov, 

hvilket vil øge forbrugernes tilfredshed. Vækst er drivkraften for efterspørgslen. Denne 

efterspørgsel vil gøre investeringer i 5G mere rentable på langt sigt og sikre et passende afkast 

på samme. 

 

Det er klart, at de nye infrastrukturmuligheder, denne infrastrukturs inklusive karakter og 

efterspørgslen efter 5G-infrastruktur ikke blot vil medføre holdningsændringer i samfundet, 

men også vil kræve nye færdigheder. Den uddannelsesmæssige dimension af 5G-udrulningen 

bør derfor også tages i betragtning. 

. 

Med 5G har Europa har en enestående lejlighed til at genopfinde telekommunikationens 

industrilandskab. Vi står nu ved en skillevej, hvor en spændende udvikling venter forude. Jeg 

forventer, at EU-industrien som helhed vil sætte bolden i spil for ambitiøse tiltag inden for 

5G-teknologi og en køreplan for deployeringen. 

 

Kommissionen har foreslået en velstruktureret dagsorden, en tidsplan og konkrete 

foranstaltninger. Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation forventes at blive 

vedtaget i nær fremtid. Det er imidlertid afgørende, at alle interessenter samarbejder i 

processen. Medlemsstaterne skal være villige til at deltage i klare, fælles og harmoniserede 

beslutningsprocesser. Uden nye nationale bredbåndsplaner, der vedtages rettidigt, er der ingen 
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mulighed for at iværksætte investeringer og udvikle teknologier og løsninger, navnlig hvad 

angår brugen af fiberløsninger inden for 5G. Hvis EU ikke formår aktivt at udøve et konstant 

pres på WRC-debatterne, bliver det vanskeligt at tilvejebringe tilfredsstillende afgørelser om 

adgangen til gigafrekvenser. Uden et samarbejde mellem Kommissionen, medlemsstaterne, 

erhvervslivsrepræsentanter og BEREC vil vi forpasse chancen for at harmonisere 

frekvenstildelingsprocessen. Uden et samarbejde mellem EU-institutionerne, regeringerne og 

de lokale og regionale myndigheder er der ingen mulighed for at investere i inklusiv 

infrastruktur med fuld adgang til 5G-VHC-nettet for alle, herunder for beboere i 

udkantsområder og landdistrikter. Uden en tilstrækkelig inddragelse af offentligheden samt 

national og EU-finansiering af 5G-handlingsplanen fra nu af og i tiden efter 2020 med den 

nye FFR vil det blive vanskeligt at nå nogen af de ovennævnte mål. 

 

Det er af afgørende betydning, at alle de betingelser, der skal opfyldes for opnå fuld indførelse 

af 5G senest i 2025, analyseres og opstilles overensstemmelse hermed. 

Det er ligeledes vigtigt, at de bestræbelser, der udfoldes af alle interessenter, samordnes med 

henblik på at opnå målene for 5G. Det er klart, at hvis alle foranstaltninger og aktiviteter i 5G-

handlingsplanen gennemføres med succes, vil det give talrige fordele for den europæiske 

økonomi og alle europæiske borgere. 

 


