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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon 30. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Eurooppalainen 

strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten – ensimmäinen 

virstanpylväs matkalla kohti vuorovaikutteista, verkkoon liitettyä ja automatisoitua 

liikkumista” (COM(2016)0766), 

– ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä 

tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7. heinäkuuta 2010 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU1 ja delegoitujen 

säädösten antamista koskevan määräajan pidentämisen, 

– ottaa huomioon 11. lokakuuta 2017 annetun Euroopan alueiden komitean lausunnon 

vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä (CDR 2552/2017), 

– ottaa huomioon 31. toukokuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

lausunnon komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Eurooppalainen strategia 

vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten – ensimmäinen virstanpylväs 

matkalla kohti vuorovaikutteista, verkkoon liitettyä ja automatisoitua liikkumista2, 

– ottaa huomioon vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien (C-ITS) 

käyttöönottoa käsittelevän ryhmän selvitykset erityisesti näiden liikennejärjestelmien 

varmenne- ja turvallisuuspolitiikasta, 

– ottaa huomioon 14. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman ihmishenkien 

säästämisestä EU:ssa autojen turvallisuutta parantamalla3, 
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2 EUVL C 288, 31.8.2017, s. 85. 
3 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0423. 



– ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2016 annetun Amsterdamin julistuksen verkottuneita ja 

automatisoituja ajoneuvoja koskevasta yhteistyöstä, 

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman internetyhteyksistä 

kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen 

gigabittiyhteiskunta ja 5G1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, sisämarkkina- ja 

kuluttajansuojavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnan lausunnot (A8-0036/2018), 

A. ottaa huomioon, että eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä 

liikennejärjestelmiä varten (jäljempänä ”strategia”) liittyy läheisesti komission 

poliittisiin painopisteisiin, etenkin työllisyyttä, kasvua ja investointeja edistävään 

sisämarkkinaohjelmaan, yhtenäisen Euroopan liikennealueen luomiseen, digitaalisiin 

sisämarkkinoihin, ilmastonsuojeluun ja energiaunionistrategiaan; 

B. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden viranomaisten ja elinkeinoelämän on pyrittävä 

tekemään liikenteestä entistä turvallisempaa, puhtaampaa, tehokkaampaa, kestävämpää, 

multimodaalisempaa ja esteettömämpää kaikille tienkäyttäjille, myös kaikkein 

suojattomimmille tienkäyttäjille ja liikuntarajoitteisille henkilöille; 

C. ottaa huomioon, että EU:ssa viimeisten kymmenen vuoden ajan vallinnut myönteinen 

kehityssuunta liikenneturvallisuudessa on alkanut taittua, että 92 prosenttia 

tieliikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä ja että C-ITS-tekniikoiden 

käytöllä on merkitystä tiettyjen kuljettajaa avustavien järjestelmien tehokkaan 

toiminnan kannalta; ottaa huomioon, että edelleenkin valtaosa kaupunkitilasta on 

tieliikenteen käytössä ja valtaosa onnettomuuksista ja liikenteen melu-, 

kasvihuonekaasu- ja ilmansaastepäästöistä aiheutuu tieliikenteestä; 

D. ottaa huomioon, että C-ITS-järjestelmän avulla tienkäyttäjät ja liikenteen hallinnasta 

vastaavat voivat jakaa ja käyttää tietoja ja sovittaa toimintansa yhteen entistä 

tehokkaammin; 

E. ottaa huomioon, että C-ITS-järjestelmien kyberturvallisuus on keskeinen tekijä 

täytäntöönpanossa, että hajanaiset turvallisuusratkaisut vaarantaisivat 

yhteentoimivuuden sekä loppukäyttäjien turvallisuuden ja että siksi tarvitaan selkeästi 

EU-tason toimintaa; 

F. toteaa, että algoritmeja koskeva vastuuvelvollisuus ja avoimuus tarkoittaa sellaisten 

teknisten ja operatiivisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa, joilla varmistetaan 

avoimuus ja syrjimättömyys automatisoidussa päätöksenteossa sekä yksilöiden 

käyttäytymisen todennäköisyyksien laskennassa; katsoo, että avoimuuden olisi 

tarjottava ihmisille merkityksellistä tietoa sovelletusta logiikasta sekä prosessin 

merkityksestä ja sen seurauksista; katsoo, että siihen olisi sisällyttävä tietoa 

analyysikoulutukseen käytetystä datasta ja että ihmisten olisi sen avulla voitava 

ymmärtää ja valvoa heihin vaikuttavia päätöksiä; 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0234. 



G. katsoo, että EU:n olisi edistettävä ja kehitettävä edelleen digitaalitekniikoita, jotta 

inhimilliset virheet ja muunlainen tehottomuus vähenevät ja saadaan myös vähennettyä 

kustannuksia ja optimoitua infrastruktuurin käyttöä vähentämällä liikenteen 

ruuhkautumista, mikä puolestaan vähentää hiilidioksidipäästöjä; 

H. katsoo, että tällainen vuorovaikutteisuus – joka on mahdollista digitaalisten ja 

mobiiliyhteyksien ansiosta – parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta sekä 

liikenteen tehokkuutta, kestävyyttä ja multimodaalisuutta; toteaa, että se synnyttää 

samanaikaisesti valtavia taloudellisia mahdollisuuksia ja vähentää 

tieliikenneonnettomuuksia ja energiankulutusta; ottaa huomioon, että C-ITS-järjestelmät 

ovat olennainen osa autonomisten ajoneuvojen ja ajojärjestelmien kehittämistä; 

I. ottaa huomioon, että verkottunut ja automatisoitu ajaminen edustaa merkittävää 

digitaalista kehitystä alalla ja että kaikkien alalla käytössä olevien uusien tekniikoiden, 

kuten Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien, Galileon ja EGNOSin, välinen 

koordinointi on nyt saavuttanut korkeatasoiset tekniset valmiudet; 

J. ottaa huomioon, että EU:n on noudatettava Euroopan unionin perusoikeuskirjaa ja 

erityisesti sen 7 ja 8 artiklaa, jotka koskevat oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen 

suojaa; 

K. ottaa huomioon, että useat maat eri puolilla maailmaa (esimerkiksi Yhdysvallat, 

Australia, Japani, Etelä-Korea ja Kiina) ovat siirtymässä nopeasti uusien 

digitaalitekniikoiden käyttöönottoon ja että C-ITS-ajoneuvoja ja -palveluja on jo 

saatavilla markkinoilla; 

Yleiset puitteet 

1. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon eurooppalaisesta strategiasta 

vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten ja tiiviiseen työhön, jota 

komissio on tehnyt sekä julkisen että yksityisen sektorin asiantuntijoiden kanssa ja joka 

on toiminut kyseisen tiedonannon pohjana; antaa tukensa tuloksille ja vaatii sen vuoksi 

ottamaan viipymättä käyttöön yhteentoimivat C-ITS-palvelut koko Euroopassa; 

2. korostaa, että vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton 

tukemiseen tarvitaan selkeää oikeudellista kehystä, ja pitää myönteisenä tulevaa 

ITS-direktiivin (2010/40/EU) nojalla annettavaa delegoitua säädöstä, jolla varmistetaan 

palvelujen jatkuvuus, huolehditaan yhteentoimivuudesta ja tuetaan yhteensopivuutta 

aiempien järjestelmien kanssa; 

3. panee merkille C-ITS:n potentiaalin polttoainetehokkuuden parantamisessa, 

henkilöliikenteen kustannusten alentamisessa ja liikenteen kielteisten 

ympäristövaikutusten vähentämisessä; 

4. korostaa digitaalitekniikoiden ja niihin liittyvien liiketoimintamallien tarjoamia 

mahdollisuuksia tieliikenteessä ja toteaa, että strategia on tärkeä etappi C-ITS:n ja viime 

kädessä täysin verkottuneen ja automatisoidun liikkumisen kehittämisessä; panee 

merkille, että vuorovaikutteiset, verkottuneet ja automatisoidut ajoneuvot voivat 

parantaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, sujuvoittaa liikennettä ja lisätä sen 

turvallisuutta, vähentää ruuhkautumista, energiankulutusta ja päästöjä sekä parantaa eri 

liikennemuotojen yhteenliitettävyyttä; toteaa, että tätä varten on vahvistettava 



infrastruktuurivaatimukset, joilla varmistetaan, että nämä järjestelmät voivat toimia 

turvallisesti ja tehokkaasti; 

5. toteaa, että unionin teollisuudenalojen olisi hyödynnettävä maailmanlaajuista 

etulyöntiasemaansa C-ITS-tekniikan kehittämisessä ja soveltamisessa; korostaa, että on 

tarpeen laatia kiireellisesti kunnianhimoinen EU:n strategia, jolla koordinoidaan 

kansallisia ja alueellisia toimia, ehkäistään hajanaisuutta, vauhditetaan sellaisen 

C-ITS-tekniikan käyttöönottoa, jolla on toteen näytettyjä turvallisuushyötyjä, ja 

maksimoidaan eri alojen, kuten liikenne-, energia- ja televiestintäalan, välinen 

yhteistyö; kehottaa komissiota esittämään erityisen aikataulun sekä selkeät tavoitteet 

asioista, jotka EU:n on saavutettava vuosina 2019–2029, asettamaan etusijalle sellaisten 

C-ITS-palvelujen käyttöönoton vuoteen 2019 mennessä, joilla on suurin 

turvallisuuspotentiaali C-ITS-ryhmän toisen vaiheen raportissa laaditun palveluluettelon 

mukaisesti, ja varmistamaan, että nämä palvelut ovat saatavilla kaikissa uusissa 

ajoneuvoissa koko Euroopassa; 

6. korostaa, että on tarpeen ottaa käyttöön yhtenäinen sosiaalisten ja ympäristöä ja 

turvallisuutta koskevien sääntöjen kehys, jotta työntekijöiden ja kuluttajien oikeudet 

voidaan panna täytäntöön ja jotta voidaan taata reilu kilpailu alalla; 

7. panee tyytyväisenä merkille C-ITS-ryhmän toisen vaiheen tulokset ja korostaa tulosten 

merkitystä1; 

8. korostaa, että vaikka tiedonanto on tärkeä etappi laadittaessa vuorovaikutteisia, 

verkottuneita ja automatisoituja ajoneuvoja koskevaa EU:n strategiaa, 

C-ITS-järjestelmien ja näiden eri käsitteiden välillä ei saisi olla epäselvyyttä; 

9. kannustaa varmistamaan, että verkottuneiden ja automatisoitujen ajoneuvojen sekä 

C-ITS:n kehittämisessä ja käyttöönotossa noudatetaan täysimääräisesti siirtymistä 

vähähiiliseen liikennejärjestelmään sekä tieliikenneturvallisuuteen liittyvää 

nollatoleranssia koskevia tavoitteita ja tuetaan niitä; 

10. muistuttaa, että C-ITS:t ovat järjestelmiä, joiden avulla eri ITS-asemat (ajoneuvot, 

tienvarsilaitteet, liikenteenohjauskeskukset ja mukana kulkevat laitteet) voivat viestiä ja 

jakaa tietoja käyttämällä vakiomuotoista viestintäarkkitehtuuria, ja että yksittäisten 

järjestelmien yhteentoimivuus on sen vuoksi välttämätöntä; 

11. muistuttaa, että verkottuneet ajoneuvot ovat ajoneuvoja, jotka käyttävät 

C-ITS-tekniikoita, joiden avulla kaikki maantieajoneuvot voivat olla yhteydessä toisiin 

ajoneuvoihin, liikennevaloihin, pysyvään ja horisontaaliseen tienvarsi-infrastruktuuriin 

– jota olisi vahvistettava ja mukautettava mutta jonka avulla voidaan myös tarjota 

innovatiivisia matkalatausjärjestelmiä ja olla turvallisesti yhteydessä ajoneuvoihin – 

sekä muihin tienkäyttäjiin; muistuttaa, että 92 prosenttia tieliikenneonnettomuuksista 

johtuu inhimillisestä virheestä ja että C-ITS-tekniikoiden käytöllä on merkitystä 

tiettyjen kuljettajaa avustavien järjestelmien tehokkaan toiminnan kannalta; 

12. muistuttaa, että automatisoidut ajoneuvot ovat ajoneuvoja, jotka pystyvät ohjaamaan ja 

hallitsemaan itseään itsenäisesti todellisissa liikennetilanteissa ja joissa yksi tai useampi 

                                                 
1 C-ITS-ryhmän toisen vaiheen loppuraportti: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-
report.pdf 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf


ensisijainen ajonhallintalaite (ohjaus, kiihdytys, jarrutus) on yhtäjaksoisesti 

automatisoitu pidemmän aikaa; 

13. korostaa, että siirtymävaiheessa, kun käytössä on yhtä aikaa verkottuneita ja 

automatisoituja ajoneuvoja sekä perinteisiä verkottumattomia ajoneuvoja, on otettava 

mukaan turvajärjestelmiä, jotta liikenneturvallisuus ei vaarannu; huomauttaa, että 

tiettyjä kuljettajaa avustavia järjestelmiä olisi kehitettävä edelleen ja että niiden 

asentamisen olisi oltava pakollista; 

14. kehottaa komissiota pohtimaan, kuinka vuorovaikutteisten, verkottuneiden ja 

automatisoitujen ajoneuvojen ja verkottumattomien ajoneuvojen ja kuljettajien 

rinnakkaiseloa koskeva ongelma voidaan ratkaista, kun otetaan huomioon, että on 

varauduttava siihen, että järjestelmän ulkopuolisten ajoneuvojen määrä pysyy pitkään 

suurena ajoneuvokannan vanhuuden ja verkon ulkopuolella edelleen toimivien 

henkilöiden osuuden vuoksi; 

15. pitää valitettavana, että puolentoista päivän ja sen jälkeen käyttöön otettavista 

suositelluista palveluista ei ole selkeää aikataulua ja että C-ITS-palvelujen ja 

potentiaalisten palvelunlaajennusten käyttöönottoa koskevista aloitteista ei ole kattavaa 

vaikutustenarviointia ja täsmällisiä tietoja; 

16. kehottaa komissiota asettamaan etusijalle C-ITS-palvelut, joihin liittyy suurin 

turvallisuuspotentiaali, sekä tarvittavien määritelmien ja vaatimusten laatimisen ja 

päivittämään viipymättä ajoneuvoihin asennettavien tieto- ja viestintäjärjestelmien 

käyttöliittymiä koskevat eurooppalaiset periaatteet, koska ihmiskuljettajan ja koneen 

välinen vuorovaikutus on tärkeää1; 

17. muistuttaa, että verkottuneilla ja automatisoiduilla ajoneuvoilla, C-ITS:llä ja uusilla 

tekniikoilla on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja että on 

varmistettava, että niiden kehittämisessä ja käyttöönotossa noudatetaan täysimääräisesti 

liikennejärjestelmän vähähiilisyyden tavoitetta ja tuetaan sitä; suhtautuu myönteisesti 

C-ITS:n käyttöön keinona parantaa liikenteen tehokkuutta, vähentää 

polttoaineenkulutusta ja tieliikenteen ympäristövaikutusta (esimerkiksi 

hiilidioksidipäästöjen osalta) ja optimoida kaupunki-infrastruktuurin käyttöä; 

18. korostaa automatisoidun ajamisen ja saattueajon (erilaisten ajoneuvojen ryhmittäminen) 

kaltaisten innovatiivisten teknologioiden potentiaalia maanteiden tavaraliikenteessä, 

koska niissä on mahdollista hyödyntää paremmin imussa ajamisen etuja, mikä vähentää 

polttoaineenkulutusta ja päästöjä; kehottaa tukemaan edelleen kyseisen alan tutkimusta 

ja kehittämistä, erityisesti tarvittavaan digitaaliseen infrastruktuuriin liittyvää tutkimusta 

ja kehittämistä; 

19. korostaa, että tienkäyttäjille on tarjottava enemmän vaihtoehtoja, 

käyttäjäystävällisempiä, edullisempia ja räätälöidympiä tuotteita sekä enemmän tietoa; 

kehottaa tässä yhteydessä komissiota helpottamaan sellaisten parhaiden käytäntöjen 

vaihtoa, joilla pyritään muun muassa varmistamaan taloudellinen tehokkuus; kehottaa 

kaikkia jäsenvaltioita liittymään C-Roads-alustaan, koska sen on määrä olla 

merkittävässä asemassa koordinoitaessa strategian täytäntöönpanoa, edellyttäen, että 

                                                 
1 Komission suositus 2008/653/EY annettu 26. toukokuuta 2008 turvallisista ja 

tehokkaista ajoneuvoihin asennettavista tieto- ja viestintäjärjestelmistä: ajantasaistetut 
käyttöliittymiä koskevat eurooppalaiset periaatteet (EUVL L 216, 12.8.2008, s. 1). 



siinä noudatetaan teknologianeutraaliutta, jota tarvitaan innovoinnin edistämiseksi; 

korostaa tarvetta varmistaa, että kehittyneet digitaaliset välineet otetaan käyttöön 

laajasti ja koordinoidusti jäsenvaltioissa, myös julkisen liikenteen alalla; kehottaa 

autonvalmistajia aloittamaan C-ITS:n käyttöönoton strategian täytäntöönpanemiseksi; 

20. kehottaa komissiota laatimaan nykyisiä tilastoja täydentäviä tilastoja, jotta voidaan 

arvioida paremmin digitalisaation edistymistä tieliikennealan eri osa-alueilla; tähdentää, 

että on tärkeää lisätä investointeja anturijärjestelmien tutkimukseen, ja korostaa, että 

C-ITS-järjestelmää kehitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkiajoon, 

joka on hyvin erilaista kuin ajo kaupungin ulkopuolella; toteaa, että kaupunkiajossa 

ollaan erityisesti enemmän tekemisissä moottoripyöräilijöiden, pyöräilijöiden, 

jalankulkijoiden ja muiden suojattomien tienkäyttäjien, kuten vammaisten henkilöiden, 

kanssa; 

21. kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään kaikin keinoin varmistamaan, että ammatillinen 

koulutus ja korkea-asteen koulutus pystyvät vastaamaan sen alan osaamistarpeisiin, 

jonka tehtävänä on kehittää ITS-strategiaa; kehottaa tekemään tulevaisuuteen 

suuntautuvia analyyseja tähän uuteen liikkuvuusmalliin liittyvistä uusista ammateista ja 

työpaikoista ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä kehitettäessä malleja yritysten ja 

koulutusjärjestelmän väliselle yhteistyölle, jolla tähdätään yhdennettyjen koulutus-, 

innovointi- ja tuotantoalueiden luomiseen; 

22. katsoo, että C-ITS-palvelut olisi integroitava Euroopan avaruusstrategiaan, koska 

C-ITS:n käyttöönoton on määrä perustua geopaikannustekniikkaan, kuten 

satelliittipaikannukseen; 

23. huomauttaa, että jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon C-ITS-palvelujen käyttöönotto 

osana laajempaa näkökulmaa, jossa liikkuminen nähdään palvelukonseptina (MaaS) ja 

palvelut integroidaan muihin liikennemuotoihin, erityisesti sen vuoksi, että vältettäisiin 

mahdolliset heijastusvaikutukset, kuten tieliikenteen osuuden kasvaminen 

liikennemuotojakaumassa; 

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja 

24. kiinnittää huomiota siihen, että yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevaa unionin 

lainsäädäntöä on tärkeää soveltaa C-ITS-tietoihin ja verkottuneen ekosysteemin 

tietoihin, ja toteaa, että tämän vuoksi näitä tietoja olisi ensisijaisesti käytettävä vain 

C-ITS-järjestelmään liittyviin tarkoituksiin eikä niitä pitäisi säilyttää tai käyttää muihin 

tarkoituksiin; tähdentää, että älyautojen olisi oltava kaikilta osin yleisen tietosuoja-

asetuksen ja siihen liittyvien sääntöjen mukaisia ja että C-ITS-palveluntarjoajien on 

tarjottava kuljettajille helposti saatavilla olevaa tietoa ja selkeät ehdot, jotka 

mahdollistavat sen, että he voivat antaa tietoon perustuvan vapaaehtoisesti annetun 

suostumuksen yleisessä tietosuoja-asetuksessa vahvistettujen säännösten ja rajoitusten 

mukaisesti; 

25. korostaa tarvetta lisätä huomattavasti yritysten harjoittaman tietojen käsittelyn ja 

analysoinnin avoimuutta ja algoritmeja koskevaa vastuuvelvollisuutta; muistuttaa, että 

yleinen tietosuoja-asetus kattaa jo nyt oikeuden saada tietoja tietojenkäsittelyyn 

liittyvästä logiikasta; painottaa lisäksi, että on tarpeen estää sellaisten ajonestojen 

käyttäminen, jotka tarkoittaisivat, etteivät käyttäjät voi ajaa omia älyautojaan, jos he 

kieltäytyvät antamasta suostumustaan; vaatii älyautoihin offline-vaihtoehtoa, jolloin 



käyttäjä voisi kytkeä pois päältä henkilötietojen siirrot muihin laitteisiin sen 

haittaamatta hänen mahdollisuuttaan ajaa kyseistä autoa; 

26. korostaa, että tietosuoja ja luottamuksellisuus on huomioitava koko tietojen käsittelyn 

ajan; painottaa, että sisäänrakennetun ja oletusarvoisen yksityisyydensuojan ja 

tietosuojan periaatteiden täytäntöönpanon olisi oltava lähtökohtana ITS-sovellusten 

ja -järjestelmien suunnittelussa; muistuttaa, että anonymisointitekniikat voivat lisätä 

käyttäjien luottamusta palveluihin, joita he käyttävät; 

Kyberturvallisuus 

27. korostaa, että hakkeroinnin ja kyberhyökkäysten estämiseksi kaikissa jäsenvaltioissa on 

tärkeää soveltaa tiukkoja kyberturvallisuusstandardeja, erityisesti C-ITS-viestinnän 

turvallisuuden ratkaisevan merkityksen vuoksi; toteaa, että kyberturvallisuus on 

olennaisen tärkeä haaste, johon on puututtava, koska liikennejärjestelmän digitaalisuus 

ja verkottuneisuus lisääntyvät; korostaa, että automatisoidut ja verkottuneet ajoneuvot 

sekä tietokannat, joissa tietoja käsitellään ja/tai säilytetään, ovat alttiita 

kyberhyökkäyksille, minkä vuoksi olisi suljettava pois kaikki havaittavissa olevat ja 

kehitystason perusteella mahdolliset haavoittuvuustekijät ja riskit laatimalla yhteiset 

turvallisuusperiaatteet, mukaan lukien tiukat turvallisuusstandardit, ja 

varmenneperiaatteet C-ITS:n käyttöönottoa varten; 

28. painottaa, että EU:ssa ja kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa mahdollisissa 

yhteistyöjärjestelyissä kolmansien maiden kanssa olisi sovellettava yhtä tiukkoja ja 

yhdenmukaistettuja turvallisuusstandardeja; katsoo, että nämä standardit eivät saisi 

kuitenkaan estää ulkopuolisten korjaamojen pääsyä asennettuihin järjestelmiin, jotta 

varmistetaan, että ajoneuvojen omistajien ei tarvitse tukeutua autonvalmistajiin 

voidakseen tehdä välttämättömiä tarkastuksia ja/tai korjauksia asennettuihin ohjelmiin; 

Viestintätekniikat ja taajuudet 

29. katsoo, että teknologianeutraali hybridiviestintä, jossa varmistetaan yhteentoimivuus ja 

yhteensopivuus aiempien järjestelmien kanssa sekä yhdistetään toisiaan täydentäviä 

viestintätekniikoita, on oikea lähestymistapa ja että lupaavin 

hybridiviestintäkokonaisuus näyttää olevan langattoman lyhyen kantaman tiedonsiirron 

sekä matkaviestintä- ja satelliittitekniikan yhdistelmä, jolla varmistetaan paras 

mahdollinen tuki C-ITS-peruspalvelujen käyttöönotolle; 

30. panee merkille maininnan verkottuneiden autojen ja eurooppalaisten 

satelliittinavigointijärjestelmien, EGNOSin ja Galileon, välisestä yhteydestä; ehdottaa 

näin ollen, että strategiat, joissa keskitytään verkottuneisiin autoihin, sisällytettäisiin 

avaruusteknologiaan; pitää yhteentoimivuutta olennaisena sekä turvallisuuden että 

kuluttajien valinnanmahdollisuuksien kannalta ja korostaa, että ajoneuvojen kyky olla 

yhteydessä 5G- ja satelliittinavigointijärjestelmiin on tulevaisuudessa yhdistettävä 

hybridiviestintäkokonaisuuteen, kuten komission 5G-toimintasuunnitelmassa todettiin; 

31. kannustaa autonvalmistajia ja C-ITS-palveluja tukevia teleoperaattoreita tekemään 

yhteistyötä muun muassa C-ITS-viestintätekniikoiden, tiemaksujärjestelmien ja 

digitaalisia ajopiirtureita koskevien älypalvelujen ottamiseksi käyttöön sujuvasti ilman, 

että näiden palvelujen välillä esiintyy häiriöitä; 



32. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edelleen rahoittamaan tutkimusta ja innovointia 

(Horisontti 2020), jotta luodaan erityisesti edellytykset sellaisen infrastruktuurin 

kehittämiselle pitkällä aikavälillä, joka soveltuu C-ITS:n käyttöönottoa varten; 

33. korostaa anturijärjestelmien merkitystä esimerkiksi ajoneuvodynamiikkaa, ruuhkia ja 

ilmanlaatua koskevien tietojen tuottamisessa; kehottaa lisäämään ja koordinoimaan 

asianmukaisesti jäsenvaltioissa tehtäviä investointeja, joilla varmistetaan käytettävien 

anturien täysi yhteentoimivuus sekä niiden mahdollinen käyttö muissa kuin 

turvallisuutta koskevissa sovelluksissa, esimerkiksi päästöjen etätunnistuksessa; 

34. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia, joilla varmistetaan, että ajoneuvoihin 

asennettujen anturien avulla saatavat tiedot epäpuhtauspäästöistä kerätään ja asetetaan 

toimivaltaisten viranomaisten saataville; 

Yhteinen eurooppalainen lähestymistapa 

35. kannustaa jäsenvaltioita ja paikallisviranomaisia, ajoneuvovalmistajia, tienpitäjiä ja 

ITS-alaa panemaan C-ITS:n täytäntöön vuoteen 2019 mennessä ja suosittelee, että 

komissio, paikallisviranomaiset ja jäsenvaltiot osoittavat tulevan tieinfrastruktuurin 

parantamiseen ja ylläpitoon asianmukaisen rahoituksen Verkkojen Eurooppa -välineen, 

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja Euroopan strategisten investointien 

rahaston avulla; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edelleen rahoittamaan tutkimusta 

ja innovointia (Horisontti 2020) noudattaen täysimääräisesti avoimuuden periaatetta ja 

antaen säännöllisesti tietoa EU:n yhteisrahoituksesta; 

36. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan aloitteita ja toimia C-ITS-järjestelmien 

kehitystä ja vaikutuksia unionin liikennepolitiikkaan koskevan tutkimuksen ja 

tiedonhankinnan edistämiseksi; katsoo, että jos vuoteen 2022 mennessä ei saavuteta 

merkittävää edistystä, saattaa olla tarpeen toteuttaa lainsäädäntötoimia, joilla otetaan 

käyttöön vähimmäissäännöt ja huolehditaan yhdentymisestä tällä alalla; 

37. pitää tärkeänä fyysisen tieinfrastruktuurin laatua ja katsoo, että sitä olisi vähitellen 

täydennettävä digitaalisella infrastruktuurilla; kehottaa parantamaan ja ylläpitämään 

tulevaa tieinfrastruktuuria; 

38. korostaa, että olisi luotava aidosti multimodaalinen liikennejärjestelmä, jolla 

liikennemuodot yhdennetään yhdeksi liikennepalveluksi, jossa käytetään reaaliaikaista 

tietoa ja otetaan huomioon yhdennetyt matkalippupalvelut ja yhteiskäyttöön perustuvat 

liikkumispalvelut sekä jalankulku ja pyöräily ja joka mahdollistaa ihmisten ja rahdin 

liikkumisen saumattomasti ovelta ovelle ja edistää yleistä liikenteen tehokkuutta, 

kestävyyttä ja pysyvyyttä; kehottaa komissiota tässä yhteydessä varmistamaan EU-tason 

yhteistyön ja investoinnit liikennealan digitalisaatioon sekä edistämään niitä nykyisten 

ja uusien varojen avulla, jotta älykkäät liikennejärjestelmät voidaan integroida eri 

liikennemuotoihin (C-ITS, ERTMS, SESAR, RIS1); pitää tärkeänä, että tiedotus-, 

varaus- ja matkalippujärjestelmiin sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa, jotta 

saadaan aikaan houkuttelevia ovelta ovelle -liikenneketjuja; 

                                                 
1 Eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS); Uuden sukupolven 

eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmä (SESAR); Jokiliikenteen tietopalvelu 
(RIS). 



39. kehottaa hyödyntämään tässä suunnitteluprosessissa perustiedonlähteenä käyttäjien 

näkemyksiä matkustaja- ja tavaraliikenteestä, jotta voidaan laajentaa 

C-ITS-järjestelmien käyttömahdollisuuksia ja luoda liiketoimintamalleja, jotka liittyvät 

tähän uuteen yhdennettyyn kestävään liikkuvuuteen; 

40. kannustaa EU:ta ja jäsenvaltioita panemaan asianmukaisesti täytäntöön YK:n 

yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä tulevan direktiivin tuotteiden 

ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista, jotta C-ITS on esteettömästi kaikkien 

kansalaisten käytettävissä; 

41. suosittelee, että komissio laatii nopeasti asianmukaisen oikeudellisen kehyksen EU:n 

laajuisen rajatylittävän yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi sekä kehyksen, jossa 

vahvistetaan verkottuneen liikenteen eri muotojen käyttöön liittyvää vastuuta koskevat 

säännöt; kehottaa komissiota julkaisemaan vuoden loppuun mennessä säädösehdotuksen 

pääsystä ajoneuvoissa oleviin tietoihin ja resursseihin; suosittelee, että ehdotuksen olisi 

mahdollistettava se, että koko autoteollisuuden arvoketju ja loppukäyttäjät hyötyvät 

digitalisaatiosta, ja että siinä taataan tasapuoliset toimintaedellytykset ja paras 

mahdollinen turvallisuustaso, kun on kyse ajoneuvoissa olevien tietojen säilyttämisestä 

ja kolmansien osapuolten pääsystä niihin, jonka olisi oltava reilua, oikea-aikaista ja 

rajoittamatonta, jotta suojellaan kuluttajien oikeuksia, edistetään innovointia ja 

varmistetaan oikeudenmukainen, syrjimätön kilpailu näillä markkinoilla 

teknologianeutraaliuden periaatetta noudattaen; korostaa, että on tarpeen edistää kaiken 

julkisen liikenteen palveluihin liittyvän kaupunki- ja maaseutualueiden infrastruktuurin 

nykyaikaistamista; kehottaa komissiota takaamaan, että se kaikissa tapauksissa 

varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen täysimääräisen noudattamisen, ja raportoimaan 

vuosittain tästä seurannasta parlamentille; 

42. kehottaa komissiota omaksumaan globaalin lähestymistavan tietojen tekniseen 

yhdenmukaistamiseen ja standardointiin, jotta voidaan varmistaa C-ITS:n 

yhteensopivuus, mittakaavaedut valmistajien kannalta sekä kuluttajien 

käyttömukavuuden parantaminen; 

43. tähdentää, että on tärkeää käynnistää varhaisessa vaiheessa vuoropuhelu 

työmarkkinaosapuolten ja kuluttajien edustajien kanssa, jotta voidaan luoda 

avoimuuden ja luottamuksen ilmapiiri ja saavuttaa asianmukainen tasapaino sosiaalisiin 

olosuhteisiin ja työehtoihin sekä kuluttajien oikeuksiin kohdistuvien myönteisten ja 

kielteisten vaikutusten välillä; toteaa, että eSafety-foorumin on laadittava C-ITS:n 

käyttöönottoa koskeva toimintasuunnitelma vastaavasti kuin se on laatinut 

eCall-järjestelmää koskevan toimintasuunnitelman; 

44. korostaa, että kansainvälisten ilmastositoumusten täyttäminen ja EU:n sisäisten 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät kokonaisvaltaista siirtymistä kohti vähähiilistä 

taloutta; korostaa tämän vuoksi tarvetta uudistaa EU:n eri varojen jakoperusteita 

vähähiilisyyteen siirtymistä tukevien toimenpiteiden ja energiatehokkuustoimenpiteiden 

edistämiseksi myös C-ITS:ssä; katsoo, että unionin rahoitusta ei saisi missään 

olosuhteissa osoittaa hankkeisiin, jotka eivät ole hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 

koskevien tavoitteiden ja toimintapolitiikan mukaisia; 

45. kehottaa autonvalmistajia antamaan kuluttajille riittävät ja selkeät tiedot heidän 

oikeuksistaan sekä uusiin C-ITS-tekniikoihin liittyvistä hyödyistä ja rajoituksista 

turvallisuuden kannalta; kannustaa toteuttamaan tiedotuskampanjoita, joiden 

tarkoituksena on kertoa nykyisille kuljettajille C-ITS-tekniikoista, luoda tarvittava 



luottamus loppukäyttäjien parissa ja saavuttaa yleinen hyväksyntä; katsoo, että 

C-ITS-tekniikoiden käyttö voi parantaa liikennejärjestelmän turvallisuutta ja 

tehokkuutta, mutta samalla on varmistettava tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa 

kokevien sääntöjen noudattaminen; 

o 

o     o 

46. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 

 


