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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 

matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että komissio pyrkii Vision Zero -tavoitteiden mukaisesti puolittamaan 

vuoteen 2020 mennessä vuotuisten liikennekuolemien määrän EU:ssa vuoden 2010 

tasosta; toteaa, että edistys kuolleiden ja loukkaantuneiden kokonaismäärän 

vähentämisessä vaikuttaa viime aikoina pysähtyneen, kun otetaan huomioon, että 

vuonna 2016 yli 25 000 ihmistä menetti henkensä EU:n tieliikenteessä ja lisäksi 

135 000 loukkaantui vakavasti; 

B. toteaa, että kuljettajaa avustavat kehittyneet järjestelmät, kuten kaistavahtijärjestelmä ja 

automaattinen hätäjarrutus, ovat jo todistettavasti edistäneet liikenneturvallisuutta ja 

vähentäneet vakavien onnettomuuksien määrää; 

C. katsoo, että itseohjautuvien ajoneuvojen turvallinen kehittäminen on keskeisen tärkeää 

tämän teknologian hyväksymiselle yhteiskunnassamme; toteaa, että inhimilliset virheet 

ovat arvioiden mukaan ratkaisevassa asemassa suurimmassa osassa 

liikenneonnettomuuksista ja siksi automatisoitujen ja itseohjautuvien ajoneuvojen 

odotetaan parantavan liikenneturvallisuutta huomattavasti; toteaa, että 

kaupungeissamme on suuria liikenneongelmia, joita pahentavat saastuminen ja 

ilmastonmuutos; katsoo, että itseohjautuvat ajoneuvot voisivat mahdollistaa 

liikkuvuuden niille, jotka eivät pysty ajamaan, edistää julkisen liikenteen ja autojen 

yhteiskäyttöjärjestelmien käyttöä ja optimoida infrastruktuurin käytön vähentämällä 

liikenneruuhkia, koska itseohjautuvat ajoneuvot tarvitsevat vähemmän lähellä sijaitsevia 

pysäköintipaikkoja kaupungeissa; katsoo, että ne myös lisäävät polttoainetehokkuutta ja 

helpottavat vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä, mikä edistää vuoden 2030 ilmasto- 

ja energiatavoitteiden savuttamista ja Pariisin sopimuksen mukaisten EU:n sitoumusten 

noudattamista; toteaa, että automatisoitu liikkuvuus voisi edistää EU:n tavoitteiden 

saavuttamista lisäämällä sen teollisuuden tehokkuutta ja kilpailukykyä, luomalla 

työpaikkoja ja edistämällä talouskasvua; 

D. ottaa huomioon, että komissio sisällytti Euroopan energiaverkkojen vahvistamisesta 

23. marraskuuta 2017 antamassaan tiedonannossa COM(2017)0718 liikenteen niiden 

alojen luetteloon, joilla sähkö on ratkaisevan tärkeää hiilestä irtautumiselle; katsoo, että 

uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähköistä liikkuvuutta olisi siksi edistettävä 

samaan aikaan kun luovutaan asteittain fossiilisista polttoaineista, jotta voidaan 

nopeuttaa siirtymistä kasvihuonekaasupäästöjen osalta neutraaliin talouteen viimeistään 

vuonna 2050; 

E. katsoo, että näiden teknologioiden käyttöön liittyvien eettisten kysymysten vuoksi on 

tarpeen kehittää tekoälyn käyttöönottoa koskevia suuntaviivoja sekä järjestelmiä, joilla 

varmistetaan näiden eettisten kysymysten johdonmukainen käsittely; 

F. ottaa huomioon, että komissio odottaa automatisoitujen ja verkottuneiden ajoneuvojen 

uusien markkinoiden kasvavan eksponentiaalisesti ja EU:n autoteollisuuden tulojen 

arvioidaan ylittävän 620 miljardia euroa ja EU:n elektroniikka-alan tulojen 

180 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä; 
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G. toteaa, että muut maat, kuten Yhdysvallat, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Kiina ja 

Japani, edistyvät nopeasti itseohjautuvien ajoneuvojen kehittämisessä ja ovat jo 

hyväksymässä automatisoituja ajoneuvoja koskevia strategioita ja houkuttelemassa 

investointeja tälle alalle; katsoo, että automatisoidun liikkuvuuden taloudellinen 

vaikutus EU:ssa on suuresti riippuvainen EU:n teollisuuden kyvystä pysyä mukana 

kansainvälisten kilpailijoiden tahdissa; toteaa, että EU:n osuus maailman 

moottoriajoneuvojen tuotannosta on 23 prosenttia, mutta sen on investoitava enemmän 

verkottuneen ja automatisoidun liikkumisen turvallisten järjestelmien kehittämiseen ja 

käyttöönottoon; katsoo, että automatisoitu liikkuvuus tarjoaa taloudellista potentiaalia 

monille aloille, muun muassa startup-yrityksille, pk-yrityksille ja teollisuudelle, ja että 

EU:n visiona on oltava se, että se ottaa maailmanlaajuisen johtoaseman täysin 

itseohjautuvassa turvallisessa liikkuvuudessa; 

1. korostaa, että itseohjautuvat ajoneuvot edustavat huomattavaa ajattelutavan muutosta, 

joka muuttaa merkittävästi nykyisiä liikkuvuuden ja ajoneuvojen omistamisen malleja; 

katsoo, että hyvällä sääntelyllä itseohjautuvat ajoneuvot voivat parantaa huomattavasti 

ajoneuvojen käyttötehokkuutta sekä vähentää merkittävästi ruuhkautumista ja näin ollen 

myös hiilidioksidipäästöjä ja muita epäpuhtauksia esimerkiksi saattueajon kaltaisten 

ratkaisujen avulla; 

2. toteaa, että kansallisten lainsäädäntötoimien puuttuminen, epätäydellisyys tai erilaisuus 

ovat edelleen suuria esteitä automatisoitujen ja erityisesti itseohjautuvien ajoneuvojen 

markkinoille saattamiselle; katsoo, että on tehtävä sääntelymuutoksia, jotta varmistetaan 

kansallisten liikennesääntöjen välinen johdonmukaisuus, vältetään ajoneuvojen 

sääntelyyn EU:n tasolla liittyvät ristiriidat ja luodaan tulevaisuuden vaatimukset 

täyttävä kehys, joka mahdollistaa rajatylittävän automaation; kehottaa jäsenvaltioita 

sallimaan riittävän joustavuuden, jotta voidaan ottaa huomioon innovointi ja 

tarpeellinen testaus; 

3. kehottaa komissiota autoteollisuuden maailmanlaajuinen luonne huomioon ottaen 

nopeuttamaan pikaisesti neuvotteluja YK:n tasolla ja esittämään YK:n Euroopan 

talouskomission (UNECE) aikaansaamien tulosten mukaisia tulevia sääntelymuutoksia 

vuonna 1968 tehdyn Wienin yleissopimuksen nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä; 

kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota ajoneuvojen turvallisuutta, 

tyyppihyväksyntää, oikeudenmukaista ja tasavertaista pääsyä ajoneuvoissa oleviin 

tietoihin ja kyberturvallisuutta koskeviin yhteisiin normeihin; 

4. korostaa, että unionin liikennepolitiikan tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi 

itseohjautuvien ajoneuvojen käyttöönotto olisi toteutettava siten, että edistetään 

merkittävästi kestävää liikennejärjestelmää, jossa otetaan huomioon muun muassa 

ympäristö, ilmasto, liikenneturvallisuus, melu sekä hyvät yhteydet ja 

käyttömahdollisuudet kaikille; 

5. korostaa, että kunhan automatisoituja ajoneuvoja on saatavilla markkinoilla, niillä on 

suuri vaikutus tavaroiden jakeluun ja kulutukseen; katsookin, että on pikaisesti 

arvioitava tätä vaikutusta ja toteutettava kyseisiä aloja ja ihmisiä tukevia toimenpiteitä; 

6. panee merkille, että jotkut itseohjautuvat ajoneuvot ovat aiheuttaneet rajallisen määrän 

vakavia tai kuolemaan johtaneita onnettomuuksia; pitää siksi olennaisen tärkeänä, että 

tällaisiin ajoneuvoihin asennetaan aina toiminto, jonka avulla ihminen voi ottaa sen 
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ohjaukseensa; kehottaa komissiota ottamaan huomioon jäsenvaltioiden ajoneuvokannan 

nykyisen infrastruktuurin ja iän ja käsittelemään verkottuneiden, automatisoitujen ja 

itseohjautuvien ajoneuvojen ja verkottumattomien ajoneuvojen, kuljettajien, 

pyöräilijöiden, moottoripyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja muiden tienkäyttäjien 

rinnakkaiseloa; 

7. pitää riittämättömänä nykyistä menettelyä, jonka mukaan EU:ssa myönnetään 

poikkeuksia kansallisten tapauskohtaisten turvallisuusarviointien perusteella, koska se 

on liiallinen investointiriski ja vaarantaa ajoneuvojen automatisointiin liittyvien 

teknologioiden käyttöönoton; kehottaa komissiota aloittamaan automatisoitujen ja 

itseohjautuvien ajoneuvojen EU-tyyppihyväksyntää koskevan lainsäädännön 

valmistelun UNECEn aikaansaamien tulosten mukaisesti ottaen erityisesti huomioon 

sen Working Party 29 -työryhmän tulokset; korostaa, että automatisoituihin 

ajoneuvoihin koko niiden elinkaaren ajan liittyvien markkinavalvontamenettelyjen olisi 

oltava mahdollisimman standardoituja, avoimia ja todennettavia ja niiden olisi katettava 

rajatylittävä testaus avoimilla teillä ja todellisissa ajo-olosuhteissa sekä 

määräaikaiskatsastukset; 

8. toteaa, että kyberturvallisuus on taattava ja kaikki ajoneuvon sisäisen järjestelmän, 

valmistajan keskuspalvelimen, muiden ajoneuvojen ja tieinfrastruktuurin väliset 

tiedonsiirrot on suojattava luvattomalta ilmitulolta ja käsittelyltä; muistuttaa, että 

13. maaliskuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa eurooppalaisesta strategiasta 

vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten1 parlamentti kehotti komissiota 

antamaan vuoden loppuun mennessä säädösehdotuksen pääsystä ajoneuvoissa oleviin 

tietoihin ja resursseihin; kehottaa komissiota ehdottamaan yhteisiä 

turvallisuusperiaatteita, jotka perustuvat EU:n tasolla yhdenmukaistettuihin 

taustapalvelinjärjestelmiin ja kyberturvallisuusnormeihin ja joissa otetaan huomioon 

UNECEn normit; kehottaa tässä yhteydessä laatimaan selkeät säännöt, joilla 

varmistetaan tasapuolinen pääsy ajoneuvoissa oleviin tietoihin ja jotka tarjoavat suojan 

kyberturvallisuusongelmiin nähden ja henkilötietojen suojan sekä edistävät innovointia 

ja tervettä kilpailua; 

9. korostaa, että myös ilmastonäkökulma on tärkeä tämän teollisuudenalan tutkimuksessa 

ja teknologian kehittämisessä, jossa on kiinnitettävä erityistä huomiota uusiutuvien 

energialähteiden käytön lisäämiseen alalla; 

10. korostaa, että automatisoitujen ja itseohjautuvien ajoneuvojen valmistajien ja käyttäjien 

vastuuta on säänneltävä selkeästi ja että sekä käyttäjillä että kolmansilla osapuolilla on 

oltavat asianmukaiset oikeudet ja muutoksenhakumekanismit; suhtautuu myönteisesti 

komission aloitteeseen säännellä automatisoitujen ajoneuvojen tietotallentimia ja 

kehottaa komissiota laatimaan laajemman vastuukehyksen vahingoille, joita aiheutuu 

onnettomuuksista, joissa on osallisina itseohjautuvia ja automatisoituja 

moottoriajoneuvoja; 

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan tarvittavat investoinnit ja 

helpottamaan niitä erityisesti pk-yritysten osalta, kehittämään asiaankuuluvia 

teknologioita, luomaan tarvittavaa infrastruktuuritukea ja edistämään automatisoidun 

liikkuvuuden yleistä hyväksyttävyyttä; korostaa, että tieinfrastruktuuri on keskeinen 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0063. 
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automatisoituja ajoneuvoja tukeva tekijä; kehottaa jäsenvaltioita investoimaan 

yksiselitteisiin liikennemerkkeihin, tiemerkintöihin, katukalusteisiin, turvallisuustoimiin 

ja viestinnän mahdollistajiin sekä tarkistamaan kansallisia liikennesääntöjärjestelmiä ja 

raportointia, jotta voidaan tukea lähentymistoimia kaikkialla unionissa; 

12. kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että eurooppalaista 

Galileo-satelliittinavigointiteknologiaa ja liitettävyysteknologioita käytetään 

tehokkaasti, ja saattamaan valmiiksi kattavan digitaalisen nopean verkon, jotta 

varmistetaan parempi palvelujen yhteentoimivuus ja parempi järjestelmien turvallisuus, 

sillä digitaalisen kattavuuden puutteet erityisesti raja-alueilla tekevät automatisoitujen ja 

verkottuneiden ajoneuvojen rajatylittävästä käytöstä mahdotonta; 

13. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan nykyisille ja tuleville kuljettajille 

enemmän tietoja kuljettajaa avustavien sovellusten kehittymisestä sellaisten 

tiedotuskampanjoiden ja kuljettajakoulutuksen avulla, joilla täydennetään tavanomaista 

ajo-opetusta uusien teknologioiden toimintaa ja rajoituksia koskevalla 

erityisopetuksella, mukaan lukien tietoista suostumusta koskevat säännöt, joita 

sovelletaan ajoneuvoissa olevien järjestelmien tuottamien tietojen jakamiseen, ja 

taloudellista ajotapaa koskevat ohjeet, ja myös kannustetaan uusiutuvan energian 

latausjärjestelmiä hyödyntävien sähköisten ajoneuvojen käyttöön; 

14. kehottaa kaikkia asiaankuuluvia toimijoita, viranomaisia ja jäsenvaltioita osoittamaan 

yhteistyöhön perustuvaa johtajuutta sekä koordinoimaan ja tekemään yhteistyötä 

innovoinnin edistämiseksi, automatisoitua liikkuvuutta koskevaan infrastruktuuriin 

tehtävien investointien turvaamiseksi ja rajatylittävän testauksen helpottamiseksi; 

kehottaa jäsenvaltioita ja alueita käyttämään EU:n aluepolitiikan ja Euroopan rakenne- 

ja investointirahastojen tarjoamia mahdollisuuksia tutkimukseen, innovointiin ja 

itseohjautuvien ajoneuvojen käyttöönottoon EU:n liikenteessä tehtävien investointien 

osarahoituksessa; suhtautuu myönteisesti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin 

puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” itseohjautuville ajoneuvoille myönnettävään 

rahoitustukeen ja korostaa, että on tutkittava tekoälyä, jotta tulevista itseohjautuvista 

järjestelmistä voidaan tehdä paremmin toimivia ja tehokkaampia; pyytää komissiota 

laajentamaan edelleen automatisoituja ajoneuvoja koskevia tutkimus- ja 

innovointiohjelmia monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ja Euroopan 

horisontti -ohjelman 2021–2027 puitteissa ja avoimen tieteen periaatteen mukaisesti; 

15. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan kansallisia seurantakeskuksia, jotka seuraavat 

automatisoitua liikkuvuutta ja siihen liittyvää kehitystä, edistävät sidosryhmien 

keskuudessa käytävää keskustelua, auttavat laatimaan unionin strategian mukaisia 

kansallisia strategioita, edistävät kansainvälistä keskustelua ja lisäävät tietoisuutta 

automatisoitujen ajojärjestelmien mahdollisuuksista ja vaaroista; kehottaa myös 

jäsenvaltioita keräämään ja analysoimaan tietoja asianmukaisten alustojen avulla, jotta 

voidaan seurata jatkuvasti ja tehokkaasti onnettomuuksia, joissa on osallisina 

automatisoituja tai puoliautomatisoituja ajoneuvoja; 

16. korostaa, että verkottuneiden ja automatisoitujen liikkuvuusteknologioiden 

käyttöönotolla kaupallisessa tieliikenteessä on rakenteellisia vaikutuksia 

työmarkkinoihin erityisesti liikenteen alalla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

edistämään aktiivisesti työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien keskuudessa ja 
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välillä käytävää vuoropuhelua siitä, miten tätä rakenteellista muutosta hallitaan ja 

hillitään; katsoo, että on tärkeää varmistaa oikeudenmukainen siirtyminen mahdollisille 

työntekijöille, joiden työpaikat voivat muuttua tai kadota automaation seurauksena, ja 

tarjota heille täydet mahdollisuudet, esimerkiksi osaamisen kehittämistä ja 

uudelleenkoulutusta koskevien aloitteiden avulla, hankkia taidot ja osaaminen, joita he 

tarvitsevat hallitakseen uusia teknologioita, ja tukea heitä työmarkkinasiirtymien aikana; 

17. toteaa, että itseohjautuva liikenne kattaa kaikki ohjatut, automatisoidut ja itseohjautuvat 

maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja sisävesiliikenteen muodot; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita laajentamaan itseohjautuvia ajoneuvoja koskevia politiikkatoimiaan ja 

sisällyttämään niihin myös joukkoliikenteen sekä laajentamaan visionsa kattamaan 

kaikki liikennemuodot. 
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