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EHDOTUKSET 

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

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon ”5G-Eurooppa: 

toimintasuunnitelma”, jonka tavoitteena on vauhdittaa Euroopan digitaalitaloutta ja 

kilpailukykyä digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi; 

2. painottaa, että nykyisessä kansainvälisessä teknologisessa kilvassa dynaamisen 

eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan saavuttaminen on välttämätöntä, jotta voidaan 

ylläpitää EU:n kilpailukykyä ja vaurautta sekä vapauttaa liikenteen alan innovointi- ja 

muutospotentiaali; 

3. huomauttaa, että Euroopan liikennealan on kilpailukykyisenä pysyäkseen mukauduttava 

nopeasti globalisaation, muuttuvien liikkuvuusmallien, digitalisaation ja kuluttajien 

kasvavien odotusten mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin; on yhtä mieltä siitä, että 5G-

verkkojen käyttöönotto on nykyisten, uusien ja innovatiivisten liiketoimintamallien 

kehittämisen ja taloudellisten ja sosiaalisten mahdollisuuksien luomisen edellytys samalla 

kun edistetään osallisuutta ja luodaan mahdollisuuksia EU:n vähemmän kehittyneille 

alueille liikenteen alalla; muistuttaakin, että olisi lisättävä yleistä tietoisuutta internetin 

käytön matkustajille ja yrityksille tuomista eduista; 

4. korostaa, että erittäin suuren kapasiteetin saumattomien internetverkkojen, rajat ylittävät 

liikenneyhteydet mukaan luettuina, tarjoamien mahdollisuuksien tehokas käyttö on 

keskeistä liikennepalveluiden digitointiprosessin, integroidun matkalippujärjestelmän 

käyttöönoton sekä henkilö- ja tavaraliikenteen innovatiivisten kulkuneuvojen, kuten yhä 

tiiviimmin verkkoon liitetyt ja autonomisemmat ajoneuvot ja miehittämättömät ilma-

alukset, yleisen käytön kannalta; toteaa, että 5G-verkot voisivat myös edistää viihteen 

uusien mallien kehittämistä ja monipuolistaa näin EU:n matkailutarjontaa ja lisätä sen 

houkuttelevuutta; toteaa, että 5G mahdollistaa uudet, korkealaatuiset palvelut ja tarjoaa 

yhä parempia matkustajakokemuksia digitaalisten palvelujen käyttäjille, kuten niille, jotka 

käyttävät liikenne- ja matkailupalveluihin liittyviä verkkoalustoja; 

5. on huolissaan siitä, että EU on Pohjois-Amerikkaa ja osaa Aasian ja Tyynenmeren aluetta 

jäljessä 5G:n käyttöönotossa; on huolissaan myös siitä, että nykyisten tietojen mukaan 

yksikään EU:n 28 jäsenvaltiosta ei ole saavuttanut Euroopan digitaalistrategian 

tavoitteiden mukaista sataprosenttista nopean ja ultranopean laajakaistan kattavuutta; 

panee merkille, että useissa unionin jäsenvaltioissa seuraavan sukupolven liityntäverkon 

kattavuus on jopa alle 25 prosenttia; 

6. pitää valitettavana, että nykyisen 4G-sukupolven käyttöönotto laahaa edelleen odotuksia 

jäljessä etenkin maaseutualueilla; toteaa, että 5G-infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan 

komission toimintasuunnitelman pitäisi tarjota välineet, joiden avulla vältetään aiemmat 

virheet; 

7. katsoo, että tieto- ja viestintäteknologialla (TVT) ja sen kehitysvauhdilla on ollut valtava 

vaikutus talouteen ja koko yhteiskuntaan; on sitä mieltä, että TVT ja digitaaliteknologia 

tarjoavat paljon potentiaalia, sillä ne voivat parantaa ihmisten mahdollisuuksia käyttää 
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julkisia palveluita, kuten liikennettä; pitää kuitenkin tärkeänä, ettei jätetä huomiotta 

valtavia ja väistämättömiä haasteita, joita näiden alojen kehitys tuo mukanaan koko 

yhteiskunnalle ja jotka liittyvät etenkin työn organisointiin, työelämäoikeuksiin ja 

ihmisten turvallisuuteen; 

8. kehottaa jäsenvaltioita pitämään 5G-toimintasuunnitelmaa ohjenuorana sähköisen 

viestinnän säännöstön vahvistamiselle erityisesti taajuusalueiden hallintaa koskevan 

yhteistyön ja uusien verkkoinfrastruktuuri-investointien osalta; painottaa, että 

eurooppalaisen gigabittiyhteiskunnan kehittämisessä voidaan edistyä merkittävästi vain 

huolehtimalla riittävän suurista investoinneista verkkoinfrastruktuuriin kaikissa 

jäsenvaltioissa, niin että varmistetaan vakaa, turvallinen ja luotettava digitaalinen 

infrastruktuuri, joka kattaa kaikki liikennemuodot koosta tai paikasta riippumatta; epäilee, 

voidaanko nykyiset verkkoinfrastruktuurin kehityspuutteet korjata ja suurikapasiteettisten 

internetyhteyksien saatavuuserot raja-alueilla, kaukaisilla alueilla, syrjäisimmillä alueilla 

sekä muualla kuin kaupunkialueilla tasoittaa pelkästään tai pääasiassa 

investointirahastoihin perustuvien rahoitusmallien avulla ja riittävätkö ne infrastruktuurin 

parantamiseen tarvittaessa; 

9. kehottaa osoittamaan lisää rahoitusta kunnianhimoisen ja johdonmukaisen 5G-

rahoitusstrategian käyttöönottoon sekä hyödyntämään kaikilta osin nykyisten rahastojen 

potentiaalin ja synergiat uusiin investointeihin kannustamiseksi; suhtautuu myönteisesti 

Verkkojen Eurooppa -välineen laajakaistainvestointirahastoon ja kehottaa komissiota 

varmistamaan 5G-toimintasuunnitelman rahoituksen sekä ylläpitämään ja kehittämään sitä 

edelleen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2020–2027; 

10. katsoo, että paras keino kehittää verkkoinfrastruktuuria on reilun ja toimivan 

kilpailuympäristön takaaminen; huomauttaa, että kaikki käytettävissä olevat taajuusalueet 

on saatava tehokkaasti käyttöön; korostaa 5G-PPP-aloitteen (julkisen ja yksityisen 

sektorin kumppanuushankkeen) merkitystä ja tarvetta löytää pikaisesti uusia yksityisten 

investointien lähteitä, jota voidaan tukea sekä EU:n kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla 

että liikenteen ja matkailun alan uusia innovointimahdollisuuksia; 

11. kehottaa lisäämään koheesiopolitiikan rahastojen käyttöä, jotta EU:n eri alueiden 

yhteyksistä saadaan yhdenmukaisempia; korostaa, että kannusteita on löydettävä 

tarjontapuolen lisäksi myös kysyntäpuolella, jotta voidaan lisätä kansalaisten kiinnostusta 

5G-verkossa toimiviin liikenne- ja matkailupalveluihin sekä edistää käyttöönottoa; yhtyy 

keskeisiin tavoitteisiin, jotka koskevat internetyhteyksien edistämistä kasvun, 

kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi; panee merkille teknologianeutraalin 

lähestymistavan noudattamisen arvon ja toteaa, että sen avulla voidaan maksimoida 

innovointi, infrastruktuurikilpailu ja kustannusten vähentäminen kehitteillä olevissa 

liikenteen alan teknologioissa ja infrastruktuurissa; 

12. kannustaa komissiota kiinnittämään eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa kehittäessään 

enemmän huomiota henkilötietojen suojaan, tietoverkkoturvallisuuteen ja 

kyberrikollisuuteen sekä liikenteen alan erityispiirteisiin; toteaa, että tässä asiassa ei voida 

edistyä ilman, että digitalisoitujen liikenneverkkojen käyttäjien turvallisuutta pidetään 

asianmukaisesti ensisijaisena ja samalla laaditaan säännöt näiden teknologioiden hallintaa 

varten, jotta estetään kilpailukykyä koskevat kiistat markkinoilla; 
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13. kannustaa komissiota harkitsemaan tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille 

soveltuviksi SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17. kesäkuuta 2014 

annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 säännösten mukauttamista 

valtiontukisääntöjen perusteella erittäin nopeiden internetverkkojen rakentamisen 

helpottamiseksi, ja kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota SEUT-

sopimuksen 349 artiklassa mainittuihin syrjäisimpiin alueisiin niiden syrjäisyyden sekä 

5G-teknologiaa tukeviin verkkoinfrastruktuureihin liittyvien kustannusten vuoksi; 

14. kehottaa komissiota varmistamaan, että jokainen jäsenvaltio kartoittaa verkkonsa 

voidakseen tunnistaa digitaalisten palveluiden ulkopuolelle jäävät alueet, jotta voidaan 

varmistaa 5G-verkon täysi kattavuus; 

15. suosittaa, että komissio tekee kaikkensa, jotta voidaan toteuttaa eurooppalainen 

gigabittiyhteiskunta siten, että noudatetaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 

koheesion periaatetta; 

16. on tietoinen siitä, että 5G-verkon edellyttämän suuren kapasiteetin ja alhaisen latenssin 

takaaminen edellyttää tiheää verkkoinfrastruktuuria; panee merkille edut, jotka 

saavutetaan yhdistämällä uuden 5G-standardin mukaisen verkkoinfrastruktuurin 

rakentamista koskevat hankkeet ja suunnitelmat jo olemassa oleviin suunnitelmiin 

maantie- ja rautatiereittien rakentamiseksi jäsenvaltioissa ja niiden nykyaikaistamiseksi 

kaupunkien infrastruktuurihankkeiden lisäksi ottaen huomioon esimerkiksi verkkoon 

liitettyjen ja autonomisten ajoneuvojen tarjoamat mahdollisuudet parantaa liikkuvuutta 

kaupunkiympäristössä; on samaa mieltä, että tällaisella rakennustöiden järkevällä 

yhdistämisellä voidaan osaltaan säästää resursseja, parantaa töiden kestävyyttä ja 

vauhdittaa tarvittavan nopeiden yhteyksien infrastruktuurin rakentamista ja tarjoamista; 

17. korostaa, että tiheämmät verkot, joissa käytetään enemmän säteilyä lähettäviä laitteita, on 

testattava ja hyväksyttävä asianmukaisesti, sillä kansanterveysriskejä ei voi hyväksyä; 

18. panee merkille mahdollisuudet kehittää seuraavia palveluja EU:n kaupungeissa: älykäs 

liikenne ja tosiaikatietojärjestelmät, pysäköinti- ja tiemaksujärjestelmät; kehottaa 

operaattoreita investoimaan enemmän infrastruktuuriin, jotta parannetaan yhteyksiä ja 

laajennetaan 5G:n kattavuutta kaikilla EU:n alueilla – kaupungeissa, syrjäisillä alueilla ja 

maaseudulla; 

19. korostaa, että rinnan 5G:n kehittämisen kanssa myös esineiden internetin yleisellä 

käyttöönotolla on suuri vaikutus muun muassa tavaraliikenteeseen ja logistiikkaan, myös 

postitoimintaan ja yleisemmin aineellisiin vaihtotapahtumiin (kirjeet ja paketit); 

20. toteaa, että kunhan ajoneuvot on kytketty verkkoon, ne ovat yleisesti turvallisempia 

(vähemmän onnettomuuksia) ja vihreämpiä (vähemmän päästöjä) ja lisäävät 

matkustuskäytäntöjen ennustettavuutta; tukee siksi ajatusta ottaa käyttöön EU:n laajuinen 

tavoite, jonka mukaan kaikista EU:n markkinoilla saatavilla olevista ajoneuvoista on 

tultava 5G-valmiita ja niissä on oltava älykkäiden liikennejärjestelmien laitteita; tukee 

voimakkaasti tavoitetta kytkeä ambulanssit ja muut hälytysajoneuvot (poliisi- ja paloautot) 

5G:n avulla tukiasemaan siten, että verkko on tehtävien aikana jatkuvasti ja katkeamatta 

saatavilla; 
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21. tukee voimakkaasti pyrkimyksiä varmistaa, että vuoteen 2025 mennessä intermodaalisessa 

liikkuvuudessa on saatavilla yhteys 5G-verkkoon Verkkojen Eurooppa -välineeseen ja 

Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon liitettyjen julkisten liikenneverkkojen pohjalta, ja 

odottaa, että seuraavaksi yhteys tulee rajoituksitta käyttöön kaikkialla EU:ssa niin 

kaupunki- kuin maaseutualueilla sekä merkittävissä matkailukeskuksissa ja 

nähtävyyksissä; 

22. panee merkille internetteknologian ja esineiden internetin merkittävän roolin ei pelkästään 

multimodaalisten, käyttäjäystävällisten ja turvallisten infrastruktuuri- ja 

liikennepalveluiden kehittämisessä vaan myös ajoneuvoon asennettavan eCall-teknologian 

kehittämisessä; korostaa tarvetta ottaa huomioon kaikki eri alojen, kuten elektroniikan, 

televiestinnän, liikenteen ja matkailun alan, keskenään vuorovaikutussuhteessa olevat 

osatekijät; 

23. on tyytyväinen komission WIFI4EU-aloitteeseen; toteaa, että julkisesti maksutta saatavilla 

olevilla WiFi-yhteyksillä strategisissa julkisissa paikoissa, kuten liikenteen 

solmukohdissa, voidaan tarjota kaikille unionin kansalaisille mahdollisuus käyttää 

digitaalisia välineitä ja hyötyä niistä; 

24. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ehdottamaan WiFi4EU-ohjelman kaltaisia aloitteita, 

joiden avulla kaikki matkustajat saataisiin käyttämään uusia teknologioita 

sosioekonomisesta taustasta tai iästä riippumatta, jotta voitaisiin poistaa eri ihmisten ja/tai 

sukupolvien välillä mahdollisesti oleva digitaalinen kuilu; painottaa, että näiden 

palveluiden kehittäminen tuo lisäarvoa matkailualalle ja lisää Euroopan houkuttelevuutta 

yritysten ja vierailijoiden kannalta; 

25. korostaa, että internetin saatavuuden varmistaminen ja nopeiden ja luotettavien 

internetyhteyksien, joissa on alhainen latenssi ja viivevaihtelu, takaaminen on 

avainasemassa matkailualan prosessien ja arvoketjun digitalisoimisessa sekä 

liikenneteknologioiden, kuten vuorovaikutteiset älykkäät liikennejärjestelmät (C-ITS), 

jokiliikenteen tietopalvelut (RIS) ja Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä 

(ERTMS), kehittämisessä ja käyttöönotossa; 

26. huomauttaa, että kehittämällä edellä mainitun kaltaisia järjestelmiä edistetään 

liikkuvuuden ja liikenteen digitalisointia ja automatisointia koskevaa prosessia, jolla 

puolestaan parannetaan turvallisuutta, hyödynnetään resurssit mahdollisimman tarkoin, 

mahdollistetaan nykyisten valmiuksien tehokkaampi käyttö, parannetaan tehokkuutta, 

saatavuutta, energian säästämistä ja ympäristönsuojelua sekä lisätään matkailualan pk-

yritysten kilpailukykyä; toteaa, että koko unionin teollisuuden kattavan laajemman 

digitalisointiprosessin tavoin monien yritysten on otettava muutosstrategiansa perustaksi 

liikkuvuus; huomauttaa, että tämä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen alan pk-

yrityksille ja nuorille yrityksille ja tätä kehitystä olisi tuettava; 

27. panee merkille luotettavan ja keskeytyksettömän 5G-palvelun edut liikenneturvallisuuden 

kannalta, sillä se mahdollistaa verkkoon liitettyjen ja digitaalisten valvontakeinojen, kuten 

älykäs ajopiirturi ja sähköiset asiakirjat, käytön raskaissa tavarankuljetusajoneuvoissa. 
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