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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

internet-yhteyksistä kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: 

eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Verkkoyhteydet 

kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla - Kohti eurooppalaista 

gigabittiyhteiskuntaa” (COM(2016)0587) ja siihen liittyvän komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan (SWD(2016)0300), 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”5G-Eurooppa: 

toimintasuunnitelma” (COM(2016)0588) ja siihen liittyvän komission yksiköiden 

valmisteluasiakirjan (SWD(2016)0306), 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän 

säännöstöstä (COM(2016)0590), 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja 

(EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen 

osalta (COM(2016)0589), 

– ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta (COM(2016)0591), 

– ottaa huomioon 6. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” (COM(2015)0192) ja siihen liittyvän komission 

yksiköiden valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0100), 

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2014 annetun komission tiedonannon ”Kohti menestyvää 

datavetoista taloutta” (COM(2014)0442), 

– ottaa huomioon monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta 

14. maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 

N:o 243/2012/EU1, 

– ottaa huomioon 2. lokakuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Sääntelyn 

toimivuus ja tuloksellisuus (REFIT): Tulokset ja jatkotoimet” (COM(2013)0685), 

– ottaa huomioon 19. huhtikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Tieto- ja 

viestintätekniikan standardointiprioriteetit digitaalisilla sisämarkkinoilla” 

(COM(2016)0176), 

                                                 
1 EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FI&type_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192
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– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman digitaalisten 

sisämarkkinoiden toimenpidepaketista1, 

– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2016 annetun komission ehdotuksen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston päätökseksi 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa 

(COM(2016)0043),  

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2016 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät 

(EUCO 26/16), 

– ottaa huomioon 25. syyskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Avoin koulutus: 

innovatiivisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia kaikille uuden teknologian ja avointen 

oppimisresurssien avulla” (COM(2013)0654), 

– ottaa huomioon terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 

työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset 

kentät) aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) ja direktiivin 2004/40/EY kumoamisesta 

26. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2013/35/EU2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, 

aluekehitysvaliokunnan sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot 

(A8-0000/2017), 

A. ottaa huomioon, että 5G on innovoinnin moottori, joka tuo perinpohjaisen muutoksen 

eri toimialoille ja luo uusia käyttöaloja, korkealaatuisia palveluja ja tuotteita, tulovirtoja 

ja liiketoimintamalleja, jotka vahvistavat toimialojen kilpailukykyä ja kuluttajien 

tyytyväisyyttä;  

B. ottaa huomioon, että 5G-matkaviestinverkot eroavat merkittävästi aiemmista 

sukupolvista, jotta täytetään erittäin suurikapasiteettisten verkojen liiketoimintaa ja 

suorituskykyä koskevat odotetut vaatimukset, erityisesti latenssin ja luotettavuuden 

osalta; 

C. ottaa huomioon, että eurooppalaisen yhteiskunnan ja Euroopan talouden tulevaisuus on 

suuressa määrin riippuvainen 5G-infrastruktuurista, jonka vaikutus ulottuu 

huomattavasti nykyisiä langattomia verkkoja laajemmalle ja jonka tavoitteena on tarjota 

korkealaatuisia ja nopeampia viestintäpalveluja, jotka ovat saatavilla kaikkialla kaikkina 

aikoina; 

D. toteaa, että 5G-verkkojen markkinoille tuominen tapahtuu pääasiassa kaupallisten 

investointien avulla ja se on vastaanottavainen investointeja edistävän sääntely-

ympäristön vaikutukselle; toteaa, että hallinnollisten sääntöjen yksinkertaistaminen, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0009. 
2 EUVL L 179, 29.6.2013, s. 1. 
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esimerkiksi mikrosolujen käyttöönoton, tiukasti ja ajallaan tapahtuvan taajuuksien 

yhdenmukaistamisen sekä erittäin suurikapasiteettisen verkon kehittämisen 

edistämiseksi, kuten eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä ehdotetaan, on 

ratkaisevan tärkeää;  

E. toteaa, että 5G:n ja gigabittiyhteiskunnan täytäntöönpano edellyttää selkeää aikataulua, 

yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa ja riittäviä investointeja, jotta kaikki ehdot 

täytetään annetussa määräajassa;  

I. 5G-visio – sukupolvenvaihdosta koskevat vaatimukset 

1. pitää myönteisenä komission ehdotusta laatia 5G-toimintasuunnitelma, jossa tavoitteena 

on hankkia EU:lle standardoitujen 5G-verkkojen käyttöönotossa maailmanlaajuinen 

johtoasema ajanjaksolla 2020–2025; 

2. pitää myönteisinä gigabittiyhteiskunnan tavoitteita, jotka koskevat 100 Mb/s:n 

verkkonopeuksien tarjoamista kaikille Euroopan kuluttajille ja pitkällä aikavälillä 

1 Gbps–100 Gb/s:n nopeuksien tarjoamista tärkeimmille sosioekonomisille tekijöille, 

kuten laajasti digitalisoituneet yritykset, tärkeimmät liikenteen solmukohdat, 

rahoituslaitokset ja koulut;  

3. huomauttaa, että 5G-järjestelmien on voitava toimia hyvin laajalla taajuusalueella, joka 

ulottuu alle 1 GHz:stä aina 100 GHz:iin ja joka on mahdollista laajentaa enimmillään 

jopa 300 GHz:iin; toteaa, että taajuuksilla 3–6 GHz ja yli 10 GHz olisi tarjottava erittäin 

suuria tiedonsiirtonopeuksia ja erittäin suuri kapasiteetti tiheään asutuilla alueilla; 

4. painottaa, että 5G-haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan johdonmukainen taajuusstrategia, 

joka sisältää kansalliset etenemissuunnitelmat ja jossa puututaan inhimilliseen 

viestintään, laitteiden väliseen (M2M) viestintään ja esineiden internetiin eri tasoilla, 

joita ovat muun muassa yhteysnopeus, liikkuvuus, latenssi, toimintasuhde ja 

luotettavuus; 

5. huomauttaa, että langattomien 5G-verkkojen rakentaminen edellyttää kaikkien 

käytettävissä olevien, ei-vierekkäisten taajuuskaistojen, 700 Mhz:n taajuusalue mukaan 

luettuna, joustavaa ja tehokasta käyttöä hyvin erilaisissa verkonkäyttötilanteissa siten, 

että painotetaan erityisesti käytettävissä olevien taajuusalueiden yhdenmukaistamista 

alueelliselta pohjalta;  

6.  toteaa, että alan toimijoiden pitäisi hyötyä tasapuolisista toimintaedellytyksistä ja niiden 

olisi voitava suunnitella omat verkkonsa, valita investointimallinsa ja asianmukaisin 

teknologia, mukaan luettuna kuitu kotiin (FTTH), WiFi, G.fast, 2G, kaapeli, satelliitti 

tai mikä tahansa muu nopeasti kehittyvä teknologia, joka auttaa yhdistämään kaikki 

eurooppalaiset erittäin suurikapasiteettisiin verkkoihin; 

II. Gigabittiyhteiskunnan edut  

7. katsoo, että 5G on enemmän kuin vain mobiililaajakaistan kehitystä ja että se tulee 

olemaan keskeinen tekijä tulevassa digitaalisessa maailmassa seuraavan sukupolven 

kaikkialla läsnä olevana, erittäin nopeana laajakaistainfrastruktuurina, joka tukee 

prosessien muuttumista kaikilla talouden aloilla (julkinen sektori, terveydenhuolto, 
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energia, yleishyödylliset palvelut, tuotanto, liikenne, autoteollisuus, virtuaalitodellisuus, 

verkkopelaaminen ja niin edelleen) sekä tarjoaa nopealiikkeisiä, joustavia ja pitkälle 

yksilöllistettyjä palveluja, jotka parantavat kaikkien kansalaisten elämää; 

8. toteaa, että 5G:n olisi oltava tärkeänä apuna digitaaliseen kuiluun puuttumisessa ja 

internetin käytön laajentamisessa erityisesti maaseudulla ja syrjäisillä alueilla; 

9. pitää myönteisenä WiFi4EU-aloitetta, jolla edistetään maksuttomia internetyhteyksiä 

paikallisyhteisöissä EU-rahoitteisen hankkeen avulla; toteaa, että siirtonopeudet ovat 

kasvamassa ja että kun käyttö useissa langattomissa laitteissa lisääntyy, WLAN-

verkkojen on vastattava päästä päähän -liitettävyyden vaatimuksiin;  

10. painottaa, että 5G-teknologioiden kehittäminen on ratkaisevan tärkeä tekijä 

viestintätekniikan verkkoinfrastruktuurin muuttamisessa kohti kaikenkattavaa 

älyverkkojen yhteenliitettävyyttä: älykkäät autot, älykkäät energiaverkot, älykkäät 

kaupungit, älykkäät tehtaat jne.; katsoo, että ultranopea laajakaista ja älykkäät, 

tehokkaat verkko-ominaisuudet, joiden avulla saavutetaan lähes välitön yhteys ihmisten 

välillä, ihmisten ja laitteiden välillä sekä toisiinsa liitettyjen laitteiden välillä, tulevat 

määrittelemään loppukäyttäjäliitettävyyden uudelleen – tämän mahdollistavat 

radioliityntäverkon paradigmat, kuten solmuverkot, verkon dynaaminen viipalointi ja 

ohjelmistointiteknologiat; 

11. katsoo, että 5G mahdollistaa uudet korkealaatuiset palvelut, yhdistää uusia toimialoja ja 

viime kädessä parantaa yhä valistuneempien ja vaativampien digitaalisten palvelujen 

käyttäjien asiakaskokemusta; 

12. katsoo, että digitaalisia taitoja olisi kehitettävä ja parannettava tekemällä suuria 

investointeja koulutukseen ja pyrkien saavuttamaan kaksi päätavoitetta: koulutetaan 

erittäin ammattitaitoinen työvoima, joka pystyy säilyttämään ja luomaan teknologia-

alan työpaikkoja, ja poistetaan digitaalinen lukutaidottomuus, joka on digitaalisen 

kuilun ja syrjäytymisen syy; 

III. Lähestymistapa 

13. pitää myönteisenä komission aloitetta Euroopan investointiohjelman vahvistamiseksi 

niiden rahoitusvälineiden (ESIR, CEF) puitteissa, jotka on osoitettu gigabittiyhteyksiä 

koskevien strategisten tavoitteiden rahoittamiseen; 

14. kehottaa komissiota turvaamaan 5G-toimintasuunnitelman rahoituksen ja ylläpitämään 

ja kehittämään sitä asianmukaisella tasolla seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 

2020–2027 aikajänteellä;  

15. katsoo, että paras tapa edetä kohti gigabittiyhteiskuntaa on teknologian sisällyttävä 

lähestymistapa, jota tuetaan laajalla valikoimalla investointimalleja, kuten julkisen ja 

yksityisen sektorin yhteiset investoinnit tai yhteissijoitukset; panee merkille, että 

yhteissijoitukset suurikapasiteettisiin verkkoihin voivat auttaa yhdistämään resursseja, 

mahdollistaa erilaiset joustavat puitteet ja alentaa käyttöönottokustannuksia; 

16. korostaa, että kaupallisia investointeja olisi tuettava politiikka- ja sääntely-ympäristöllä, 

joka on muokattu nimenomaisesti turvaamaan ennakoitavuus ja investointien tuottoa 



 

PR\1116603FI.docx 7/10 PE597.728v02-00 

 FI 

koskeva varmuus, eikä niitä saisi viivästyttää liiallisen kunnianhimoisilla julkisilla 

järjestelmillä, jotka voivat hankaloittaa 5G:n täytäntöönpanoa;  

17. kehottaa jäsenvaltioita panemaan 5G-toimintasuunnitelman täysin täytäntöön alueilla ja 

kaupungeissa toteutettavilla johdonmukaisilla ja oikea-aikaisilla toimilla, joilla 

rohkaistaan ja tarjotaan kannustimia monialaiseen innovointiin sekä edistetään 

toimialan laajuista taloudellista yhteistyökehystä; 

18. kehottaa komissiota ottamaan johtoaseman alojen välisen, monikielisen 

5G-yhteentoimivuuden edistämisessä ja yksityisyyttä suojaavien, luotettavien ja 

turvallisten palvelujen tukemisessa ja pitämään erityisiä taloudellisia ja maantieteellisiä 

kansallisia olosuhteita erottamattomana osana yhteistä strategiaa; 

19. toteaa, että kunkin alan olisi laadittava oma standardointia koskeva 

etenemissuunnitelmansa, jossa nojaudutaan teollisuuden johtamiin prosesseihin, ja 

osoittamaan vahvaa pyrkimystä aikaansaada yhteiset standardit, joista mahdollisesti 

voisi tulla myös maailmanlaajuisia standardeja; 

20. puoltaa integroituja ratkaisuja ja testejä, joita seuraavat suuren mittakaavan 

pilottihankkeita koskevat eri toimialojen yhteiset kokeet vastauksena palvelujen 

kysyntään gigabittiyhteiskunnassa; 

21. korostaa tarvetta yhdenmukaistaa sähkömagneettisia kenttiä koskevaa unionin 

lähestymistapaa WHO:n virallisesti tunnustamien kansainvälisen ionisoimattoman 

säteilyn komitean (ICNIRP) ohjeiden mukaisesti; 

22. korostaa, että gigabittiyhteiskunnan kehitys vaatii vähemmän ja yksinkertaisempia 

sääntöjä, joiden olisi oltava tulevaisuuteen suuntautuneita, investointeja edistäviä ja 

innovointia edistäviä sekä perustuttava markkinakilpailua koskevaan arviointiin; 

korostaa, että infrastruktuuriin perustuva kilpailu tarjoaa mahdollisuudet sääntelyn 

vähentämiseen ja mahdollistaa kohtuullisen tuoton saamisen investoinneista pitkällä 

aikavälillä; 

23. korostaa, että kansallisia laajakaistasuunnitelmia on tarkistettava huolellisesti, ne on 

kohdistettava kaikille 5G-alueille ja niissä on säilytettävä monen teknologian 

lähestymistapa, tuettava sääntelyn joustavuutta ja maksimoitava innovoinnin ja 

soveltamisalan laajuus;  

24. kehottaa komissiota arvioimaan kansallisia laajakaistasuunnitelmia puutteiden 

havaitsemiseksi sekä muotoilemaan lisätoimia koskevia maakohtaisia suosituksia; 

25. pitää myönteisenä osallistavan laajakaistafoorumin perustamista koskevaa komission 

aloitetta julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä paikallis- ja alueviranomaisten korkean 

tason osallistumisen varmistamiseksi;  

26. muistuttaa, että pk-yritykset hyötyisivät suuresti 5G-ratkaisujen saatavuudesta; kehottaa 

komissiota esittämään pk-yritysten osallistavalle 5G-laajakaistafoorumille pääsyn 

helpottamista koskevan yksityiskohtaisen toimintasuunnitelmansa; 
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27. tukee ehdotettua komission suunnitelmaa, joka koski taajuuksien yhdenmukaistamista ja 

pitkän aikavälin lupien vähintään 25 vuoden kestoa, joka lisää investointien vakautta ja 

varmuutta; toteaa, että näitä kysymyksiä koskevat päätökset olisi tehtävä 

samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan hyväksyä sitovat ohjeet 

myöntämisprosessin tietyistä ehdoista; 

28. kehottaa EU:ta koordinoimaan ponnisteluja Kansainvälisessä televiestintäliitossa (ITU), 

jotta aikaansaadaan johdonmukainen EU:n politiikka; korostaa, että 5G:tä vuoden 2020 

jälkeen koskevien eurooppalaisten taajuuksien yhdenmukaistamistarpeiden arviointi 

olisi saatava valmiiksi ennen vuoden 2019 maailman radioviestintäkonferenssia 

(WRC-19); 

29. suosittelee, että komissio ryhtyisi esittämään vuosittain 5G-toimintasuunnitelmaa 

koskevan tilanneselvityksen ja suosituksia sekä tiedottaisi tuloksista Euroopan 

parlamentille; 

° 

° ° 

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioille. 
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PERUSTELUT 

Gigabittiyhteiskunnan kehittämistä koskeva ajatus on saanut alkunsa 5G-ratkaisujen 

markkinoille tuomisen tarjoamista mahdollisuuksista. 5G käynnistää digitaalisessa 

maailmassa uuden vaiheen ja luo uusia laadukkaita verkkoja, nimittäin suurikapasiteettiset 

verkot. Infrastruktuuri mahdollistaa asioita tarjoamalla uusia yhteysmahdollisuuksia. 

  

5G-infrastruktuurin kehittämiselle on kuitenkin joitakin ehtoja. Investointeja edistävän 

sääntely-ympäristön olisi aikaansaatava oikeusvarmuutta, avoimuutta, tasa-arvoa ja sääntöjen 

yksinkertaistamista, jotka ovat keskeisiä tekijöitä nykyisessä ja tulevassa sähköisessä 

viestinnässä. Kaikkien mahdollisten investoinneista kilpailevien osapuolten olisi osallistuttava 

infrastruktuuriin perustuvaan kilpailuun joustavien, liiketoiminnallisesti tehokkaiden 

yhteisinvestointimallien puitteissa. Taajuuksien jakaminen olisi yhdenmukaistettava, jotta 

varmistetaan päätöksenteon ja ratkaisujen johdonmukaisuus. Lisäksi olisi tehtävä EU:n 

laajuisia yhteisiä ponnisteluja 700 MHz:n ja 1–100 GHz:n taajuuksien saatavuuden 

hallinnoimiseksi pitkällä aikavälillä. Olisi osoitettava valmiutta työskennellä standardoinnin 

ja yhteentoimivuuden hyväksi kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä kehyksessä. Lisäksi 

monien toimialojen olisi oltava halukkaita laatimaan omat etenemissuunnitelmansa 

mukautuakseen 5G-liitettävyyden ja -viestinnän asettamiin teknisiin vaatimuksiin. 

5G-teknologian täydet mahdollisuudet voidaan toteuttaa, jos kehitetään tiivis kumppanuus 

”vertikaalisten” toimialojen kanssa. Meidän on välttämätöntä oppia työskentelemään 

järjestelmällisemmin yli eri teollisuusprosessien rajojen. 

 

On joitakin keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 5G-teknologian kehitykseen, kuten niiden 

taloudellisten etujen ja yksittäisten hyötyjen luonteen ymmärtäminen, joita voidaan saada 

5G:n tuomisesta markkinoille. Tällaisia hyötyjä ovat muun muassa esineiden internetin 

kehittäminen, autonomiset autot, sähköisten terveyspalvelujen ja telelääketieteen kasvu (joka 

puolestaan myötävaikuttaa todelliseen ajattelutavan mullistukseen terveydenhuollossa), täysin 

uudet opetus- ja oppimismahdollisuudet, jotka johtuvat virtuaalisen todellisuuden välineiden 

käytöstä koulutuksessa, viihteen uudet mallit, älykkäiden kaupunkien mahdolliset saavutukset 

ja uudet digitaalisen viljelyn mahdollisuudet. 5G:n tuominen markkinoille avaa tietä uusille 

tuotteille ja palveluille, jotka kaikki ovat käyttäjäystävällisempiä ja yksilöllisesti mukautettuja 

ihmisten tarpeisiin, mikä lisää kuluttajien tyytyväisyyttä. Kasvu lisää kysyntää. Tämä kysyntä 

tekee investoinneista 5G:hen tuottoisampia pitkällä aikavälillä ja takaa investoinneille 

asianmukaisen tasoisen tuoton. 

 

On selvää, että samalla kun uudet infrastruktuurimahdollisuudet, tämän infrastruktuurin 

osallistavuus ja 5G-infrastruktuurin kysyntä muuttavat yhteiskunnan asenteita, ne myös 

vaativat uusia taitoja. Näin ollen myös 5G-teknologian markkinoille tuomisen koulutusta 

koskeva ulottuvuus olisi otettava huomioon. 

. 

Euroopalla on hieno mahdollisuus luoda televiestintäalan kokonaiskuva uudelleen 

5G-teknologian myötä. Olemme nyt jännittävien kehityskulkujen risteyksessä. Odotan EU:n 

teollisuuden kokonaisuudessaan käynnistävän prosessin 5G-teknologian kunnianhimoiseksi 

kehittämiseksi ja sen käyttöönottoa koskevan etenemissuunnitelman laatimiseksi. 

 

Komissio on ehdottanut hyvin suunniteltua ohjelmaa, aikataulua ja konkreettisia 

toimenpiteitä. Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö on tarkoitus hyväksyä 

lähitulevaisuudessa. Ratkaisevan tärkeää on kuitenkin se, että kaikki sidosryhmät tekevät 
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yhteistyötä tässä prosessissa. Jäsenvaltioiden on oltava halukkaita osallistumaan selkeisiin, 

yhteisiin ja yhdenmukaistettuihin päätöksentekoprosesseihin. Ilman ajoissa hyväksyttyjä uusia 

kansallisia laajakaistasuunnitelmia ei ole mahdollista käynnistää investointeja ja kehittää 

teknologiaa ja ratkaisuja, erityisesti kuituratkaisujen käyttöä 5G:ssä. Jos EU ei harjoita 

aktiivista ja johdonmukaista painostusta maailman radioviestintäkonferenssissa, on vaikeaa 

saada aikaan tyydyttäviä päätöksiä gigataajuuksien saatavuudesta. Jos komissio, jäsenvaltiot, 

liike-elämän edustajat ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin 

(BEREC) eivät tee yhteistyötä, menetämme tilaisuuden yhdenmukaistaa taajuuksien 

jakamisprosessia. Jos EU:n toimielimet, hallitukset ja paikallis- ja alueviranomaiset eivät tee 

keskenään yhteistyötä, ei ole mahdollista investoida osallisuutta edistävään infrastuktuuriin, 

johon kuuluu täysimittaisen 5G-teknologian suurikapasiteettisiin verkkoihin pääsyn 

tarjoaminen kaikille, muun muassa syrjäisten alueiden ja maaseudun asukkaille. Jos julkinen 

ja kansallinen sekä EU:n rahoitus ei ole vastedes ja vuoden 2020 jälkeen, kun aletaan soveltaa 

uutta monivuotista rahoituskehystä, asianmukaisesti mukana 5G-toimintasuunnitelmassa, on 

vaikeaa saavuttaa mitään edellä mainituista tavoitteista. 

 

On olennaista, että kaikki edellytykset, jotka on täytettävä 5G:n tuomiseksi markkinoille 

täysimittaisesti vuoteen 2025 mennessä, analysoidaan ja määritellään asianmukaisesti. 

On niinikään tärkeää koordinoida kaikkien sidosryhmien ponnisteluja 5G:n tavoitteiden 

saavuttamiseksi. On selvää, että jos kaikki 5G-toimintasuunnitelman toimenpiteet ja toimet 

suoritetaan menestyksellisesti, Euroopan taloudelle ja sen kansalaisille koituvat hyödyt ovat 

lukuisat. 

 


