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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavia teollisuus-, tutkimus- ja 

energiavaliokuntaa sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka ne myöhemmin hyväksyvät: 

1. pitää myönteisenä tiedonantoa ”digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle”; 

korostaa, että digitalisaation toteutus ja yhteentoimivien älykkäiden liikennejärjestelmien 

käytön laajentaminen ovat keskeisiä välineitä, joiden avulla Euroopan 

liikennejärjestelmästä saadaan entistä tehokkaampi ja tuottavampi ja nykyisen kapasiteetin 

käyttöä voidaan tehostaa niin, että päivittäisestä liikenteestä, liikkuvuudesta ja 

logistiikasta tulee entistä sujuvampaa, turvallisempaa, resurssitehokkaampaa ja 

kestävämpää; 

2. on tietoinen siitä, että liian hankalat hallinnolliset menettelyt saattavat estää lupaavien 

liikennehankkeiden toteuttamisen joissakin maissa (uusyritykset ja digitaaliset hankkeet 

mukaan luettuina); kehottaa sisällyttämään digitaalisiin sisämarkkinoihin erityisen 

ulottuvuuden hallinnollisten muodollisuuksien (verotus, ilmoitus liiketoiminnan 

aloittamisesta, työhönotto jne.) karsimiseksi erityisesti hankkeiden käynnistysvaiheessa; 

3. toteaa, että liikenne- jaa matkailualan digitalisaatio tuo Euroopalle uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia sekä työpaikkoja ja sillä on keskeinen merkitys tehtäessä 

eurooppalaisista kaupungeista älykkäitä kaupunkeja; toteaa, että älykkäiden 

liikennejärjestelmien ala kasvaa voimakkaasti ja sen vuosittaisen globaalin kasvun 

odotetaan olevan 16,4 prosenttia vuosina 2014–2019; toteaa, että vaikka liikenneala onkin 

ollut yksi edelläkävijöistä uuden tietotekniikan käytössä ja käyttöönotossa, tarvitaan vielä 

lisää edistystä; korostaa siksi liikenne- ja matkailualan innovatiivisten pk- ja uusyritysten 

rahoituksen saantia ja katsoo, että ESIRillä olisi oltavakeskeinen asema alan 

digitalisaatiossa;  

4. huomauttaa, että liikenne- ja matkailualan digitalisaatio helpottaa uusien vähemmän 

mekaanisten työpaikkojen luomista ja avaa mahdollisuuksia entistä luovemmille 

tehtäville; huomauttaa, että työntekijöiden kouluttaminen työpaikalla on olennaisen 

tärkeää, jotta työntekijät pysyvät mukana tekniikan kehityksessä; korostaa, että tarvitaan 

sosiaalipoliittisia suunnitelmia ja koulutusta, joilla tähdätään entistä houkuttelevampien ja 

kestävämpien työpaikkojen luomiseen niin, että voidaan tasapainottaa digitalisaatiosta 

aiheutuvaa työpaikkojen katoamisen riskiä tietyillä aloilla; 

5. on tietoinen siitä, digitalisaatio saattaa johtaa rakenteellisiin muutoksiin liikenne- ja 

matkailualalla; korostaa tarvetta käyttää uusia liiketoimintamalleja, digitaalisia alustoja ja 

palveluita, jotka perustuvat digitalisaatioon ja jakamistalouteen; pitää myönteisenä, että 

digitalisaatio mahdollistaa ”liikkuminen palveluna” -mallin (MaaS) kehittämisen, ja 

kehottaa komissiota panemaan alulle perinpohjaisen analyysin tähän malliin johtavien 

vaiheiden tukemiseksi niin, että analyysi käsittää esimerkiksi kuluttajat, 

liikenneinfrastruktuurin sekä kaupunkisuunnittelun;  

6. kehottaa komissiota arvioimaan tarvetta nykyaikaistaa unionin liikenne- ja 

matkailupolitiikkaa ja mukauttaa niitä digitaaliseen aikakauteen; kehottaa komissiota 

yhdenmukaistamaan eri liikennemuotojen sääntelykehystä niin, että edistetään kestävää 
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multimodaalijärjestelmää sekä kilpailua eri liikennemuotojen tai eri yksiköiden välillä 

arvoketjussa ja kannustetaan liikkuvuuteen ja logistiikkaan liittyviä uusia innovaatioita ja 

palveluita, joiden yhteydessä olisi otettava huomioon myös jakamistalouteen perustuvat 

ratkaisut; katsoo, että samalla olisi luotava yhtäläiset toimintaedellytykset markkinoiden 

nykyisille toimijoille sekä uusille tulokkaille noudattaen turvallisuutta, saatavuutta, 

työoloja, oikeudenmukaista verotusta, kuluttajansuojaa, tietosuojaa ja haitallisten 

ympäristövaikutusten estämiseen liittyviä korkeita eurooppalaisia normeja; katsoo myös, 

että olisi noudatettava teknologianeutraaliuden periaatetta eikä innovointia saisi jarruttaa; 

7. korostaa, että on tärkeää määritellä tarkasti ja avoimesti matkustajien oikeudet 

liikenteessä; kehottaa siksi komissiota esittämään ehdotuksen kaikki liikennemuodot 

käsittäväksi matkustajien oikeuksien peruskirjaksi, jonka avulla myös suojataan 

matkustajien oikeudet selkeästi ja avoimesti eri liikennemuotoja yhdistettäessä; 

8. huomauttaa komissiolle, että Euroopan matkailualaa voidaan tukea tehokkaammin 

hyödyntämällä digitaalista ja innovoivaa tekniikkaa entistä paremmin; 

9. tukee uuden digitaalitekniikan kehittämistä liikennepalvelujen itsearviointia varten ja 

näiden palvelujen parantamiseksi käyttäjien edun mukaisesti; 

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden 

strategiaa kehitetään yhteistyössä niiden valtioiden kanssa, jotka ovat edelläkävijöitä 

liikennealan digitalisaation hyvien käytänteiden alalla, jotta voidaan ottaa helposti 

huomioon EU:n ulkopuolisten maiden teknologiset innovaatiot ja parantaa näin 

yhteentoimivuutta sekä lisätä eurooppalaisten yritysten kasvu- ja 

laajentumismahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla; 

11. toivoo, ettei komissio liikennealan digitalisaatiota edistäessään unohtaisi kokonaan 

inhimillistä tekijää, vaan varmistaisi, että alan ammattilaiset voivat koska tahansa valvoa 

älykkäitä ja automatisoituja järjestelmiä hätätilanteissa; korostaa painokkaasti, että alan 

työntekijöiden koulutukseen on ehdottomasti sisällytettävä automatisoitujen valvonta- ja 

ajojärjestelmien ottaminen hallintaan; 

12. kehottaa jäsenvaltioita edistämään vammaisille käyttäjille tarkoitettujen 

liikennepalvelujen digitalisointia, jotta kyseiset palvelut olisivat avuksi eivätkä aiheuttaisi 

lisäesteitä; 

13. katsoo, että digitalisaation kasvuun liittyy kolme haastetta: luottamus, liitettävyys ja 

kapasiteetti; korostaa, että luottamus ja vankka tietosuoja ovat edellytyksenä digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamiselle; korostaa tässä yhteydessä tarvetta varmistaa 

tietokapasiteettiin, saatavuuteen ja turvallisuuteen liittyvät korkeat normit niin, että 

tarjotaan kattava, luotettava ja yhteentoimiva tietoinfrastruktuuri ja taataan tietojen 

keräämisen, käsittelyn, käytön ja tallentamisen turvallisuus ja uskottavuus; pitää tärkeänä, 

että aiheutuvien uusien tietovirtojen määrän hallinnointia varten on olemassa tarvittava 

infrastruktuuri, ja toteaa, että tämä edellyttää investointeja laajakaistaan, Galileo-

järjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien täysimääräistä hyödyntämistä sekä taajuuksien 

entistä tehokkaampaa käyttöä; 

14. kehottaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia huolehtimaan liikenteen digitaalisesta 

ulottuvuudesta kaupunkiliikennesuunnitelmia laatiessaan ja sisällyttämään niihin aina 
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digitaalisen ulottuvuuden sekä varmistamaan, että kaupunkiliikenne on täysin kaikkien 

käyttäjien käytettävissä ja saatavilla; 

15. katsoo, että liikenne- ja matkailualasta tulee yksi ”esineiden internetin” toteutuksen 

merkittävimmistä aloista, ja kehottaa siksi komissiota kehittämään liikennealan 

liitettävyyttä koskevan koordinoidun strategian; korostaakin ennakoinnin ja etukäteisen 

vaikutustenarvioinnin merkitystä päätöksenteossa sekä sääntelyn että infrastruktuuri-

investointien yhteydessä, jotta voidaan luoda soveltamiskelpoinen perusta digitalisoidulle 

ja automatisoidulle liikenteelle niin, että kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen, 

infrastruktuurin tehokkaaseen käyttöön sekä tietojen yksityisyyteen, turvallisuuteen ja 

saatavuuteen; korostaa myös vahvojen kyberturvatoimien tarvetta silloin, kun kulkuneuvot 

ovat yhteydessä toisiinsa, ja painottaa, ettei tässä ole kyse vain tietosuojasta, vaan 

kulkuneuvon ja sen matkustajien fyysisestä turvallisuudesta; 

16. odottaa komission esittävän kattavan kertomuksen, johon sisältyy arvio EU:n 

matkailumarkkinoiden digitalisoinnin nykytilasta, jotta voidaan yksilöidä ja käsitellä 

erilaisten julkisten ja yksityisten toimijoiden haasteita ja mahdollisuuksia kansallisella, 

alueellisella ja paikallisella tasolla; katsoo, että tällaisessa kertomuksessa olisi esitettävä 

myös asiaankuuluvia suosituksia terveen kilpailun ja tasapuolisten toimintaedellytysten 

takaamiseksi kaikille toimijoille ja kuluttajien suojelemiseksi siten, että huolehditaan 

avoimuudesta, neutraaliudesta ja saatavuudesta; 

17. korostaa digitalisaation merkitystä matkailualalla sekä sitä, että kaikista digitaali-

infrastruktuureista on tehtävä helposti saatavilla olevia erityisesti pienille ja keskisuurille 

yrityksille ottaen huomioon myös jakamistalouden alustojen kehitys; 

18. on vakuuttunut, että digitalisaatio tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia integraation 

tehostamiseen; kehottaa komissiota selvittämään nykyisiä puutteita, jotka liittyvät 

integrointiin, yhteentoimivuuteen ja standardointiin; tukee kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa televiestintä- ja liikenneverkkoihin sekä älykkäisiin energiaverkkoihin, 

kun kehitetään uudentyyppisiä digitaalisia palveluja kuluttajille ja hyödykkeiden 

toimittajille; korostaa, että tarvitaan autoteollisuuden ja televiestintäteollisuuden välistä 

kumppanuutta sen varmistamiseksi, että verkkoyhteydellä varustettuja ajoneuvoja ja 

tällaisten ajoneuvojen infrastruktuuria kehitetään yhteisten standardien mukaisesti 

kaikkialla Euroopassa sekä koko maailmassa; 

19. muistuttaa, että on edistettävä kunnianhimoisella tavalla eri liikennemuodot yhdistävää ja 

rajat ylittävää matkatietoa, reittisuunnittelua ja lippupalveluja, joissa käytetään digitaalisia 

sekä verkossa toimivia alustoja, ja kehottaa komissiota tämän kehityksen vauhdittamiseksi 

esittämään ehdotuksen, joka velvoittaa palveluntarjoajia asettamaan saataville kaikki 

tarvittavat tiedot; 

20. korostaa, että tieto- ja viestintäteknisten välineiden ja sekä verkkojen että sovellusten olisi 

oltava kattavia ja kaikkien käyttäjien, myös vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten, 

saatavilla ja helposti käytettävissä; kehottaa komissiota ottamaan digitaalisten 

sisämarkkinoiden toteuttamisen yhteydessä huomioon näiden käyttäjien 

syrjäytymisvaaran; 

21. pitää tärkeänä, että Euroopan kaikkien kansalaisten sekä kaikkien Euroopassa vierailevien 

käytettävissä on nopea ja langaton internet-yhteys etenkin liikenteen ja matkailun 
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solmukohdissa ja maaseudulla sekä syrjäisillä alueilla; kehottaa jäsenvaltioita 

noudattamaan sitoutumistaan verkkovierailumaksujen poistamiseen Euroopasta; toteaa, 

että on äärimmäisen tärkeää poistaa esteet, jotka haittaavat sähköisten palveluiden rajat 

ylittävää kehittämistä liikenne- ja matkailualalla; painottaa, että liikenteeseen liittyvien 

palvelujen maakohtaiset estot olisi siksi poistettava; 

22. korostaa, että EU:n on toimittava aktiivisesti ajoneuvoja koskevien sääntöjen 

yhdenmukaistamista käsittelevässä YK:n maailmanfoorumissa ja erityisesti älykkäitä 

liikennejärjestelmiä ja automatisoituja ajoneuvoja käsittelevässä epävirallisessa 

työryhmässä (WP.29); pitää tällaista osallistumista keskeisen tärkeänä, jotta voidaan 

varmistaa, että verkkoyhteydellä varustettuja ajoneuvoja koskevista EU:n standardeista 

tulee maailmanlaajuisten standardien perusta; katsoo niin ikään, että EU:n olisi tehtävä 

tiiviimpää yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa verkkoyhteydellä varustettuja ajoneuvoja 

koskevien standardien ja säädösten yhteydessä. 



 

AD\1078203FI.doc 7/7 PE565.151v02-00 

 FI 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS 
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 10.11.2015    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

41 

4 

0 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao 

Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, 

Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, 

Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine 

Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, 

Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, 

Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique 

Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia 

Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet 

Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, 

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Rosa Estaràs Ferragut 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Jiří Maštálka, Flavio 

Zanonato 

 
 


