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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että liikenneala on ollut ensimmäisten joukossa kehittämässä ja 

ottamassa käyttöön standardeja, joita tarvitaan yhtenäisen liikennealueen luomisessa; 

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa tieto- ja viestintätekniikan 

standardointiprioriteeteista digitaalisilla sisämarkkinoilla; katsoo, että EU:n laajuiseen 

standardointiin kannustaminen auttaa osaltaan sisämarkkinoiden esteiden purkamista, 

EU:n toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamista ja matkailu- ja liikennealan nykyisiin 

haasteisiin vastaamista esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

a. ilmasto-, ympäristö- ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen kehittämällä ja 

tukemalla kestäviä liikenne- ja matkailuratkaisuja, kuten sähkö- ja hybridiautoja, 

vaihtoehtoisia polttoaineita ja ovelta ovelle tapahtuvia intermodaalisten 

liikennepalvelujen ketjuja sekä tukemalla Clean Sky -aloitteen kaltaisia aloitteita; 

b. turvallisuuden parantaminen tukemalla automatisointia ja tehostamalla sekä 

paikallisella että kansainvälisellä tasolla liikenteenohjausjärjestelmiä, kuten 

Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmää (ERTMS), Euroopan 

satelliittinavigointijärjestelmiä (EGNOS ja Galileo), jokiliikenteen tietopalvelua 

(RIS), älykästä liikennejärjestelmää (ITS), alusliikennettä koskevaa seuranta- ja 

tietojärjestelmää (VTMIS) ja eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan 

nykyaikaistamishanketta (SESAR); 

c. yhtenäisen eurooppalaisen liikennealueen tekeminen kilpailukykyiseksi 

edistämällä kaikkien liikennemuotojen integroimista vahvistamalla 

yhteentoimivuutta, intermodaalisuutta ja yhteenliitettävyyttä ja sisällyttämällä 

siihen yhteistyötaloudesta syntyviä liikenneratkaisuja; 

d. liikenne- ja matkailupalvelujen vetovoiman, saatavuuden, laadun ja valikoiman 

lisääminen kaikille matkustajille ja kuluttajille tarjoamalla heille 

helppokäyttöisempiä ja kohdennetumpia tuotteita ja tietoja; 

2. huomauttaa, että liikenne- ja matkailualan innovointi tarjoaa valtavia mahdollisuuksia ja 

sillä on myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja EU:n yrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin ja 

aloitteleviin yrityksiin ja muistuttaa, että on kehitettävä uusia standardeja soveltamalla 

mahdollisuuksien mukaan monialaista lähestymistapaa ja pidettävä yllä standardointia, 

jotta varmistetaan digitalisointia koskevien EU:n aloitteiden, kuten yhteistoiminnallisten 

älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) asianmukainen täytäntöönpano sekä EU:n 

satelliittinavigointijärjestelmiin (Galileo ja EGNOS) liittyvien liikennesovellusten 

kehittäminen; 

3. toteaa, että tieto- ja viestintätekniikan standardointi hyödyttää liikenteeseen ja matkailuun 

liittyvien palvelujen ja multimodaalisten liikenneratkaisujen kehittämistä; kehottaa 

komissiota ja eurooppalaisia standardointiorganisaatioita kiinnittämään enemmän 

huomiota tähän kehittämiseen, kun ne panevat täytäntöön tieto- ja viestintätekniikan 
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standardointia koskevaa ensisijaista toimintasuunnitelmaansa, ja erityisesti tutkimaan 

standardoinnin mahdollisuuksia matkailualan teknisten muutosten ja uusien 

liiketoimintamallien tukemisessa; kehottaa komissiota ryhtymään pikaisiin toimiin 

edistääkseen integroidun älykkään lipunmyynti- ja tiedotusjärjestelmän kehittämistä ja 

uusia liikkuvuuskäsitteitä, kuten liikkuvuus palveluna; 

4. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään tarvittavaa infrastruktuuria sekä 

helpottamaan sen rahoitusta ja kiirehtimään sen käyttöönottoa muun muassa 

nykyaikaistamis-, muutos- ja jälleenasennustoimin eurooppalaisiin standardeihin 

perustuvien uusien teknologioiden hyväksymiseksi markkinoilla (esimerkiksi 

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri) turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä 

koskevien vaatimusten mukaisesti; korostaa, että infrastruktuuri on pitkän aikavälin 

investointi ja sen standardoinnilla olisi siksi varmistettava mahdollisimman suuri 

yhteentoimivuus ja mahdollistettava tuleva tekninen kehitys ja sen soveltaminen; 

5. painottaa, että maailmanlaajuisen kilpailun ja liikenteen kansainvälisen luonteen vuoksi 

on välttämätöntä kehittää kansainvälisiä standardeja, jotta voidaan varmistaa sekä 

yhteentoimivuus että EU:n teollisuuden markkinointimahdollisuuksien laajentaminen; 

kehottaa komissiota jatkamaan aktiivisesti eurooppalaisten standardien edistämistä 

kansainvälisillä foorumeilla; 

6. pitää valitettavana, että kansallisissa standardeissa olevat erot esimerkiksi rahti- ja 

logistiikka-aloilla ovat edelleen sisämarkkinoiden esteenä, ja kehottaa siksi komissiota ja 

eurooppalaisia standardointiorganisaatioita kehittämään asianmukaisia standardeja, joilla 

voidaan aina tarvittaessa yhdenmukaistaa ehtoja kansallisella tasolla, niin että 

sisämarkkinoiden mahdolliset esteet saadaan poistettua; korostaa tarvetta pyrkiä eri 

liikennemuotojen asianomaisten standardien yhdenmukaistamiseen; 

7. toteaa myös, että standardointi voi – sen lisäksi, että se ehkäisee markkinoiden 

pirstaloitumista – osaltaan vähentää huomattavasti kaikkien yritysten ja erityisesti pk-

yritysten hallintorasitetta ja kuljetuskustannuksia (esimerkiksi sähköiset asiakirjat) ja 

helpottaa EU:n lainsäädännön asianmukaista täytäntöönpanoa (esimerkiksi digitaaliset 

ajopiirturit ja sähköiset tietullijärjestelmät); 

8. kehottaa komissiota lisäksi kiinnittämään huomiota ehdokasvaltioiden pyrkimyksiin 

yhdenmukaistaa standardejaan EU:n standardien kanssa olemassa olevien pullonkaulojen 

minimoimiseksi ja kehottaa komissiota avustamaan ehdokasvaltioita näissä 

pyrkimyksissä; 

9. katsoo, että tieto- ja viestintäteknologian avoimilla standardeilla ehkäistään kuluttajien 

toimittajariippuvuutta, alennetaan kustannuksia, edistetään kilpailua ja innovointia sekä 

taataan yhteentoimivuus; korostaa avointen, läpinäkyvien ja osallistavien 

standardointiprosessien merkitystä; kannustaa komissiota ja eurooppalaisia 

standardointiorganisaatioita edistämään avoimia standardeja yhtenäisen eurooppalaisen 

liikennealueen yhtenä pilarina ja ottamaan täysimääräisesti huomioon liikennealan 

erityistarpeet; 

10. uskoo vakaasti, että avoimella datalla on keskeinen merkitys erityisesti liikenteen alalla, 

kun on kyse kaikkien hyötyjen saamisesta digitaalisista sisämarkkinoista, ja toteaa että 

yksi esimerkki tästä on multimodaaliliikenteen edistäminen ja kehittäminen; korostaa 
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siksi, että oikeusvarmuutta on parannettava erityisesti omistajuuden ja vastuun osalta; 

kehottaa siksi komissiota julkaisemaan viipymättä etenemissuunnitelman julkisesti 

rahoitettujen liikennetietojen ja ohjelmointiliittymien yhdenmukaistamiseen 

tarkoitettujen standardien kehittämistä varten, jotta voidaan edistää dataintensiivisiä 

innovaatioita ja uusien liikennepalvelujen tarjoamista; 

11. panee merkille liikennealan kyberturvallisuutta koskevat huolet ja uhkien erityispiirteet; 

kehottaa komissiota käsittelemään kyseisiä erityispiirteitä sen hyväksyessä 

kyberturvallisuusstandardeja koskevat suosituksensa vuoden 2017 loppuun mennessä 

liikennealan kyberturvallisuutta koskevan kokonaisvaltaisen strategian ensimmäisenä 

vaiheena; 

12. kehottaa komissiota kokoamaan tilastoja, jotta digitalisoinnin ja tieto- ja 

viestintätekniikoiden vaikutusta liikenteeseen ja matkailuun voidaan arvioida paremmin; 

13. toteaa, että eurooppalaiseen standardointiprosessiin on sisällytettävä standardeja, joilla 

parannetaan ikääntyneiden ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua liikenteeseen ja 

käyttää liikennepalveluja esteettömästi. 
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