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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että tekoäly tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia parantaa 
liikennealan suorituskykyä vastaamalla kasvavaa liikkumistarvetta sekä turvallisuus- ja 
ympäristönäkökohtia koskeviin haasteisiin ja tekemällä kaikista liikennemuodoista 
älykkäämpiä, tehokkaampia ja vaivattomampia;

B. ottaa huomioon, että tekoälyn käsitteleminen puolustuksessa EU:n tasolla on 
välttämätöntä EU:n valmiuksien kehittämisen kannalta;

1. suhtautuu myönteisesti tekoälyä koskevaan komission valkoiseen kirjaan ja tukee EU:n 
pyrkimystä olla yksi tekoälyn maailmanlaajuisista edelläkävijöistä samalla kun 
vahvistetaan yhteistyötä samanmielisten toimijoiden kanssa;

2. toteaa, että koska yksityisen sektorin tutkimus ja kehittäminen on noussut 
merkittävämpään asemaan ja koska Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaiset kolmannet maat 
ovat investoineet valtavia määriä, EU on kovassa kilpailutilanteessa; tukee siksi EU:n 
pyrkimyksiä kehittää edelleen tekoälyalan kilpailuetujaan ja katsoo, että sen olisi 
toimittava tekoälyn globaalien normien asettajana siviili- ja sotilaskäytössä sekä 
valtiovallan käytössä ja lisättävä toimia sellaisen tehokkaan strategian aikaansaamiseksi, 
jolla pyritään vahvistamaan sen vaikutusvaltaa maailmanlaajuisten standardien 
muotoilussa ja vähentämään sen riippuvuutta ulkomaisesta datasta, mikä on olennaista 
algoritmeihin perustuvan teknologian kannalta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään laajempaa yhteistyötä YK:ssa, OECD:ssä, G7- ja G20-ryhmissä sekä muilla 
kansainvälisillä foorumeilla, jotta voidaan edistää tekoälyä koskevaa EU:n 
lähestymistapaa ja korostaa EU:n perussopimuksissa, Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa ja kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä vahvistettuja 
perusoikeuksia, -vapauksia ja -arvoja ottaen huomioon eettiset normit ja 
vastuukysymykset;

3. panee merkille tekoälysovellusten merkittävän taloudellisen potentiaalin ja kehottaa 
siksi komissiota jatkamaan tekoälyn tutkimuksen ja hyvien käytäntöjen vaihdon 
edistämistä liikenteen alalla; korostaa, että tarvitaan innovatiivisia monialaisia tiedon 
käyttötarkoituksia ja eri ekosysteemitoimijoiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan 
vahvistaa tekoälyyn liittyvää EU:n teollista perustaa; korostaa, että on tärkeää ottaa 
huomioon tekoälyteknologioiden lisäksi myös muut seuraavan sukupolven teknologiat, 
kuten kvanttilaskenta, joita jo harkitaan ja jotka edustavat monialaisten teknologisten 
edistysaskelten seuraavaa vaihetta;

4. tukee koneoppimistekoälyn käyttöä massadatan avulla liikenneinfrastruktuurin ja 
rakennusten pitkän aikavälin suorituskyvyn, ylläpidon, virhe-ennusteiden ja 
rakennussuunnittelun optimoinnissa, mukaan lukien turvallisuuden, energiatehokkuuden 
ja kustannusten kaltaiset tekijät; toteaa, että se edellyttää mahdollistajia ja tuki-
infrastruktuuria, mukaan lukien energiaa laitteisiin, ohjelmistoihin, verkkoresursseihin 
ja palveluihin, sekä tietojen korkean laadun ja suuren määrän varmistamista; toteaa, että 
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tekoälyn käyttöönoton liikenteessä, erityisesti kun siviili- ja sotilaskäyttö ovat 
yhteydessä toisiinsa, olisi oltava EU:n tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevan 
lainsäädännön mukaista; kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa tietoturvan ja tietosuojan alalla;

5. katsoo, että tekoäly on muuttanut liikennealan kehitystä ja modernisointia ja 
edesauttanut sitä lisäämällä automaatiota ja liikenneverkkojen integrointia ja 
yhteenliitettävyyttä; korostaa, että automaatio ja tekoälyn integrointi vaihtelevat eri 
liikennemuotojen ja unionissa käytössä olevien infrastruktuurien välillä; korostaa 
tarvetta lisätä voimakkaasti tekoälyn käyttöä kaikkien liikennemuotojen 
multimodaalisuuden, yhteentoimivuuden ja energiatehokkuuden edistämiseksi, jotta 
voidaan tehostaa tavara- ja henkilöliikennevirtojen organisointia ja hallintaa, hyödyntää 
paremmin infrastruktuuria ja resursseja Euroopan laajuisessa liikenneverkossa (TEN-T) 
ja puuttua todellisen yhtenäisen Euroopan liikennealueen luomisen esteisiin;

6. korostaa, että yksi tekoälyä koskevan komission valkoisen kirjan keskeisistä tuloksista 
on ihmiskeskeinen lähestymistapa tekoälyjärjestelmiin; muistuttaa inhimillisen tekijän 
merkityksestä siirryttäessä kohti täyttä automatisointia; korostaa riittävän avoimuuden 
ja ennakoitavuuden, teknologian luotettavuuden, korkealaatuisen käyttöönoton ja 
tekoälypohjaisia järjestelmiä käyttävän henkilöstön asianmukaisen täydennys- ja 
uudelleenkoulutuksen tarvetta; korostaa, että tekoälyn käytön sotilaallisiin tarkoituksiin 
olisi aina palauduttava luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, joka on vastuussa 
ja vastuuvelvollinen sotilaallisen komentoketjun mukaisille vastuullisille 
päätöksentekijöille;

7. muistuttaa Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) hyödyistä, sillä se 
on saumattoman automaattinen junien kulunvalvontajärjestelmä, joka korvaa 
yhteensopimattomat kansalliset järjestelmät luotettavuuden, kapasiteetin, kustannusten, 
turvallisuuden, nopeuden ja kunnossapidon suhteen ja jonka käyttöönotto on 
ratkaisevan tärkeää yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen luomisen kannalta; tukee 
ERTMS:n täysimääräistä käyttöönottoa ja meneillään olevaa vakiinnuttamista 
maailmanlaajuiseksi junien automaattiseksi kulunvalvontajärjestelmäksi; panee merkille 
Shift2Rail-yhteisyrityksen perustaminen;

8. tukee junaliikenteen automatisoinnin kehittämistä ja kansainvälistä standardointia myös 
yhteentoimivuuden, liikenteen tehokkuuden ja turvallisuuden edistämiseksi; kannustaa 
kehittämään automatisoitua lähtö- ja saapumisaikojen jakamista eri liikennemuodoille ja 
käyttämään tekoälyä logistiikassa ja muilla liikenteen aloilla;

9. pitää myönteisenä eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishankkeen 
(SESAR) työtä sekä siviili- että sotilaskäytössä olevien miehittämättömien ilma-
alusjärjestelmien ja ilmaliikenteen hallintajärjestelmien alalla ja yhtenäisen 
eurooppalaisen ilmatilan hajanaisuuden poistamisen hyväksi; muistuttaa, että 
miehittämättömien ilma-alusten eli droonien niin siviili- kuin sotilaskäyttökin on 
lisääntynyt; korostaa mahdollisuuksia, joita muun muassa drooneilla toteutettavat 
toimitukset, tarkastukset ja valvonta tarjoavat kansalaisille ja yhteiskunnalle; korostaa, 
että maailmanlaajuinen yhteentoimivuus ja yhdenmukaistaminen ovat turvallisen, 
toimivan ja varman maailmanlaajuisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän ehdoton 
edellytys; kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään SESAR-hanketta 
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kansainvälisesti, osallistumaan kansainvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön tai Kansainvälisen ilmakuljetusliiton, työhön ja tekemään yhteistyötä 
droonien siviili- ja sotilaskäyttöä koskevien kansainvälisten normien asettamiseksi;

10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita osallistumaan itseohjautuvia ajoneuvoja koskeviin 
kansainvälisiin sääntelytoimiin ja keskusteluihin erityisesti turvallisuuden alalla ja 
varmistamaan samalla sääntelyviranomaisten ja kaikkien sidosryhmien välisen 
yhteistyön, joka liittyy automatisoitujen ajoneuvojen käyttöönottoon tieliikenteessä 
EU:ssa; vaatii standardoituja ja yhteentoimivia maantieteellisiä syöttötietoja ja korostaa, 
että tällaisten tietojen on oltava tarkkoja;

11. muistuttaa, että autonomisilla ajoneuvoilla on suuri potentiaali parantaa liikkuvuutta ja 
turvallisuutta ja tuottaa ympäristöhyötyjä; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission ajoneuvoja koskevien sääntöjen 
yhdenmukaistamista käsittelevä maailmanfoorumi on hyväksynyt 
automatisoituja/autonomisia ajoneuvoja koskevan puiteasiakirjan; panee merkille 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön uuden tekoälyä käsittelevän teknisen komitean 
työn; kehottaa komissiota ehdottamaan tehokasta lähestymistapaa, jolla varmistetaan 
selkeä kansainvälinen oikeudellinen kehys kuljettajan käsitteelle ja asiaankuuluvat 
vastuuta ja korvausvastuuta koskevat kysymykset YK:n yleissopimusten ja muun 
kansainvälisen liikennelainsäädännön mukaisesti;

12. huomauttaa, että maailmanlaajuinen merenkulkuala on muuttunut viime vuosina 
huomattavasti tekoälyn integroinnin ansiosta; palauttaa mieliin Kansainvälisessä 
merenkulkujärjestössä parhaillaan käytävät perinpohjaiset keskustelut uusien ja 
kehitteillä olevien teknologioiden, kuten itseohjautuvien alusten, sisällyttämisestä 
sääntelykehykseen;

13. korostaa, että älykkäät liikennejärjestelmät vähentävät liikenneruuhkia, parantavat 
turvallisuutta ja saavutettavuutta ja auttavat parantamaan liikennevirtojen hallintaa, 
tehokkuutta ja liikkuvuusratkaisuja; kiinnittää huomiota perinteisten liikenneverkkojen 
lisääntyvään altistumiseen kyberuhille; muistuttaa, että resurssit ja turvallisuusriskejä 
koskeva lisätutkimus ovat tärkeitä automatisoitujen järjestelmien ja niiden tietojen 
turvallisuuden varmistamisessa; suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen 
sisällyttää kyberturvallisuus liikennealan kansainvälisissä järjestöissä käytävien 
keskustelujen säännölliseksi esityslistan kohdaksi;

14. pitää myönteisinä pyrkimyksiä ottaa tekoälyjärjestelmät käyttöön julkisella sektorilla ja 
tukee jatkokeskusteluja tekoälyn käyttöönotosta liikenteessä; kehottaa komissiota 
toteuttamaan tekoälyn ja vastaavien teknologioiden käytön arvioinnin liikennealalla ja 
laatimaan ei-kattavan luettelon sellaisista tekoälyjärjestelmien korkean riskin 
segmenteistä, jotka korvaavat julkisen vallan etuoikeuksiin kuuluvia päätöksiä tällä 
alalla;

15. korostaa, että Euroopan puolustusrahaston ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön olisi 
edistettävä jäsenvaltioiden ja Euroopan puolustusteollisuuden välistä yhteistyötä uusien 
Euroopan puolustusvoimavarojen kehittämiseksi tekoälyn alalla ja toimitusvarmuuden 
varmistamiseksi eettiset näkökohdat huomioon ottaen; pitää tarpeellisena välttää 
pirstaloitumista rakentamalla siltoja eri toimijoiden ja sovellusalojen välille, edistämällä 
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yhteensopivuutta ja -toimivuutta kaikilla tasoilla ja keskittymällä yhteisiin 
arkkitehtuuritason työ- ja alustaratkaisuihin; muistuttaa lisäksi, että seuraava Verkkojen 
Eurooppa -väline, jolla myös kannustetaan älykkääseen infrastruktuuriin, toimii 
rahastona sekä siviili- että sotilaskäyttöön tarkoitetun liikenneinfrastruktuurin 
muokkaamiseen ja kehittämiseen TEN-T-verkossa synergioiden lisäämiseksi siviili- ja 
sotilasalan tarpeisiin siviilialan ja sotilaallisen liikkuvuuden parantamiseksi unionissa; 
korostaa siksi, että tarvitaan lisää eurooppalaisia investointeja, tutkimusta ja johtajuutta 
teknologioissa, joilla on suuri taloudellinen kasvuvaikutus ja merkittävä 
kaksikäyttöpotentiaali;

16. korostaa, että monet investoinnit uusiin teknologioihin liikenteen ja liikkuvuuden alalla 
ovat markkinalähtöisiä mutta että kaupallisesti saatavilla olevia 
kaksikäyttöteknologioita ja -tuotteita käytetään usein innovatiivisilla tavoilla 
sotilaallisiin tarkoituksiin; korostaa siksi, että tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen 
kaksikäyttöpotentiaali on otettava huomioon laadittaessa standardeja tekoälyn käytölle 
kaupallisella ja sotilaallisella alalla; kehottaa sisällyttämään korkeat eettiset normit ja 
periaatteet puolustusalan teknologioiden, tuotteiden ja toimintaperiaatteiden 
kehittämiseen;

17. huomauttaa, että tavaroiden, ampumatarvikkeiden, aseiden ja joukkojen tehokas 
kuljetus on olennainen osa onnistuneita sotilasoperaatioita; korostaa, että tekoälyllä 
odotetaan olevan ratkaiseva asema ja lukuisia soveltamismahdollisuuksia 
sotilaslogistiikassa ja -kuljetuksissa; huomauttaa, että eri maat eri puolilla maailmaa, 
myös EU:n jäsenvaltiot, sisällyttävät tekoälyä hyödyntäviä aseita ja muita järjestelmiä 
maalla, merellä tai ilmassa toimiville alustoille; muistuttaa, että tekoälyn soveltaminen 
liikennealalla voisi tarjota uusia valmiuksia ja mahdollistaa uudenlaisia taktiikoita, 
esimerkiksi useiden järjestelmien, kuten droonien, miehittämättömien veneiden tai 
panssarivaunujen, yhdistämisen itsenäisessä ja koordinoidussa operaatiossa;

18. toteaa lisäksi, että olisi keskusteltava autonomisista asejärjestelmistä yhtenä tekoälyn 
erityismuotona sotilasalalla ja että niistä olisi sovittava kansainvälisesti, erityisesti YK:n 
eräitä tavanomaisia aseita koskevaa yleissopimusta käsittelevällä foorumilla; kiinnittää 
huomiota meneillään olevaan kansainväliseen keskusteluun tappavista autonomisista 
asejärjestelmistä ja uudesta sotilasteknologiasta, joiden sääntelyä koskevaa 
kansainvälistä sopimusta ei ole tähän mennessä tehty, ja huomauttaa, että koko EU on 
vasta äskettäin suostunut keskustelemaan tekoälyn kehityksen ja digitalisaation 
vaikutuksista puolustusalaan; uskoo, että EU voi ratkaisevasti auttaa jäsenvaltioita 
yhdenmukaistamaan sotilaallista tekoälyä koskevaa lähestymistapaa kansainvälisten 
keskustelujen johtamiseksi.
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