
 

 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2017)0234 

Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: 

ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G  

Europaparlamentets resolution av den 1 juni 2017 om internetkonnektivitet för tillväxt, 

konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 Konnektivitet 

för en konkurrenskraftig digital inre marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle 

(COM(2016)0587) och det arbetsdokument från kommissionens avdelningar som 

åtföljer detta (SWD(2016)0300), 

– med beaktande av artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 5G för 

Europa: en handlingsplan (COM(2016)0588) och det arbetsdokument från 

kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2016)0306), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv av 

den 14 september 2016 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk 

kommunikation (COM(2016)0590), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

av den 14 september 2016 om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 

nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen 

(COM(2016)0589), 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 

av den 14 september 2016 om inrättande av Organet för europeiska 

regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (COM(2016)0591), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en 

inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192) http://eur-

lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=SV&typ

e_doc=COMfinal&an_doc=2015&nu_doc=0192 och det arbetsdokument från 

kommissionens avdelningar som åtföljer detta (SWD(2015)0100), 

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


 

 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juli 2014 Mot en blomstrande 

datadriven ekonomi (COM(2014)0442), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Digitalisering av 

den europeiska industrin – Hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla 

möjligheter (COM(2016)0180), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 243/2012/EU av den 

14 mars 2012 om inrättande av ett flerårigt program för radiospektrumpolitik1, 

– med beaktande av bilagan till kommissionens meddelande av den 2 oktober 2013 

Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet): 

resultat och nästa steg (COM(2013)0685), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 april 2016 Prioriteringar för 

informations‑  och kommunikationsteknisk standardisering på den digitala inre 

marknaden (COM(2016)0176), 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 Vägen mot en rättsakt för den 

digitala inre marknaden2, 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut av 

den 2 februari 2016 om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen 

(COM(2016)0043),  

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016 (EUCO 26/16), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 september 2013 En öppen 

utbildning: Innovativ inlärning och undervisning med ny teknik och öppna 

utbildningsresurser för alla (COM(2013)0654), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 oktober 2016 En rymdstrategi 

för Europa (COM(2016)0705), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 

26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för 

risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet 

(20:e särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) och om upphävande av 

direktiv 2004/40/EG3, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén över 

kommissionens meddelande Konnektivitet för en konkurrenskraftig digital inre 

marknad – mot ett europeiskt gigabitsamhälle, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 
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transport och turism, utskottet för regional utveckling och utskottet för kultur och 

utbildning (A8-0184/2017), och av följande skäl: 

A. 5G kommer vara en viktig byggsten i gigabitsamhället och representera framtidens 

standard för mobil kommunikationsteknik, och en motor för innovation, som för med 

sig omvälvande ekonomiska förändringar och skapar nya användningsområden, 

högkvalitativa tjänster och produkter, inkomstflöden och affärsmodeller och 

möjligheter, vartill 5G förväntas främja branschernas konkurrenskraft och bör 

tillfredsställa konsumenterna. 

B. Ett europeiskt ledarskap inom 5G-teknik är mycket viktigt för den ekonomiska 

tillväxten och för att bibehålla en global konkurrenskraft, vilket i sin tur kräver 

samordning och planering på europeisk nivå. Om vi sackar efter riskerar vi att förlora 

arbetstillfällen, innovation och kunskap. 

C. 5G och 5G-tillämpningar kommer att förnya affärsmodeller genom att tillhandahålla 

konnektivitet med mycket hög hastighet, som kommer att frigöra innovation inom alla 

sektorer, inte minst inom transport, energi, finans och hälsa. I detta hänseende betonas 

att Europa inte har råd att sacka efter, eftersom 5G kommer att vara motorn för framtida 

tillväxt och innovation. 

D. 5G-nätens arkitektur kommer att skilja sig avsevärt från tidigare generationers för att 

uppfylla kraven på förväntad verksamhet och förväntade resultat för nät med mycket 

hög kapacitet, särskilt i fråga om latens, täckning och tillförlitlighet. 

E. 5G-arkitekturen kommer att leda till en ökad konvergens mellan mobila och fasta nät. 

Användningen av fasta nät med mycket hög kapacitet kommer därför att bidra till 

behoven av backhaul hos ett tätt trådlöst 5G-nät så nära slutanvändaren som möjligt. 

F. Framtiden för det europeiska samhället och den europeiska ekonomin kommer att vara 

kraftigt beroende av 5G-infrastruktur, som kommer att få en åtskilligt mer långtgående 

effekt än befintliga trådlösa accessnät, i syfte att tillhandahålla högkvalitativa och 

snabbare kommunikationstjänster som alla har råd med och som är tillgängliga överallt 

och ständigt. 

G. Digitaliseringen sker i allt snabbare takt och på global nivå, vilket kräver investeringar i 

högkvalitativa kommunikationsnät med samhällsomfattande täckning. I detta hänseende 

behövs snabb tillgång till radiospektrum som kan tillgodose dessa behov. 

H. Mobil och trådlös konnektivitet för alla medborgare blir allt viktigare allteftersom 

innovativa tjänster och applikationer används fortlöpande, och en framtidsinriktad 

digital politik måste ta hänsyn till detta. 

I. 5G-nätets utbyggnad kommer framför allt att genomföras med hjälp av privata 

investeringar och kommer att kräva att den europeiska kodexen för elektronisk 

kommunikation skapar ett säkerhets-, konkurrens- och investeringsfrämjande regelverk. 

Detta kommer att kräva effektivare administrativa villkor, till exempel för utbyggnaden 

av små basstationer för strikt spektrumharmonisering i god tid, jämte utveckling av nät 

med mycket hög kapacitet, vilket för närvarande föreslås i den europeiska kodexen för 

elektronisk kommunikation. 

J. Offentliga initiativ, såsom kommissionens initiativ om offentlig-privata partnerskap från 



 

 

2013, som stöds av 700 miljoner EUR i offentlig finansiering för att möjliggöra 5G i 

Europa senast 2020, måste kompletteras av en konkurrenskraftig marknad med en 

framtidssäker tillträdesreglering och spektrumsamordning, som kommer att sporra till 

innovation och nödvändiga privata infrastrukturinvesteringar. 

K. Utbyggnaden av 5G bör ske som ett komplement till och inte på bekostnad av andra 

projekt som syftar till att förstärka konnektiviteten i de mest landsbygdspräglade och 

avlägsna områdena i Europa. 

L. Genomförandet av 5G och gigabitsamhället kräver en tydlig tidsplan, ett 

efterfrågedrivet, framtidssäkrat och teknikneutralt tillvägagångssätt, utgående från 

bedömningar per region och sektor, samordning mellan medlemsstaterna, samarbete 

med samtliga aktörer och adekvata investeringar för att uppfylla alla villkor inom den 

tidsram som krävs och för att det ska bli verklighet för alla EU-medborgare. 

I. Visionen för 5G – krav för ett generationsskifte 

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att ta fram en handlingsplan för 

5G, för att EU ska bli världsledande inom utbyggnaden av standardiserade 5G-nät från 

2020 till 2025, som ett led i en bredare upplagd strategi för ett europeiskt 

gigabitsamhälle, som har större teknisk konkurrenskraft och plats för alla. Parlamentet 

anser att det är mycket viktigt att det finns en adekvat samordning mellan 

medlemsstaterna för att det inte ska gå lika trögt med utbyggnaden av 5G som det gick 

med 4G, vilket resulterat i att 4G-täckningen i dag ligger på 86 procent och endast 36 

procent på landsbygden. 

2. Europaparlamentet framhåller att enligt kommissionen kan handlingsplanen för en 

utbyggnad av 5G i hela EU skapa två miljoner arbetstillfällen och främja den europeiska 

ekonomin samt bekämpa den höga arbetslösheten, särskild bland ungdomar. 

3. Europaparlamentet understryker att det offentlig-privata partnerskapet inom 5G för 

närvarande är ett av världens mest avancerade initiativ när det gäller 5G och de nya 

applikationerna som följer av detta. Parlamentet anser att det är positivt att främja 

synergier inom FoU och industriell utveckling, men anser att det skulle vara rimligt att 

även konsument- och civilsamhällesföreträdare får delta i det offentlig-privata 

partnerskapet, med tanke på 5G-utbyggnadens samhälleliga effekter. 

4. Europaparlamentet betonar att en ambitiös och framåtblickande tidsram för 

spektrumallokering inom unionen är av yttersta vikt om Europa ska vara i ledningen när 

det gäller utvecklingen av 5G-teknik. Parlamentet välkomnar i detta hänseende de 

åtgärder som kommissionen föreslagit i sitt meddelande 5G för Europa: en 

handlingsplan, och betraktar dessa åtgärder som ett minimikrav för en framgångsrik 

lansering av 5G i unionen. 

5. Europaparlamentet betonar att privata investeringar bör stödjas av en 

infrastrukturinriktad politik och ett regelverk som är anpassade till förutsebarhet och 

tydlighet och syftar till att främja konkurrens till gagn för slutanvändarna, och bör inte 

fördröjas av alltför ambitiösa offentliga system som kan hindra utbyggnaden av 5G. 

6. Europaparlamentet betonar vikten av samarbete mellan universitet, forskningsinstitut 

och den privata och offentliga sektorn om forskning och utveckling när det gäller 5G-



 

 

mobilkommunikation. Parlamentet pekar på offentlig-privata partnerskap inom 5G som 

ett positivt exempel i detta avseende och uppmuntrar kommissionen att fortsätta 

involvera alla relevanta sektorer i denna process. 

7. Europaparlamentet anser att det kommer att bli till nytta för Europa med en ytterligare 

övergång till en digital ekonomi, i form av utvidgad täckning och konnektivitet och 

högre hastigheter, och att den digitala ekonomin kommer att bidra till den totala BNP-

tillväxten med upp till 40 procent fram till 2020 och uppvisa en 13 gånger högre 

tillväxttakt än BNP som helhet. 

8. Europaparlamentet välkomnar och stöder gigabitsamhällets mål på medellång sikt om 

att uppnå näthastigheter på minst 100 Mbit/s för alla europeiska konsumenter, som går 

att uppgradera till 1 Gbit/s och på lång sikt ökar till 100 Gbit/s, för de viktigaste 

socioekonomiska drivkrafterna, såsom tillhandahållare av offentliga tjänster, starkt 

digitaliserade företag, stora transportknutpunkter, finansinstitut, sjukhus, skolor och 

forskning. Parlamentet vill att man ska prioritera utbyggnaden av fiberbaserad 

backhaulinfrastruktur, tillsammans med investeringsdrivande konkurrens och 

slutanvändarerfarenheter av hög kvalitet. Parlamentet erinrar om att unionen ligger efter 

i fråga om konnektivitetsmålen i sin digitala agenda för 2020, och att denna 

eftersläpning är särskilt oroväckande på landsbygden och i avlägsna områden. 

9. Europaparlamentet betonar behovet av att säkerställa att så många unionsmedborgare 

som möjligt kan dra nytta av gigabitsamhällets konnektivitet, även bland dem som är 

bosatta i avlägsna områden. 

10. Europaparlamentet stöder med eftertryck ansträngningarna att senast 2025 säkerställa 

tillgång till 5G-nät i samband med transportslagsövergripande resor, utgående från 

offentliga transportnät kopplade till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och det 

transeuropeiska transportnätet (TEN-T), och förväntar sig att fullständig tillgång i hela 

EU kommer att följa, både i stadsområden och på landsbygden och vid viktiga 

turistområden och turistattraktioner. 

11. Europaparlamentet konstaterar att täckningen av fjärde generationens mobilnät/LTE 

fortfarande behöver förbättras ytterligare eftersom EU sackar efter Förenta staterna, 

Korea och Japan i detta hänseende och att handlingsplanen för 5G bör ses som ett 

tillfälle att lära sig av misstagen från utbyggnaden av 4G. 

12. Europaparlamentet påpekar att 5G-radioaccess måste kunna fungera över ett mycket 

brett frekvensområde, från under 1 GHz upp till 100 GHz, och med backhaul på upp till 

300 GHz. Parlamentet noterar att frekvenser på 3–6 GHz och över 6 GHz bör leverera 

extrema datahastigheter och extrem kapacitet i tätbefolkade områden. Parlamentet håller 

med om att 5G-system på höga frekvensband kräver en mycket tät nätinfrastruktur 

baserad på åtkomstpunkter för små basstationer, något som kommer att kräva val av 

vilka frekvensband som ska användas eller också möjlighet att dela frekvensband. 

13. Europaparlamentet betonar att nedladdningshastigheterna i sig inte kommer att räcka för 

att tillgodose gigabitsamhällets framtida konnektivitetsbehov, vilket kommer att kräva 

ett infrastrukturmål för nät med mycket hög kapacitet, eftersom dessa nät uppfyller de 

högsta standarderna i fråga om såväl uppladdnings- som nedladdningshastigheter, 

latenstid och återhämtningsförmåga. 



 

 

14. Europaparlamentet betonar att en europeisk sammanhängande spektrumstrategi med 

samordnade nationella färdplaner och tidsplaner behövs för att möta utmaningarna med 

5G, och hantera kommunikation mellan människor, maskin-till-maskin (M2M) och 

inom sakernas internet på olika nivåer: uppkopplingshastighet, mobilitet, latens, 

utbredning, grad av belastning, tillförlitlighet, åtkomlighet osv, och säkerställer en 

smidig övergång till 5G i samtliga medlemsstater. 

15. Europaparlamentet påpekar att uppbyggnaden av trådlösa 5G-nät kräver backhaul för 

nät med mycket hög kapacitet och flexibel och effektiv användning av alla tillgängliga 

icke sammanhängande delar av spektrumet, inklusive frekvensbandet 700 Mhz, för vitt 

skilda nätutbyggnadsscenarier, vilket kommer att kräva innovativa 

spektrumlicensieringsmodeller och en tydlig tonvikt på harmonisering av de tillgängliga 

spektrumbanden på regional basis. 

16. Europaparlamentet inser vikten av licensbelagda spektrum för att säkerställa långsiktiga 

nätinvesteringar och garantera en bättre kvalitet på tjänsterna, genom att möjliggöra 

stabil och tillförlitlig spektrumtillgång, men understryker samtidigt behovet av bättre 

rättsligt skydd för licensfria spektrum och olika metoder för delning av spektrum. 

17. Europaparlamentet påpekar att bristande samordning innebär en stor risk för 

utbyggnaden av 5G, eftersom man måste nå kritisk massa för att kunna locka 

investeringar och därmed dra full nytta av 5G-teknikens fördelar. 

18.  Europaparlamentet konstaterar att sektorns aktörer bör omfattas av förutsägbara lika 

villkor och ha handlingsfrihet att utforma sina egna nätverk, välja investeringsmodell 

och kombination av teknik som bör säkerställa att utbyggnadsmålen för 5G fullständigt 

kan genomföras, inklusive fiber till bostaden, kabel, satellit, Wi-Fi, WiGig, G.fast, 2G, 

Massive MIMO eller annan teknik under snabb utveckling, förutsatt att detta kommer 

att hjälpa till att ansluta alla européer till nät med mycket hög kapacitet, utgående från 

deras faktiska behov. Utbyggnaden av 5G kommer att kräva mycket mer fibrer i ett 

tätare trådlöst nät. 

19. Europaparlamentet noterar kommissionens meddelande Konnektivitet för en 

konkurrenskraftig digital inre marknad och dess handlingsplan 5G för Europa som 

erbjuder ett spännande tillfälle för medlemsstaterna att ge sina kulturella och kreativa 

innovatörer möjlighet, särskilt små och medelstora företag, att konkurrera ännu mer på 

världsarenan och visa upp sina entreprenörsbegåvningar och innovativa talanger. 

II. Möjliggörande av gigabitsamhällets fördelar  

20. Europaparlamentet anser att 5G handlar om mer än en utveckling av mobilt bredband 

och att det kommer att bli en viktig möjliggörande faktor för den framtida digitala 

världen, eftersom nästa generation av utbredda ultrasnabba bredbandsinfrastrukturer 

kommer att stödja omvandlingen av processer inom alla ekonomiska sektorer 

(offentliga sektorn, utbildning, tillhandahållande av konvergerat medieinnehåll, hälso- 

och sjukvård, forskning, energi, samhällsservice, tillverkning, transport, bilindustrin, 

den audiovisuella sektorn, virtuell verklighet, spel på internet och så vidare) och 

tillhandahålla överkomligt prissatta, smidiga, flexibla, interaktiva, tillförlitliga och 

starkt individanpassade tjänster som bör förbättra alla medborgares liv. 

21. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska splittringen vid utbyggnaden av 4G, 



 

 

som fortfarande framgår av de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna vilket indexet 

för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) från 2015 visar, har resulterat i en brist 

på digital konkurrenskraft gentemot Förenta staterna, Kina, Japan, Sydkorea och 

tillväxtekonomier. Parlamentet understryker i detta hänseende att Europa visserligen gör 

framsteg i fråga om digital utveckling men att takten avtar, vilket på lång sikt innebär en 

risk för nödvändiga investeringar och det europeiska företagsklimatets attraktionskraft. 

22. Europaparlamentet påminner om att det bör vara slutanvändarna som i sista hand vinner 

på införandet av 5G, och att alla beslut som fattas med anknytning till utbyggnaden av 

5G-teknik genomgående bör vara inriktade på detta slutliga syfte om att erbjuda 

tillförlitliga och högkvalitativa tjänster till ett överkomligt pris. 

23. Europaparlamentet noterar att den offentliga och privata sektorns investeringar har en 

multiplikatoreffekt på hela ekonomin, som sannolikt kommer att skapa upp till 2,3 

miljoner arbetstillfällen direkt och indirekt i de 28 medlemsstaterna när utbyggnaden av 

5G är helt färdig. 

24. Europaparlamentet noterar att utbyggnaden av 5G-teknik i EU förväntas ha fördelar 

som sträcker sig mycket längre än mobilindustrin samt spridningseffekter uppgående till 

141,8 miljarder EUR årligen fram till 2025. 

25. Europaparlamentet betonar att en framgångsrik och snabb utbyggnad av 5G i hela EU 

beror på utvecklingen av efterfrågestyrda nya affärsmodeller. Det finns ett otal olika 

initiativ som bidrar till förtydligandet av kraven för 5G, vilket gör det svårt för vertikala 

branscher att bidra till processen. De vertikala branscherna måste därför involveras 

aktivt och effektivt i kravprocessen. 

26. Europaparlamentet betonar att rättvis konkurrens och lika villkor för marknadsaktörer är 

helt nödvändigt för utbyggnaden av gigabitsamhället genom försorg av 

marknadsaktörer. Principen om samma tjänster, samma risk och samma regler bör gälla 

i detta avseende. 

27. Europaparlamentet menar att kommissionen och medlemsstaterna tillsammans med alla 

relevanta aktörer bör överväga hur man kan uppmuntra avancerade försök och 

provningsanläggningar för att påskynda innovation inom 5G-tillämpningar. 

28. Europaparlamentet konstaterar att gigabitsamhället bör motverka den digitala klyftan 

och förbättra internetanvändningen. Parlamentet påpekar att det fortfarande behövs 

fortlöpande investeringar i utbyggnaden av befintlig och framtida teknik, inklusive 

satellitteknik, på landsbygden och i avlägsna områden. Parlamentet påpekar att en smart 

kombination av privata och offentliga investeringar är nödvändig för att den digitala 

klyftan på landsbygden och i avlägsna områden ska kunna åtgärdas. Parlamentet 

betonar att lärdomar från det förflutna bör användas för åtgärder mot olikheterna mellan 

medlemsstater, regioner samt mellan tätbefolkade områden och glesbygder, till stöd för 

en geografiskt balanserad utveckling. 

29. Europaparlamentet påpekar att den digitala klyftan inte bara finns mellan stad och 

landsbygd, utan i hög grad också mellan medlemsstaterna. Här måste vi få en 

konkurrenskraftig lagstiftning och initiativ som uppmuntrar investeringar i infrastruktur, 

ökar mångfalden av aktörer och stärker den europeiska samordningen. 



 

 

30. Europaparlamentet påpekar att 5G kommer att bli hörnstenen i förverkligandet av 

visionen om nätverkssamhället och kommer att öka möjligheterna att bo, studera och 

arbeta i EU, vilket är en förutsättning för att enskilda och företag fullt ut ska kunna dra 

nytta av den digitala revolutionen. 

31. Europaparlamentet anser att man genom att främja utbyggnaden av små basstationer för 

5G i överensstämmelse med WiFi4EU-förordningen kommer att bidra till att minska 

den digitala och tekniska klyftan och öka alla medborgares tillgång till 5G-tjänsterna. 

32. Europaparlamentet betonar att EU måste hålla jämna steg med den tekniska 

utvecklingen och de tekniska möjligheterna som effektivare IKT-teknik ger, för att 

stödja den socioekonomiska utvecklingen i de regioner som i dag är underutvecklade. 

33. Europaparlamentet betonar att ett tätt fibernät är den backhaulinfrastruktur som 

ofrånkomligen behövs för att man ska kunna dra nytta av den fulla tjänstepotentialen 

hos den tekniska mobilstandarden 5G. 

34. Europaparlamentet välkomnar initiativet WiFi4EU för att främja ett kostnadsfritt och 

allmänt tillgängligt internet i lokalsamhällena genom ett EU-finansierat system som 

genomförs av medlemsstaterna. Parlamentet konstaterar att initiativet WiFi4EU syftar 

till att främja digitalteknik för alla runt om i regionerna, genom en geografiskt 

balanserad anslagsfördelning, med samtidig hänsyn tagen till vilka erfarenheter, 

kvalitativt sett, som användarna fått av tjänsterna. Parlamentet konstaterar att 

anslutningshastigheterna ökar och att allteftersom användningen över flera trådlösa 

enheter ökar kommer WLAN att behöva matcha kraven på uppkoppling mellan 

slutanvändare. Parlamentet anser att det behövs en politisk ram med strategiska 

prioriteringar för att man ska kunna övervinna de hinder som marknaden ensam inte 

klarar av att övervinna. 

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma 

inomhustäckning i sin 5G-handlingsplan, med beaktande av att en stor del av 5G-

tillämpningarna kommer att användas i hem och på kontor. Parlamentet påminner om 

nät med högre frekvens har svårt att tränga genom byggnader. Man bör överväga 

ytterligare teknik för att säkerställa god inomhustäckning, t.ex. massiv MIMO, 

inomhuslinjeförstärkare och höghastighetswifiapplikationer med WiGig-standard. 

36. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av 5G-teknik är en hörnsten för omvandling 

av IKT-nätinfrastruktur till en allomfattande smart konnektivitet: smarta bilar, smarta 

nät, smarta städer, smarta fabriker, smart förvaltning och dylikt. Parlamentet anser att 

ultrasnabba bredband och intelligenta, effektiva nät som kan åstadkomma näst intill 

ögonblicklig konnektivitet mellan människor, människa-till-maskin och anslutna 

maskiner kommer att omdefiniera begreppet uppkoppling mellan slutanvändare, vilket 

kommer att möjliggöras tack vare nätparadigm såsom meshnät, hybridnät, dynamisk 

nätuppdelning och softwarisationteknik. 

37. Europaparlamentet betonar att god energiprestanda som ska minska 

energikonsumtionen i nätet är ett avgörande krav för 5G. Detta är mycket viktigt för att 

minska driftskostnaderna, främja nätkonnektiviteten på landsbygden och i avlägsna 

områden och tillhandahålla nätanslutning på ett hållbart och resurseffektivt sätt. 

38. Europaparlamentet betonar att 5G-utbyggnaden kräver betydande uppgradering av fasta 



 

 

nät och förtätning av mobilnät i överensstämmelse med målen för gigabitsamhället, 

särskilt när det gäller lösningar för e-hälsa. 

39. Europaparlamentet betonar att den audiovisuella sektorn är en av de viktigaste 

drivkrafterna för att 5G ska bli framgångsrikt i Europa, att den skapar sysselsättning och 

ekonomisk tillväxt och att dess utveckling kan ha en stark och positiv inverkan på den 

audiovisuella medievärdekedjan, inklusive produktion, innovation och distribution av 

innehåll, samt på användarmiljön. Parlamentet uppmanar därför kommissionen och 

medlemsstaterna att beakta denna sektors behov och särdrag, särskilt dem med 

anknytning till utsändning. 

40. Europaparlamentet konstaterar att uppkopplade fordon genomgående blir säkrare (med 

färre olyckor), mer miljövänliga (med mindre utsläpp) och bidrar till mer förutsägbara 

rörlighetsmönster. Parlamentet stöder därför tanken på ett EU-omfattande mål för alla 

fordon på EU-marknaden, så att 5G ska kunna användas och fordonen utrustas med ITS. 

Parlamentet stöder med kraft målet om att genom 5G möjliggöra uppkoppling till en 

basstation för ambulanser och andra utryckningsfordon (polisbilar och brandbilar) för 

kontinuerlig och oavbruten täckning under insatserna. 

41. Europaparlamentet noterar fördelarna med tillförlitlig och oavbruten 5G-täckning för 

trafiksäkerheten, vilket möjliggör uppkopplade och digitala kontrollmedel, såsom 

smarta färdskrivare och e-dokument, för tunga lastbilar. 

42. Europaparlamentet anser att 5G bör möjliggöra nya och överkomliga tjänster av hög 

kvalitet, ansluta nya branscher och i slutändan förbättra kundupplevelsen för alltmer 

sofistikerade och krävande digitala användare. Parlamentet framhåller att 5G kan 

erbjuda lösningar på stora samhällsutmaningar genom sin kapacitet att avsevärt minska 

mobila enheters energianvändning och genom sin potential att förändra sektorer såsom 

hälsa och transporter. 

43. Europaparlamentet välkomnar investeringsfonden för bredband inom FSE, en fond för 

bredbandsinfrastruktur som är öppen för nationella utvecklingsbanker och 

utvecklingsinstitutioner samt privata investerare och kommer att vara ytterligare ett steg 

i riktning mot infrastrukturinvesteringar i missgynnade glesbefolkade 

landsbygdsområden och avlägsna områden. 

44. Europaparlamentet anser att utvecklingen och förbättringen av digital kompetens har en 

utslagsgivande betydelse och bör ske genom större investeringar i utbildning, inbegripet 

yrkesutbildning, entreprenörsutbildning och fortbildning samt omskolning, och genom 

omfattande medverkan från alla relevanta berörda parters sida, bland dem även 

arbetsmarknadens parter, samt ha tre huvudsakliga mål, nämligen att bevara och skapa 

arbetstillfällen inom tekniken genom utbildning av högkvalificerade arbetstagare, att 

stödja medborgarna så de kan få koll på sin digitala tillvaro genom att de får de verktyg 

som behövs för detta ändamål, och att få bort avsaknaden av digitala färdigheter, som 

leder till digitala klyftor och digital utestängning. 

45. Europaparlamentet anser att unionen, i partnerskap med EIT Digital, bör upprätta och 

tillgängliggöra kursplaner för 5G-färdigheter, med tyngdpunkten förlagd till 

uppstartsföretag samt små och medelstora företag, för att utbyggnaden av 5G ska kunna 

bli till nytta för dem. 



 

 

46. Europaparlamentet understryker att utbyggnaden av 5G-nät kommer att främja snabba 

tekniska omvandlingar som kommer att möjliggöra en fullständig utveckling av den 

digitala sektorn, intelligent teknik, sakernas internet och avancerade produktionssystem. 

47. Europaparlamentet betonar vikten av 5G för att Europa ska kunna bli världsledande i att 

tillhandahålla forskningsinfrastruktur med hög kapacitet, vilket kan göra Europa till 

centrumet för spetsforskning. 

III. Politiskt tillvägagångssätt 

48. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att stärka investeringsplanen 

för Europa inom finansieringsinstrument (Efsi, FSE) som avsatts för att finansiera 

strategiska mål för gigabitkonnektivitet fram till 2025. 

49. Europaparlamentet betonar att alla beslut med anknytning till den digitala inre 

marknaden, inklusive spektrumallokering, konnektivitetsmål och 5G-utbyggnad måste 

utgå från framtida behov och hur marknaden förväntas utvecklas under de kommande 

10–15 åren. En framgångsrik 5G-utbyggnad kommer att bli avgörande för den 

ekonomiska konkurrenskraften, och kan bara uppnås genom en framsynt EU-

lagstiftning och politisk samordning. 

50. Europaparlamentet betonar att strategier för gigabitsamhället och 5G bör vara 

proportionerliga, ses över ofta och stämma överens med ”innovationsprincipen”, så att 

de potentiella konsekvenserna för innovation blir en del av konsekvensbedömningen. 

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på lämplig nivå inom ramen för nästa 

fleråriga budgetram 2020–2027 och särskilt nästa FoTUI-ram säkerställa, bevara och 

utveckla långsiktig finansiering för handlingsplanen för 5G och för moderniseringen av 

näten. Parlamentet betonar vikten av samarbete mellan universitet, forskningsinstitut 

och den privata och offentliga sektorn om forskning och utveckling när det gäller 5G-

mobilkommunikation. Parlamentet framhåller att det offentlig-privata partnerskapet 

inom 5G är ett positivt exempel på detta. Parlamentet påminner om att det för att uppnå 

konnektivitetsmålen enligt kommissionen krävs en investering på 500 miljarder EUR 

under de kommande tio åren, samtidigt som man räknar med att det finns ett 

investeringsgap på 155 miljarder EUR. Parlamentet anser därför att högsta prioritet bör 

ges åt att konkurrensen driver fram tillräckliga investeringar i utbyggnaden av digital 

infrastruktur, eftersom detta är en ofrånkomlig förutsättning för att utvecklingen av 5G-

tekniken ska bli till nytta för medborgarna och företagen. 

52. Europaparlamentet uppmanar med kraft samtliga medlemsstater att snabbt genomföra 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder 

för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela 

unionen1, för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå som gör denna plan effektiv och 

hållbar. 

53. Europaparlamentet anser att gigabitsamhället bäst kan uppnås med hjälp av ett 

framtidssäkrat, konkurrensvänligt och teknikneutralt tillvägagångssätt som stöds av en 

bred uppsättning investeringsmodeller såsom offentlig-privata investeringar eller 

saminvesteringar. Parlamentet noterar att saminvesteringar och andra former av 
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samverkande investeringar och långsiktiga arrangemang för kommersiellt tillträde till 

nät med mycket hög kapacitet kan bidra till att sammanföra resurser, möjliggöra olika 

ramar för riskdelning och sänka utbyggnadskostnaderna. 

54. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra handlingsplanen 

för 5G genom att i rätt tid vidta enhetliga och inkluderande åtgärder i regioner och 

städer i syfte att uppmuntra och ge incitament till sektorsövergripande innovation och 

främja en ekonomisk branschomfattande samarbetsinriktad ram. 

55. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta ledningen i att 

främja intersektoriell och flerspråkig 5G-interoperabilitet och gränsöverskridande 

interoperabilitet, och att stödja integritetsvänliga, tillförlitliga, säkra tjänster eftersom 

näringslivet och samhället i stort blir alltmer beroende av digital infrastruktur för sin 

verksamhet och sina tjänster samt att beakta ekonomiska och geografiska nationella 

förutsättningar som en integrerad del av en gemensam strategi. 

56. Europaparlamentet efterlyser ökade insatser för standardisering för att säkerställa att EU 

intar en ledande roll i fastställandet av de tekniska standarder som möjliggör 

utbyggnaden av 5G-nätet och 5G-tjänsterna. Parlamentet anser att europeiska 

standardiseringsorgan bör spela en särskild roll i denna process. Parlamentet konstaterar 

att varje sektor bör utarbeta en egen färdplan för standardisering som bygger på 

branschledda processer, med en stark önskan att nå gemensamma standarder som kan 

bli världsomspännande. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

ge incitament till investeringar inom forskning och utveckling samt europeisk 

standardisering. 

57. Europaparlamentet betonar att 5G har potential att revolutionera tillgången till och 

spridningen av innehåll och att i grunden förbättra användarens upplevelse, och 

samtidigt möjliggöra en utveckling av nya former av kulturellt och kreativt innehåll. 

Parlamentet framhåller i detta avseende behovet av effektiva åtgärder för att motverka 

piratkopiering och av en övergripande strategi för att förbättra skyddet för immateriella 

rättigheter, för att säkerställa enkla åtkomstvägar till lagligt innehåll för konsumenterna. 

58. Europaparlamentet uppmuntrar starkt ökat experimenterande med 5G-teknik. 

Parlamentet stöder utvecklingen av integrerade lösningar och tester, följda av 

branschövergripande försök med storskaliga pilotprojekt, som svar på efterfrågan på 

tjänster i gigabitsamhället. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna 

att säkerställa tillräckligt med tillståndsfria frekvensband för att stimulera experiment 

inom industrin. Kommissionen uppmanas att överväga att fastställa ett konkret och 

attraktivt mål som en ram för den privata sektorns experiment med 5G-teknik och 5G-

produkter. 

59. Europaparlamentet betonar behovet av beakta riktlinjerna från Internationella 

kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), som formellt erkänts 

av WHO, för att undvika inkonsekvenser och fragmentering och för att säkerställa 

enhetliga utbyggnadsvillkor för trådlösa nät på den europeiska digitala inre marknaden. 

60. Europaparlamentet framhåller att utvecklingen av gigabitsamhället kräver tydliga och 

gemensamma regler på EU-nivå, som är framtidsinriktade och konkurrensfrämjande för 

att driva på investeringar och innovation och bevara överkomliga priser och 

konsumenternas valmöjligheter. Parlamentet betonar att infrastrukturbaserad konkurrens 



 

 

erbjuder möjligheter till ändamålsenlig reglering och möjliggör en skälig långsiktig 

avkastning på investeringar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla de 

administrativa förfarandena för tillgång till fysisk infrastruktur. 

61. Europaparlamentet betonar att det måste inrättas en innovationsvänlig miljö för digitala 

tjänster, särskilt inom området stordata och sakernas internet, och att konsumenternas 

valmöjligheter måste utökas, samtidigt som förtroendet och användningen av digitala 

tjänster ökar, genom effektiva och uppstramade regler, med fokus på användarnas 

behov och tjänsternas egenskaper, oavsett tjänsteleverantör. 

62. Europaparlamentet betonar att de nationella bredbandsplanerna behöver ses över och 

vid behov noggrant revideras, inrikta sig på alla 5G-områden, bibehålla ett 

tillvägagångssätt med konkurrens och flera olika tekniker, bli till stöd för rättslig 

säkerhet och maximera innovationens omfattning och täckning, varvid ett av målen ska 

vara att överbrygga den digitala klyftan. 

63. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de nationella 

bredbandsplanerna för att kartlägga brister och utforma landspecifika 

rekommendationer för vidare åtgärder. 

64. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inrätta den deltagarbaserade 

bredbandsplattformen för att säkerställa deltagande på hög nivå av offentliga och 

privata enheter samt lokala och regionala myndigheter.  

65. Europaparlamentet betonar att säkerställandet av tillgång till internet och garanterandet 

av en pålitlig internetkonnektivitet med hög hastighet, kort svarstid och lågt jitter är av 

stor betydelse för digitaliseringen av processer och värdekedjan inom turismsektorn, 

liksom för utveckling och spridning av transportteknik, såsom samverkande intelligenta 

transportsystem (C-ITS), flodinformationstjänster och det europeiska 

trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS).  

66. Europaparlamentet påpekar att små och medelstora företag skulle dra stor nytta av 

konkurrensutsatt tillgång till 5G-lösningar. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

precisera sina handlingsplaner för att underlätta små och medelstora företags och 

uppstartsföretag deltagande i experiment med 5G-teknik och säkerställa deras tillgång 

till den deltagarbaserade 5G-bredbandsplattformen. 

67. Europaparlamentet stöder initiativ på EU-nivå för att säkerställa större 

spektrumsamordning mellan medlemsstaterna och långa licenstider, vilket kommer att 

öka investeringsstabiliteten och investeringssäkerheten. Parlamentet konstaterar att 

beslut om dessa frågor bör fattas samtidigt i samtliga medlemsstater för att anta 

bindande riktlinjer om vissa villkor i tilldelningsprocessen, t.ex. frister för 

spektrumallokering, spektrumdelning och gemensamt anordnade auktioner, med 

målsättningen att främja transeuropeiska nät. Parlamentet påpekar att konkurrensen på 

Europeiska unionens marknad för mobila telekommunikationer är utslagsgivande för 

generationsväxlingen till 5G. 

68. Europaparlamentet uppmanar EU att samordna insatserna inom Internationella 

teleunionen (ITU), för att EU:s politik ska bli konsekvent. Parlamentet betonar att EU:s 

spektrumharmoniseringsbehov av 5G efter 2020 bör slutföras före 2019 års 

världsradiokonferens (WRC-19) med vederbörligt skydd av befintliga i dag 



 

 

tillhandahållna tjänster och i överensstämmelse med besluten vid WRC-15. 

69. Europaparlamentet betonar att definitionen av nät med mycket hög kapacitet i kodexen 

för europeisk elektronisk kommunikation bör följa principen om teknikneutralitet, 

förutsatt att tekniken av detta slag tillgodoser industrins och konsumenternas framtida 

behov av kvalitativa nättjänster. 

70. Europaparlamentet ber kommissionen att ta fram en årlig framstegsrapport och utarbeta 

rekommendationer om handlingsplanen för 5G, och informera parlamentet om 

resultaten. 

o 

o     o 

71. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaterna. 

 

 


