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EHDOTUKSET 

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

energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että digitalisointi luo liikennealalla uusia mahdollisuuksia valmistajille, 

liikenteenharjoittajille, investoijille, työntekijöille ja matkustajille ja on edellytys sille, että 

liikenneala säilyy kilpailtuna ja toimivana, että sen tehokkuus paranee ja että 

liikennepalveluista tulee kestävämpiä ja suorituskykyisempiä; 

B. toteaa, että digitalisointi luo uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille ja aloitteleville 

yrityksille ja suosii uusien liiketoimintamallien kehittymistä ja yhteistyötalouden 

kehittymistä liikennealalla, josta esimerkkeinä voidaan mainita autojen ja polkupyörien 

yhteiskäyttö ja rahdin yhteiskuljetus; 

C. ottaa huomioon, että digitalisointi on jo edistänyt liikennealan muutosta ja etenkin 

mahdollistanut liikennemuotojen vaiheittaisen automaation ja auttanut helpottamaan 

liikennepalvelujen tarjoamista; 

D. katsoo, että digitalisointia on edelleen pidettävä yhtenä liikennealan tärkeimmistä 

painopisteistä, jotta voidaan lisätä alan houkuttelevuutta ja varmistaa sen vahva 

taloudellinen asema Euroopassa kolmansiin maihin nähden; 

E. ottaa huomioon, että digitalisointi voi vauhdittaa matkailualaa ja siten hyödyttää 

matkailijoita ja heidän liikkuvuuttaan, koska se mahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen 

tiedon ja monien erilaisten palvelujen helpon saatavuuden; 

1. pitää myönteisenä komission tiedonantoa ”Euroopan teollisuuden digitalisointi – täysi 

hyöty digitaalisista sisämarkkinoista” (COM(2016)0180) mutta pitää valitettavana, että 

siinä keskitytään liikennealan osalta pelkästään verkkoyhteyksillä ja automaattiohjauksella 

varustettuihin ajoneuvoihin eikä käsitellä riittävästi kaikkia nykyisiä haasteita; ottaa 

huomioon, että verkkoyhteyksillä ja automaattiohjauksella varustetut ajoneuvot ovat yksi 

alan jännittävimmistä tulevista digitaalisista muutosprosesseista, mutta muistuttaa, että 

kaikissa liikennemuodoissa on digitalisointipotentiaalia, sekä operatiivisissa että 

hallinnollisissa menettelyissä, ja sitä on koko arvoketjussa valmistajista aina matkustajiin 

ja rahtiin saakka; toteaa, että alalla on myös koordinointipotentiaalia, joka liittyy kaikkeen 

alalla käytettävään uuteen tekniikkaan, kuten Euroopan satelliittinavigointijärjestelmiin 

EGNOS ja Galileo, joista voidaan odottaa tuloksia lähitulevaisuudessa; pyytää komissiota 

keskittymään digitaalisiin muutosprosesseihin kaikissa liikennemuodoissa, mukaan lukien 

liikenne- ja matkailupalvelut; 

2. toteaa, että digitalisointiprosessi ei ole ollut yhtä hyödyllinen koko liikennealalla ja että 

tämä on johtanut sisämarkkinoiden haitalliseen pirstoutumiseen sekä eri liikennemuotojen 

välillä että saman liikennemuodon sisällä; korostaa, että jäsenvaltioiden välillä on 

merkittäviä ja kasvavia eroja, jotka liittyvät liikennealan kilpailukykyyn ja digitalisointiin 

ja jotka ovat havaittavissa myös alueiden, yhtiöiden ja pk-yritysten välillä; katsoo, että 

kehittämällä unionille koordinoitu teollisuuden digitalisointistrategia (IDS) voidaan päästä 

eroon tästä pirstoutumisesta ja houkutella investointeja digitaalisiin hankkeisiin; painottaa, 

että tavoitteeksi ei pitäisi asettaa, että laaditaan jälleen yksi politiikka-asiakirja vaan 
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innovointisuuntauksia ja markkinapotentiaalia ilmentävä todellinen strategia, jonka 

täytäntöönpanoa arvioitaisiin jatkuvasti; 

3. katsoo, että teollisuuden digitalisointistrategia auttaa osaltaan ratkaisemaan joitakin 

liikenne- ja matkailualan kiireellisimmistä haasteista; kehottaa siksi komissiota edelleen 

tukemaan digitalisointia, jotta voidaan 

 a) parantaa yleisesti liikennealan turvallisuutta, laatua ja ympäristötuloksia, 

 b) parantaa esteettömyyttä kaikkien, myös ikääntyvien, liikuntaesteisten ja vammaisten 

henkilöiden, kannalta ja lisätä koko EU:ssa sekä kaupunkialueilla että vähemmän 

kehittyneillä alueilla tietoisuutta vaihtoehtoisista liikkuvuusratkaisuista, jotka tarjoavat 

matkustajille enemmän valinnanvaraa, käyttäjäystävällisempiä ja räätälöidympiä 

tuotteita ja enemmän tietoa, 

 c) alentaa liikenteen kustannuksia, kuten huoltokustannuksia, ja tehostaa nykyisen 

liikenneinfrastruktuurin kapasiteetin käyttöä (esimerkiksi saattueajo, vuorovaikutteiset 

älykkäät liikennejärjestelmät, Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä ja 

jokiliikenteen tietopalvelu), 

 d) lisätä kilpailua tukemalla uusien toimijoiden, erityisesti pk-yritysten ja aloittelevien 

yritysten, perustamista olemassa olevien monopolien haastamiseksi, 

 e) helpottaa unionin lainsäädännön täytäntöönpanon asianmukaista ja yhdenmukaista 

valvontaa kehittämällä muun muassa liikenteenhallintajärjestelmiä, älykkäitä 

liikennejärjestelmiä, digitaalisia ajopiirtureita ja sähköisiä tiemaksujärjestelmiä sekä 

luoda sääntelypuitteet, jotka soveltuvat todellisiin uusiin tilanteisiin, joita voi syntyä 

kehittyneen teknologian soveltamisen myötä, 

 f) vähentää pienten ja keskikokoisten liikenteenharjoittajien ja aloittelevien yritysten 

hallinnollista taakkaa esimerkiksi rahti- ja logistiikka-alalla yksinkertaistamalla 

hallinnollisia menettelyjä, mahdollistamalla rahdin jäljittäminen sekä optimoimalla 

aikatauluja ja liikennevirtoja, 

 g) turvata edelleen matkustajien oikeudet, tietosuoja mukaan luettuna, myös 

multimodaalimatkoilla, 

 h) vähentää ongelmia, jotka liittyvät epäsymmetriseen tietoon liikennemarkkinoilla, 

 i) lisätä matkailualan (joka tuottaa noin 10 prosenttia Euroopan BKT:stä) ja luovien 

toimialojen houkuttelevuutta ja tukea niiden kehitystä, kaupunki- ja maaseutualueilla 

ja syrjäisimmillä alueilla esimerkiksi yhdistämällä liikkuvuus- ja matkailupalvelut 

paremmin toisiinsa myös vähemmän tunnetuissa kohteissa; 

4. huomauttaa, että vaihtoyhteyksien katkeamaton ja tehokas toimivuus on kaikkien 

liikennemuotojen nopeiden, turvallisten ja luotettavien yhteyksien ja liikennealan 

digitalisoinnin jatkamisen edellytys; pitää valitettavana, että internetin kattavuudessa on 

huomattavia eroja EU:ssa; katsoo, että laajakaistayhteyksiin ja taajuuksien tasapuoliseen 

jakamiseen tehtävät investoinnit ovat ratkaisevan tärkeitä liikennealan digitalisoimiseksi; 

korostaa, että tässä yhteydessä tarvitaan monialaista näkemystä esimerkiksi elektroniikka-, 
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televiestintä-, liikenne- ja matkailualojen välillä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

täyttämään sitoumuksensa, joka koskee tällaisten yhteyksien tarjoamista keskeisillä 

liikenneväylillä ja keskeisissä solmukohdissa viimeistään vuonna 2025, ja aloittamaan 

koko EU:n laajuisen kattavuuden toteuttamisen; 

5. korostaa tarvetta saada liikkeelle ja houkutella julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta 

voidaan riittävässä määrin rahoittaa siirtymistä digitaalisiin prosesseihin ja tukea niihin 

liittyvän infrastruktuurin kehittämistä; kehottaa komissiota varmistamaan, että 

liikennealan digitalisointia koskeva unionin tason yhteistyö ja siihen tehtävät investoinnit 

johtavat alueiden asteittaiseen lähentymiseen myös siten, että lisätään pk-yritysten 

digitalisointimahdollisuuksia EU:n nykyisten rahastojen kautta; katsoo, että unionin 

nykyisiä varoja ja erityisesti Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR) olisi 

mahdollista koordinoida ja käyttää paremmin ja tehokkaammin, sillä ESIR-rahastoa ei ole 

vielä riittävästi käytetty luonteeltaan todella innovatiivisiin hankkeisiin; toteaa tämän 

koskevan myös koheesiopolitiikan alaa; 

6. huomauttaa, että autonominen liikenne saattaa lähitulevaisuudessa kasvaa nopeasti, ja 

kehottaa siksi komissiota selventämään mahdollisimman pian täysin autonomisesti 

toimivaa liikennettä koskevia turva- ja vastuusääntöjä, jotta voidaan vahvistaa 

oikeudelliset edellytykset ja siten varmistaa nopea ja vaikuttava pääsy markkinoille; 

7. katsoo ehdottomasti, että erityisesti liikennealalla avoin data, massadata ja data-

analytiikka ovat edelleen keskeisiä elementtejä, joiden avulla voidaan saada digitaalisista 

sisämarkkinoista täysi hyöty ja edistää innovointia; pitää valitettavana, että datan kulun 

helpottamista koskevat aloitteet ovat edelleen hajanaisia; korostaa, että erityisesti 

omistajuuden ja vastuun osalta tarvitaan lisää oikeusvarmuutta yksityisyyden ja 

tietosuojan täyden kunnioittamisen pohjalta; 

8. on tietoinen aloittelevien yritysten ja pk-yritysten panoksesta digitalisointiprosesseihin ja 

korostaa, että on tärkeää antaa niille asianmukaista tukea ja välineitä, tarvittaessa myös 

taloudellisesti, jotta voidaan varmistaa niiden innovaatioiden soveltaminen ja edistää 

niiden integroitumista markkinoille; kannattaa esimerkiksi ajatusta, että kehitetään 

edelleen kaikkialla EU:ssa digitaalisia innovointikeskuksia, joissa voitaisiin luoda uusia 

osaamiskeskuksia ja klusterikumppanuuksia; 

9. toteaa matkalippujen jakelun digitalisoitumisen merkitsevän sitä, että kuluttajille on 

tarjolla entistä enemmän tietoa internetissä, mutta yhä enemmän sellaisessa muodossa, 

että tarjousten vertailu on vaikeaa; katsoo, että siksi jakelun ja erityisesti internetjakelun 

avoimuutta ja tasapuolisuutta on vahvistettava, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon 

perustuvia valintoja käyttäen perustana luotettavia tietoja, jotka koskevat hinnan lisäksi 

muitakin muuttujia, kuten palvelun laatua ja oheistarjontaa; katsoo, että tällainen 

avoimuus edistää sekä kilpailua että multimodaaliliikenteen kehitystä; 

10. toteaa, että liikenne- ja matkailualan digitaaliset muutosprosessit ja etenkin tilaus- ja 

yhteistyötalouden kehitys muokkaavat osaltaan merkittävästi matkustajien ja kuluttajien 

käyttäytymistä erityisesti liikkuvuuden ja matkailun alalla ja lisäävät tarvetta mukauttaa 

infrastruktuuria; kehottaa komissiota arvioimaan digitalisoinnin vaikutuksia liikenne-, 

liikkuvuus- ja matkailupalveluihin kiinnittäen erityistä huomiota näiden palvelujen 

käyttäjien käyttäytymiseen ja valintoihin, ja kehottaa käyttämään hyväksi tämän 

yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisuudet; 
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11. muistuttaa, ettei digitalisointi ole yksinomaan tekninen kysymys vaan sillä on laajempia 

sosiaalisia, työhön liittyviä ja taloudellisia vaikutuksia; kehottaa näin ollen komissiota 

toteuttamaan mahdollisimman pian näiden vaikutusten syvällisen analyysin; panee 

merkille, että digitalisoinnin koko potentiaalin hyödyntämiseksi myös työpaikkojen 

luomisen ja työntekijöiden uudelleenkoulutuksen alalla ja sellaisen tilanteen välttämiseksi, 

jossa Euroopassa on tulevina vuosina paha pula pätevistä tietotekniikan alan taidot 

hallitsevista työntekijöistä, on kaikilla tasoilla kohennettava roimasti työntekijöiden taitoja 

ja investoitava ammatilliseen koulutukseen ja siten valmisteltava digitaalisen teknologian 

integrointia; kehottaa jäsenvaltioita asettamaan tähän tähtäävät toimintapolitiikat etusijalle 

ja sisällyttämään digitalisoinnin kansallisiin liikennealan strategioihin. 
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