
1

          

Offentligt samråd om utvärderingen av 2011 
års vitbok ”Färdplan för ett gemensamt 
europeiskt transportområde - ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem” och om den offentliggjorda 
framtida EU-strategin om hållbar och smart 
mobilitet

Fält märkta med * är obligatoriska.

Inledning

I den första delen av detta frågeformulär behandlas EU:s tidigare åtgärder inom transport och särskilt de 
som genomförts inom ramen för kommissionens vitbok om transport som antogs 2011 och som innehåller 
en långsiktig vision fram till 2050 för transportsektorn. Hittills har kommissionen agerat runt nästan alla de 
40 åtgärdspunkter som anges i vitboken och har uppfyllt det stora flertalet av de 132 planerade initiativen.

En utvärdering av vitboken inleddes i februari 2019 med offentliggörandet av en färdplan för utvärdering (htt
ps://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-

). Den omfattar alla områden där åtgärder har vidtagits sedan 2011 års vitbok antogs. I Paper-on-Transport
utvärderingen undersöks de transportbehov som anges i vitboken, de mål som fastställts, de föreslagna 
initiativen och de resultat som har uppnåtts samt strategins övergripande effekter sedan den fastställdes.

I den andra delen av detta frågeformulär behandlas framtida EU-åtgärder på området transport och 
mobilitet, särskilt mot bakgrund av meddelandet om den europeiska gröna given som antogs av Europeiska 
kommissionen i december 2019 samt utarbetandet av en ny strategi för hållbar och smart mobilitet som ska 
läggas fram av Europeiska kommissionen före slutet av 2020.

Covid-19-pandemin har haft allvarliga konsekvenser för Europas mobilitet och transportsektor. 
Nedstängningen av ekonomin har inneburit att arbetstillfällen, inkomster och bärkraftiga företag har 
äventyrats på sätt som vi inte har sett under tidigare kriser. Kommissionen vidtog unika åtgärder som också 
hjälpte transportsektorn, inbegripet fullständig flexibilitet enligt EU:s budgetregler för att ge sektorsstöd, ett 
tillfälligt regelverk för statligt stöd till likviditets- och rekapitaliseringsstöd, ett europeiskt stödprogram för att 
hålla människor kvar i arbetslivet (SURE) och ett europeiskt solvensinstrument. Sedan fastställde 
meddelandet ”En chans för EU - bygga upp och bygga nytt för nästa generation”[1] färdriktningen för 
Europas återhämtning, inklusive inom transport. I linje med detta meddelande måste EU investera i att 
skydda och skapa jobb och i den konkurrenskraftiga hållbarheten för sin transportsektor genom att bygga 
en mer rättvis, miljövänlig, digital och motståndskraftig framtid för sektorn. EU måste reparera krisens 
kortsiktiga skada på ett sätt som också innebär investeringar i mobilitetens framtid på lång sikt. För att 
uppnå detta mål måste EU genom sin politik visa att det finns ett tydligt syfte och en fastställd riktning.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2080-Evaluation-of-the-2011-White-Paper-on-Transport
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I detta avsnitt handlar frågorna om vilka utmaningar som kan uppstå och vilka politiska åtgärder som krävs 
för att transport och mobilitet ska kunna genomgå en grön och digital omställning och förvandlas till ett 
motståndskraftigt transportsystem som klarar av framtida kriser, är rustat för framtiden och som backas upp 
av en industriell leveranskedja som kan vara ledande i den moderna världen. Mot denna bakgrund noteras 
i den gröna given att om EU ska uppnå klimatneutralitet till 2050 måste transportsektorn minska sina 
utsläpp med 90  % fram till 2050 och att den kraftigt bör minska sina föroreningar, särskilt i städer. 
Observera att kommissionen samtidigt också genomför ett offentligt samråd om att öka EU:s klimatmål för 
2030 och om utformningen av vissa klimat- och energistrategier i den europeiska gröna given, som också 
omfattar transport och mobilitet (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives

). Detta är en del av utarbetandet av den /12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
klimatmålsplan för 2030 som kommissionen planerar att anta under det tredje kvartalet 2020, vilken också 
kommer att ha en betydande inverkan på EU:s transport- och mobilitetspolitik.

Sektorn bör bidra till nollföroreningsstrategin i den europeiska gröna given, som fokuserar på att minska 
transporternas inverkan på klimatet och miljön, genom att minska utsläppen i luft och vatten och minska 
bullret. Betydande insatser måste göras inom väg-, tåg-, flyg- och vattenvägstransport för att minska 
utsläppen och de negativa miljöeffekterna och bidra till denna övergång. Denna övergång bör vara en 
chans att förbättra våra medborgares hälsa och välbefinnande, men också att öka Europeiska unionens 
strategiska autonomi, även när det gäller transport och mobilitet. Samtidigt måste övergången vara rättvis, 
prisvärd och inkluderande, genom att sätta människorna i centrum. Den måste också upprätthålla de 
högsta säkerhets- och skyddsstandarderna inom transportsektorn.

Kommissionen planerar därför att under 2020 anta en övergripande strategi för hållbar och smart mobilitet 
som syftar till att uppnå dessa mål. Den kommer att innehålla nyckelområden och nyckelinitiativ inom 
transport och mobilitet där kommissionen kommer att överväga politiska åtgärder som ska vidtas i 
f r a m t i d e n .

Strategin kommer att inriktas på åtgärder för att minska sektorns utsläpp av växthusgaser, minska inverkan 
på miljön och på medborgarnas hälsa i allmänhet och påskynda övergången till mer hållbar mobilitet. I 
strategin kommer det också att betonas att dessa mål måste uppnås samtidigt som transportsektorn 
moderniseras och görs smartare, mer digital och inkluderande och blir en mer innovativ och ledande 
sektor. Strategin kommer också att omfatta områden som skydd och säkerhet, sociala aspekter (inklusive 
tillgänglighet och prisvärdhet), förbindelser och frågor rörande den inre marknaden, samt den externa 
dimensionen när det behövs förändringar som gör det möjligt för transportsektorn att anpassa sig till en ren, 
d i g i t a l ,  i n k l u d e r a n d e  o c h  m o d e r n  e k o n o m i .

Frågeformulärets uppbyggnad

Detta offentliga samråd är inriktat på både utvärderingen av vitboken och den framtida EU-strategin för en 
hållbar och smart mobilitet. ( )https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUtransport2020survey

Den första delen av frågeformuläret är inriktad på utvärderingen av vitboken och kommer att ligga till grund 
för analysen av dess ändamålsenlighet, effektivitet, relevans och EU-mervärde.
Den andra delen av frågeformuläret gäller den framtida strategin. Den handlar om nuvarande och framtida 
stora utmaningar för transport och mobilitet och möjliga områden för ingripande på EU-nivå. I den finns 
också utrymme för dina synpunkter på eventuella åtgärder för att hantera de utmaningar som identifierats.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUtransport2020survey
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Du kan välja att svara på båda delarna av frågeformuläret eller endast en av dem.
Om du har frågor eller synpunkter

om utvärderingen av vitboken kan du kontakta: MOVE-WHITE-PAPER-CONSULTATION@ec.
europa.eu
om strategin för hållbar och smart mobilitet kan du kontakta: MOVE-MOBILITY-STRATEGY@ec.
europa.eu

 
[1] COM(2020) 456 final

Om dig

Vilket språk svarar du på?
Bulgariska
Danska
Engelska
Estniska
Finska
Franska
Grekiska
Iriska
Italienska
Kroatiska
Lettiska
Litauiska
Maltesiska
Nederländska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Slovakiska
Slovenska
Spanska
Svenska
Tjeckiska
Tyska
Ungerska

*
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Vem företräder eller svarar du som?
Universitet/högskola eller forskningsinstitut
Branschorganisation
Företag/företagarorganisation
Konsumentorganisation
EU-medborgare
Miljöorganisation
Medborgare i ett land utanför EU
Icke-statlig organisation
Myndighet
Fackförening
Annat

Förnamn

Efternamn

Mejladress (publiceras inte)

På vilken nivå är din organisation verksam?
Internationell
Lokal
Nationell
Regional

Organisationens namn
högst 255 tecken

Hur stor är din organisation?
Mikro (1-9 anställda)

*

*

*

*

*

*

*
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Liten (10-49 anställda)
Medelstor (50-249 anställda)
Stor (fler än 250 anställda)

Nummer i öppenhetsregistret
högst 255 tecken
Kontrollera om din organisation är registrerad i EU:s . Det är ett frivilligt register över organisationer som vill påverka öppenhetsregister
EU:s beslutsfattande.

Varifrån kommer du eller din organisation?
Ange land eller region.

Afghanistan Färöarna Libyen Saint-Pierre-et-
Miquelon

Åland Fiji Liechtenstein Saint Vincent 
och 
Grenadinerna

Albanien Filippinerna Litauen Salomonöarna
Algeriet Finland Luxemburg Samoa
Amerikanska 
Jungfruöarna

Förenade 
Arabemiraten

Macao Sankt Helena, 
Ascension och 
Tristan da 
Cunha

Amerikanska 
Samoa

Frankrike Madagaskar San Marino

Andorra Franska Guyana Malawi Santa Lucia
Angola Franska 

Polynesien
Malaysia São Tomé och 

Príncipe
Anguilla Gabon Maldiverna Saudiarabien
Antarktis Gambia Mali Schweiz
Antigua och 
Barbuda

Georgien Malta Senegal

Argentina Ghana Marocko Serbien
Armenien Gibraltar Marshallöarn

a
Seychellerna

Aruba Grekland Martinique Sierra Leone
Australien Grenada Mauretanien Singapore

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Azerbajdzjan Grönland Mauritius Sint-Maarten
Bahamas Guadeloupe Mayotte Slovakien
Bahrain Guam Mexiko Slovenien
Bangladesh Guatemala Mikronesien Somalia
Barbados Guernsey Moçambique Spanien
Belarus Guinea Moldavien Sri Lanka
Belgien Guinea-Bissau Monaco Storbritannien
Belize Guyana Mongoliet Sudan
Benin Haiti Montenegro Surinam
Bermudas Heardön och 

McDonaldöarna
Montserrat Svalbard och 

Jan Mayen
Bhutan Honduras Myanmar

/Burma
Sverige

Bolivia Hongkong Namibia Sydafrika
Bonaire, Sint 
Eustatius och 
Saba

Indien Nauru Sydgeorgien 
och 
Sydsandwichöa
rna

Bosnien och 
Hercegovina

Indonesien Nederländern
a

Sydkorea

Botswana Irak Nepal Sydsudan
Bouvetön Iran Nicaragua Syrien
Brasilien Irland Niger Tadzjikistan
Brittiska 
Jungfruöarna

Island Nigeria Taiwan

Brittiska 
territoriet i 
Indiska oceanen

Isle of Man Niueön Tanzania

Brunei Israel Nordkorea Tchad
Bulgarien Italien Nordmakedo

nien
Thailand

Burkina Faso Jamaica Nordmarianer
na

Tjeckien

Burundi Japan Norfolkön Togo
Caymanöarna Jemen Norge Tokelauöarna
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Centralafrikansk
a republiken

Jersey Nya 
Kaledonien

Tonga

Chile Jordanien Nya Zeeland Trinidad och 
Tobago

Clippertonön Julön Oman Tunisien
Colombia Kambodja Österrike Turkiet
Cooköarna Kamerun Östtimor Turkmenistan
Costa Rica Kanada Pakistan Turks- och 

Caicosöarna
Curaçao Kap Verde Palau Tuvalu
Cypern Kazakstan Palestina Tyskland
Danmark Kenya Panama Uganda
De franska 
territorierna i 
södra Indiska 
oceanen och 
Antarktis

Kina Papua Nya 
Guinea

Ukraina

Demokratiska 
republiken 
Kongo

Kirgizistan Paraguay Ungern

Djibouti Kiribati Peru Uruguay
Dominica Kokosöarna Pitcairnöarna USA
Dominikanska 
republiken

Komorerna Polen USA:s mindre 
öar

Ecuador Kongo Portugal Uzbekistan
Egypten Kosovo Puerto Rico Vanuatu
Ekvatorialguinea Kroatien Qatar Västsahara
Elfenbenskusten Kuba Réunion Vatikanstaten
El Salvador Kuwait Rumänien Venezuela
Eritrea Laos Rwanda Vietnam
Estland Lesotho Ryssland Wallis och 

Futuna
Eswatini Lettland Saint-

Barthélemy
Zambia

Etiopien Libanon Zimbabwe
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Saint Kitts 
och Nevis

Falklandsöarna Liberia Saint-Martin

Vill du vara anonym eller offentlig?
EU-kommissionen kommer att publicera svaren på samrådet. Du kan välja om du vill vara anonym eller inte.

Anonym
Vi publicerar bara din svarandekategori, ditt bidrag och varifrån du kommer. 
Övriga uppgifter (ditt namn och organisationens namn, storlek och nummer i 
öppenhetsregistret) publiceras inte.
Offentlig 
Dina uppgifter (ditt namn, organisationens namn, storlek och nummer i 
öppenhetsregistret samt land eller region) publiceras tillsammans med ditt 
bidrag.

Jag samtycker till .reglerna om skydd av personuppgifter

D e l  I :  U T V Ä R D E R I N G  A V  2 0 1 1  Å R S  V I T B O K

I n l e d n i n g

Sedan 2011 har vitboken ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde - ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem”[1] (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=celex:

) varit en övergripande strategisk ram för prioriteringarna, målen och kommissionens initiativ 52011DC0144
i n o m  E U : s  t r a n s p o r t p o l i t i k .

I vitboken fastställs en långsiktig strategi för att hjälpa EU:s transportsystem att uppnå det övergripande 
målet för EU:s transportpolitik - att ge nuvarande och framtida generationer tillgång till skyddade, säkra, 
pålitliga och prisvärda mobilitetsresurser som uppfyller deras behov och förväntningar samtidigt som 
oönskade effekter som trafiköverbelastning, olyckor, buller, luftföroreningar och klimatförändringar 
m i n i m e r a s .

I vitboken från 2011[2] identifierades och hanterades tre huvudsakliga problem som transportsektorn stod 
i n f ö r  2 0 1 1 :

Stigande oljepriser och fortsatt oljeberoende.
Ökande trafiköverbelastning och dåliga förbindelser.
Försämrat klimat och sämre lokal miljö (dvs. föroreningar).

I vitboken fastställs en vision för hållbara och resurseffektiva transporter till 2050. Visionen ska ligga till 
grund för utvecklingen av ett integrerat, hållbart och resurseffektivt transportsystem för EU. I detta syfte 

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex:52011DC0144
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innehåller vitboken ett arbetsprogram som består av 132 initiativ, både lagstiftningsinitiativ och andra 
initiativ, som grupperats runt 40 olika åtgärdspunkter.

Tio kvantitativa och kvalitativa överordnade mål (https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes
) fastställs också i vitboken. Flera /strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf

av dem innehåller konkreta, kvantitativa riktmärken för att mäta de framsteg som görs för att uppfylla målen 
i vitboken.

Eftersom vissa mål förväntades vara uppnådda till 2030 eller till och med till 2020 är det nu lämpligt att se 
över de framsteg som gjorts, identifiera kvarstående och nya utmaningar som påverkar de åtgärder som 
anges i vitboken och utvärdera vitbokens relevans mot bakgrund av utvecklingen av energi-, klimat-, miljö- 
och industripolitiken.

[1] COM(2011) 144 final.
[2] En närmare analys går att hitta i det medföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar: 
SEC(2011) 391 final, 28.3.2011.

A. Vitbokens ändamålsenlighet

1. I vitboken fastställs tre huvudsakliga mål: minska växthusgasutsläppen med 60 
% fram till 2050, minska transportsektorns oljeberoende och minska 
trafiköverbelastningen. Håller du med om att EU:s transportinitiativ de senaste tio 
åren har uppnått följande?

Håller 
inte 
alls 
med

Håller 
delvis 
inte 
med

Håller 
varken 
med 

eller inte

Håller 
delvis 
med

Håller 
helt 
med

Ingen 
uppfattning

De har hjälpt till att minska 
utsläppen av växthusgaser i 
samband med transporter i EU.

De har hjälpt till att minska 
användningen av olja inom 
transportsektorn.

De har hjälpt till att minska 
trafiköverbelastningen på 
vägarna i den dagliga trafiken.

1.1. Har vitboken från 2011 varit ändamålsenlig när det gäller att minska utsläppen 
av växthusgaser från de olika transportsätten?

Mycket ändamålsenlig
Ändamålsenlig
Neutral
Inte ändamålsenlig

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf
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Inte alls ändamålsenlig

1.2. [Om svaret på fråga 1 är inte ändamålsenlig eller inte alls ändamålsenlig] 
Varför skulle du säga att vitboken inte har varit ändamålsenlig när det gäller att 
minska utsläppen av växthusgaser från transportsätt?

2. Utöver de tre huvudsakliga målen strävar man i EU:s transportpolitik efter säkra, 
skyddade, pålitliga, hållbara, rättvisa, tillgängliga och prisvärda transporttjänster för 
medborgare och företag i EU. Jämfört med situationen för tio år sedan, hur skulle 
du bedöma att transportstrategin i vitboken bidrar till dessa mål?

Håller 
inte 
alls 
med

Håller 
delvis 
inte 
med

Håller 
varken 
med 
eller 
inte

Håller 
delvis 
med

Håller 
helt 
med

Ingen 
uppfattning

Tillgången till transporttjänster har 
förbättrats för passagerare och 
pendlare.

Tillgången till godstransporttjänster 
har förbättrats för företagen.

Individuell transportverksamhet 
alstrar mindre negativa effekter för 
andra människor och miljön.

Dagens generations 
mobilitetsbehov uppfylls på ett sätt 
som innebär en mindre börda för 
framtida generationer.

Priset på transporttjänsterna 
avspeglar bättre deras externa 
kostnader (t.ex. klimatförändringar, 
buller och luftföroreningar, olyckor, 
förlust av biologisk mångfald, ökad 
markanvändning osv).

Säkerheten för transporttjänster 
inom EU har förbättrats.

Skyddet för transporttjänster inom 
EU har förbättrats.

Transporttjänsterna har blivit mer 
tillförlitliga och håller högre kvalitet.
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Transporterna har blivit mer 
prisvärda.

Det har blivit lättare att boka biljetter 
för bussar/tåg/flygplan på nätet.

Det har blivit lättare att få tillgång till 
tidtabeller på nätet.

Det har blivit lättare att planera och 
boka biljetter till en resa som 
kombinerar flera olika transportsätt 
(t.ex. tåg och flyg) inom en och 
samma resa.

Alternativen för att kombinera flera 
olika godstransportsätt i en enda 
transport (t.ex. väg och tåg eller 
inre vattenvägar) är nu effektivare 
och mer lättillgängliga.

Rättigheterna för passagerare på 
bussar/tåg/flygplan som avgår inom 
EU respekteras bättre.

Anställningsvillkoren inom EU:s 
transportsektor har förbättrats.

3. I syfte av att uppnå målen för EU:s transportpolitik innehåller vitboken en omfattande förteckning över 
initiativ som grupperats enligt flera åtgärdsområden. I dag har kommissionen lanserat initiativ inom alla 
dessa områden. Många av initiativen är lagstiftningsrelaterade, andra inte. I vilken omfattning skulle du 
säga att de framsteg som gjorts inom ramen för varje åtgärdsområde bidrar till genomförandet av EU:s 
transportpolicy i enlighet med vitboken?

3.1 Ett gemensamt europeiskt transportområde
Regler och initiativ har antagits för att förbättra funktionen av den inre marknaden för transporttjänster, för 
att avlägsna hinder för marknadstillträde och för att öka effektiviteten. Initiativen har omfattat alla 
transportsätt, som t.ex. förbättrat tillträde till nationella marknader för persontrafik på järnväg, en integrerad 
strategi för förvaltning av godskorridorer, fullbordandet av det gemensamma europeiska luftrummet, bättre 
sammanlänkade hamnar i EU genom det s.k. Blue Belt-konceptet, en hållbar ram för inlandssjöfart, färre 
restriktioner för cabotage vid godstransporter, bättre marknadstillträde för busstrafik och en ram för 
informationsutbyte och transportförvaltning inom den multimodala transportlogistikkedjan.

Vilka effekter har åtgärderna inom ramen för det gemensamma europeiska 
transportområdet (enligt beskrivningen ovan) haft?

högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
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Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

3.2 Främja arbeten av hög kvalitet och bra arbetsvillkor
Inom detta område har kommissionen tagit initiativ till en socialbalk för mobila arbetstagare inom 
vägtransportsektorn, en social agenda för sjötransporter och införandet av EU-omfattande 
minimistandarder för kvalitet och tjänster gällande arbetstagare inom hela luftfartskedjan.

Vilka effekter har åtgärderna för att främja arbeten av hög kvalitet och arbetsvillkor 
haft?

högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

3.3 Transportskydd
Regler och initiativ har antagits för att öka skyddet för flygfrakt och flygpassagerare, inrätta en expertgrupp 
för landtransportsäkerhet och förbättra skyddet från början till slut i leveranskedjan.

Vilka effekter har initiativen för transportskydd haft?
högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

3.4 Transportsäkerhet
På detta område har regler och initiativ antagits bl.a. för införande av trafiksäkerhetsteknik, ett 
trafiksäkerhetspaket, en europeisk strategi för civil luftfartssäkerhet samt initiativ för en säkrare sjöfart, 
förbättrad järnvägssäkerhet i samband med det fjärde järnvägspaketet och förenklade regler för intermodal 
transport av farligt gods.

Vilka effekter har initiativen för transportsäkerhet haft?
högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
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Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

3.5 Tjänster av hög kvalitet och hög tillförlitlighet
Inom detta område har kommissionen lanserat ett initiativ för att utveckla en enhetlig tolkning av EU-
lagstiftningen om passagerares rättigheter och satt samman gemensamma principer som är tillämpliga på 
passagerares rättigheter inom alla transportsätt. Kommissionen har utfärdat riktlinjer om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. Den har även antagit specifikationer för 
tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster och utfärdat riktlinjer för 
kontinuitet i passagerarnas mobilitet efter avbrott i transportsystemet.

Vilka effekter har initiativen för tjänstekvalitet och tjänsters tillförlitlighet haft?
högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

3.6 Forskning och innovation inom transportsektorn
På detta område har regler och initiativ antagits bland annat för att stödja utvecklingen av rena, säkra och 
tysta fordon, införandet av teknik för att förbättra transportskyddet och transportsäkerheten (t.ex. införande 
av eCall) och utvecklingen av nya transportsystem (obemannade luftfartyg etc.) samt en hållbar strategi för 
alternativa bränslen och innovationer för hållbar rörlighet i städer. Lagstiftningsinitiativen på detta område 
omfattar bland annat standarder för koldioxidutsläpp från fordon, fordonsstandarder för bullernivåer, en 
reviderad testcykel för mätning av utsläpp, standarder för driftskompatibilitet för laddnings- och 
tankningsinfrastruktur, krav på sparsam körning samt specifikationer av villkor för åtkomst till 
transportuppgifter för skydds- och säkerhetsändamål.

Vilka effekter har initiativen om forskning och utveckling haft?
högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning
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3.7 Integrerad rörlighet i städer
På detta område stöder och övervakar kommissionen medlemsstaternas planer för hållbar rörlighet i 
städer. Den har också föreslagit en EU-omfattande ram för vägtullar i städer och en strategi för utsläppsfri 
stadslogistik.

Vilka effekter har initiativen för integrerad rörlighet i städer haft?
högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

3.8 Modern infrastruktur och smart finansiering
På detta område tillhandahåller riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ramen och finansieringen för utveckling av strategisk europeisk infrastruktur som tar 
hänsyn till energieffektivitet och utmaningar i samband med klimatförändring. Dessutom har initiativ som 
antagits på detta område haft som syfte att införa intelligent och driftskompatibel teknik i stor skala (som 
Sesar, ITS, ERTMS, RIS) och skapa en struktur för multimodala godskorridorer. Fonden för ett 
sammanlänkat Europa har skapat en ny finansieringsram för transportinfrastruktur. Den privata sektorns 
engagemang har främjats bl.a. genom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Initiativ har 
tagits för smart prissättning och beskattning, t.ex. förslaget om ett reviderat Eurovinjettdirektiv.

Vilka effekter har initiativen för modern infrastruktur och smart finansiering haft?
högst 1 alternativ

Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

3.9 Den yttre dimensionen av EU-transport
Vitboken innehåller ett åtgärdsområde som berör EU-transporternas internationella roll. Detta omfattar 
bland annat initiativ för att utvidga reglerna för den inre marknaden till att omfatta internationella 
organisationer och handelspartner, fullborda det gemensamma europeiska luftfartsområdet, vidta åtgärder i 
multilaterala forum för att hantera energieffektivitet, klimatförändringar och terrorism, se till att containerfrakt 
omfattas av EU:s antitrustregler och förbättra transportsamarbetet med EU:s grannländer.

Vilka effekter har initiativen gällande den yttre dimensionen av EU-transport haft?
högst 1 alternativ
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Mycket positiva effekter
Positiva effekter
Varken positiva eller negativa effekter
Negativa effekter
Mycket negativa effekter
Ingen uppfattning

4. Tycker du att vitboken identifierar rätt åtgärdsområden för att ta itu med de 
utmaningar som EU:s transportsektor står inför?

högst 1 alternativ

Ja
Nej
Ingen uppfattning

5. Tycker du att vitboken saknar något åtgärdsområde som du skulle vilja ha med? 
Förklara närmare:

6. Vilka effekter har följande teknisk och samhällelig utveckling haft sedan vitboken antogs 2011?
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6.1 Transporttjänsteoperatörers ökande användning av digital teknik och framväxt 
av nya affärsmodeller inom transporttjänster (t.ex. samåkning, plattformsbaserade 
taxibilar och mobilitet som en tjänst).

Positiva 
effekter

Något 
positiva 
effekter

Varken 
positiva 

eller 
negativa 
effekter

Något 
negativa 
effekter

Negativa 
effekter

Ingen 
uppfattning

Minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Minskat oljeberoende 
för transport.

Mer prisvärda 
transporter.

Förbättrad tillgång till 
transporttjänster.

Förbättrat skydd samt 
förbättrad säkerhet och 
tillförlitlighet i fråga om 
transporttjänster.

Begränsning av 
trafiköverbelastning.

Minimering av 
samhällets externa 
kostnader för 
transportverksamhet.
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Ökad konkurrens 
mellan leverantörer av 
transporttjänster.

Förbättrad 
konkurrenskraft för EU:
s transportindustri på 
den globala marknaden.
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6.2 Nya tekniktrender inom tillverkningsindustrin: artificiell intelligens, 
automatisering och elektrifiering.

Positiva 
effekter

Något 
positiva 
effekter

Varken 
positiva 

eller 
negativa 
effekter

Något 
negativa 
effekter

Negativa 
effekter

Ingen 
uppfattning

Minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Minskat oljeberoende 
för transport.

Mer prisvärda 
transporter.

Förbättrad tillgång till 
transporttjänster.

Förbättrat skydd samt 
förbättrad säkerhet och 
tillförlitlighet i fråga om 
transporttjänster.

Begränsning av 
trafiköverbelastning.

Minimering av 
samhällets externa 
kostnader för 
transportverksamhet.

Ökad konkurrens 
mellan leverantörer av 
transporttjänster.
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Förbättrad 
konkurrenskraft för EU:
s transportindustri på 
den globala marknaden.
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6.3 Nya individuella mobilitetsmönster (som samåkning, elcyklar och elscootrar 
inom stadstrafik).

Positiva 
effekter

Något 
positiva 
effekter

Varken 
positiva 

eller 
negativa 
effekter

Något 
negativa 
effekter

Negativa 
effekter

Ingen 
uppfattning

Minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Minskat oljeberoende 
för transport.

Mer prisvärda 
transporter.

Förbättrad tillgång till 
transporttjänster.

Förbättrat skydd samt 
förbättrad säkerhet och 
tillförlitlighet i fråga om 
transporttjänster.

Begränsning av 
trafiköverbelastning.

Minimering av 
samhällets externa 
kostnader för 
transportverksamhet.

Ökad konkurrens 
mellan leverantörer av 
transporttjänster.
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Förbättrad 
konkurrenskraft för EU:
s transportindustri på 
den globala marknaden.
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6.4 Växande e-handel: näthandel, hemleveranser och integrerade leveranskedjor.

Positiva 
effekter

Något 
positiva 
effekter

Varken 
positiva 

eller 
negativa 
effekter

Något 
negativa 
effekter

Negativa 
effekter

Ingen 
uppfattning

Minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Minskat oljeberoende 
för transport.

Mer prisvärda 
transporter.

Förbättrad tillgång till 
transporttjänster.

Förbättrat skydd samt 
förbättrad säkerhet och 
tillförlitlighet i fråga om 
transporttjänster.

Begränsning av 
trafiköverbelastning.

Minimering av 
samhällets externa 
kostnader för 
transportverksamhet.

Ökad konkurrens 
mellan leverantörer av 
transporttjänster.
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Förbättrad 
konkurrenskraft för EU:
s transportindustri på 
den globala marknaden.



24

6.5 Finns det några andra trender eller utvecklingar som inte anges ovan (beskriv 
närmare och bedöm)?

högst 1000 tecken
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Annat

Positiva 
effekter

Något 
positiva 
effekter

Varken 
positiva 

eller 
negativa 
effekter

Något 
negativa 
effekter

Negativa 
effekter

Ingen 
uppfattning

Minskade utsläpp av 
växthusgaser.

Minskat oljeberoende 
för transport.

Mer prisvärda 
transporter.

Förbättrad tillgång till 
transporttjänster.

Förbättrat skydd samt 
förbättrad säkerhet och 
tillförlitlighet i fråga om 
transporttjänster.

Begränsning av 
trafiköverbelastning.

Minimering av 
samhällets externa 
kostnader för 
transportverksamhet.

Ökad konkurrens 
mellan leverantörer av 
transporttjänster.



26

Förbättrad 
konkurrenskraft för EU:
s transportindustri på 
den globala marknaden.
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B. Vitbokens relevans

7. Hur skulle du i dag bedöma betydelsen av följande mål som anges i vitboken 
från 2011?

0 
(=Inte 
viktigt)

1 2 3 4
5 

(=Mycket 
viktigt)

Ingen 
uppfattning

Minska de transportrelaterade 
växthusgasutsläppen

Drastiskt minska andelen 
oljeberoende i transportrelaterad 
verksamhet.

Begränsa ökningen av 
trafiköverbelastning.

Möjliggöra grundläggande tillgång till 
transporttjänster och utveckling av 
personers och företags 
mobilitetsbehov.

Säkerställa att den nuvarande 
generationens transportbehov uppfylls 
utan att skapa en allt för stor börda för 
kommande generationer.

Erbjuda säkra och tillförlitliga 
transporttjänster av hög kvalitet.

Säkerställa att transporterna är 
prisvärda och att de fungerar på ett 
rättvist och effektivt sätt.

Främja sysselsättning av hög kvalitet 
inom transportsektorn.

Minimera samhällets externa 
kostnader för transporter (som 
kostnader för olyckor, buller och 
luftföroreningar, förlust av biologisk 
mångfald och ökad markanvändning).

8. Målen i vitboken från 2011 stöds av 10 konkreta överordnade mål som tjänar som kvantitativa och 
kvalitativa riktmärken för de framsteg som görs.

8.1 Ange i vilken utsträckning du håller med (eller inte) om följande påståenden om 
de tio överordnade målen.

Håller 
inte 
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Håller 
helt 
med

Håller 
delvis 
med

Håller 
delvis 

inte med

alls 
med

Ingen 
uppfattning

De överordnade målen är tydligt 
definierade.

De överordnade målen är realistiska 
(varken för ambitiösa eller inte ambitiösa 
nog).

De överordnade målen är fullständiga och 
återspeglar på ett korrekt vis målen i 
vitboken.

Du kan precisera ditt svar på fråga 8.1 här:
högst 3000 tecken
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8.2 Hur användbara skulle du säga att de övergripande målen som angavs 2011 är 
som hjälp för att bedöma EU:s och de nationella transportsystemens resultat ifråga 
om följande:

Mycket 
användbara

Delvis 
användbara

Vaken 
användbara 

eller 
oanvändbara

Delvis 
oanvändbara

Väldigt 
oanvändbara

Ingen 
uppfattning

Miljöpåverkan 
(minskade 
koldioxidutsläpp, 
minskade 
luftföroreningar och 
mindre buller).

Energi- och 
resurseffektivitet.

Nivån för 
integration av 
transporttjänster 
inom och mellan 
transportsätt.

Tjänstekvalitet för 
transportanvändare.
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9. Vitboken från 2011 innehåller en bred politisk strategi vilket betyder att den fastställer en ram med mål, 
åtgärdsområden och konkreta initiativ för att hantera de utmaningar som EU:s transport står inför. I den 
anges ett antal initiativ som grupperats runt åtgärdspunkter. Vi skulle vilja veta hur du ser på detta sätt att 
ta sig an de utmaningar som EU:s transportsektor står inför.

9.1 Med tanke på de utmaningar som EU:s transportpolitik står inför, hur relevant 
skulle du säga att vitboken med tillhörande åtgärdspunkter är?

högst 1 alternativ

Mycket relevant
Relevant
Ganska relevant
Något irrelevant
Irrelevant
Ingen uppfattning

9.2 Finns det några initiativ i 2011 års vitbok som enligt dig fortfarande är relevanta, 
oavsett om de har genomförts eller ej (precisera)?

högst 1000 tecken

9.3 Finns det några initiativ i 2011 års vitbok som bör upphöra (precisera)?
högst 1000 tecken

9.4 Håller du med om följande påståenden?

Ja Nej
Ingen 

uppfattning

2011 års vitbok om transport utgjorde en lämplig ram för att tillgodose 
transportpolitikens behov.

Vitbokens tillämpningsområde var alltför snävt. Den borde inte bara ha 
fokuserat på transportfrågor utan också omfattat energi-, industri-, miljö- och 
klimatpolitik.

Vitbokens tillämpningsområde var alltför omfattande. Den borde ha 
fokuserat på ett mer begränsat antal nyckelfrågor rörande EU:s 
transportsektor.

C. 2011 års vitboks mervärde på EU-nivå
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10. Anser du att vitboken om transportpolitiken på EU-nivå har gett ett mervärde 
vid sidan av den transportpolitik som har genomförts i medlemsstaterna på nationell
/regional nivå?

högst 1 alternativ

Ja
Nej
Ingen uppfattning

D. Vitbokens och initiativens effektivitet

Vi vill veta vad du tycker om både kostnaderna och fördelarna med de åtgärder som anges i vitboken, 
inklusive om du tycker att kostnaderna (när det gäller finansiella och mänskliga resurser) för 
genomförandet av de 40 specifika åtgärderna har varit större eller mindre än de fördelar som uppnåtts.
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11. Vad är din allmänna uppfattning om sambandet mellan kostnaderna och 
fördelarna för åtgärderna i vitboken?

Fördelarna är 
större än 

kostnaderna

Fördelarna och 
kostnaderna är lika 

stora

Kostnaderna är 
större än 
fördelarna

Ingen 
uppfattning

För miljön

För tillverkare av 
transportutrustning

För transportföretag
/tjänsteleverantörer

För 
transportanvändare
/passagerare

För offentliga 
förvaltningar

För samhället i stort
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12. Har några av vitbokens initiativ på dina verksamhetsområden lett till fler 
åtgärder och/eller större kostnader för din organisation (på grund av genomförande 
eller verkställighet)? Specificera vilka:

högst 1500 tecken

13. Anser du att det finns några aspekter av vitboken som skulle kunna förenklas 
eller strömlinjeformas utan att den blir mindre effektiv? Beskriv närmare:

högst 3000 tecken

Del II Den framtida transport- och mobilitetsstrategin

I n l e d n i n g

I EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet som tillkännagavs i kommissionens europeiska gröna giv[1] 
kommer en vision att fastställas för Europas framtida mobilitet.

Syftet med detta avsnitt av frågeformuläret är att samla in berörda parters synpunkter på viktiga mål och 
möjliga insatsområden på EU-nivå som kan möjliggöra en övergång till hållbara transporter (inbegripet 
minskade utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen) samt modernisera sektorn och göra den 
smartare och mer inkluderande. Frågeformuläret handlar också om hur man ska ta itu med dessa 
utmaningar och med dem som rör skydd, säkerhet, sociala aspekter (inbegripet tillgänglighet och 
prisvärdhet), förbindelser och frågor som rör den inre marknaden samt den externa dimensionen av EU:s 
p o l i t i k .

Det offentliga samrådet ingår i kommissionens bredare insatser för samråd med allmänheten, 
medlemsstaternas myndigheter och andra aktörer, inklusive branschorganisationer, industrin, konsumenter 
o c h  r e l e v a n t a  i c k e - s t a t l i g a  o r g a n i s a t i o n e r .

Du hittar närmare information i färdplanen för den framtida strategin (https://ec.europa.eu/info/law/better-
).regulation/have-your-say/initiatives?&frontEndStage=PLANNING_WORKFLOW

[1] COM(2019) 640 final

1. Hur allvarlig inverkan tror du att covid-19 får på förbindelse- och 
mobilitetsmönster på kort och medellång sikt? (Ange ditt svar enligt följande skala: 
1 - ingen inverkan till 10 - mycket stor inverkan)

1 = ingen 
inverkan

2 3 4 5 6 7 8 9
10 = mycket 
stor inverkan

På kort sikt 
(1-2 år)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives?&frontEndStage=PLANNING_WORKFLOW
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives?&frontEndStage=PLANNING_WORKFLOW
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På medellång 
sikt
(fram till 2030)

2. Vilka lärdomar bör dras av covid-19-krisen och dess inverkan på förbindelse- 
och mobilitetsmönster och förbindelse- och mobilitetsbeteenden som kan hjälpa 
oss att bygga ett motståndskraftigt transportsystem som är anpassat för framtiden? 
Ange om möjligt områden för uppföljningsåtgärder (högst 1500 tecken)

högst 1500 tecken

3. Transporterna står för en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser och 
fortsätter att öka. De är också en stor källa till luftföroreningar och buller och har en 
rad negativa effekter på miljön. Hur viktiga är följande principer som vägledning till 
EU:s åtgärder för att hantera dessa miljöfrågor?

Viktigt
Ganska 

viktigt

Inte 
särskilt 
viktigt

Inte 
alls 

viktigt

Ingen 
uppfattning

Göra transportsystemet som helhet - vart och 
ett av transportsätten - mer hållbara.

Göra hållbara alternativa lösningar tillgängliga 
för EU:s medborgare och företag (t.ex. 
konkurrenskraftig tågtjänst mellan städer, 
kollektivtrafik av hög kvalitet och delade 
mobilitetstjänster).

Helt respektera principen om att förorenaren 
betalar inom alla transportsätt genom 
åtgärder som skatter och avgifter.

Främja förbindelsemöjligheter, tillgång till 
transport och mobilitet för alla.

Främja medvetenheten om transporternas 
och mobilitetens påverkan på klimat och miljö.

Främja prisvärdhet inom transport och 
mobilitet.

4. Med tanke på klimat- och miljöutmaningar, hur viktigt är det att EU:s åtgärder 
fokuserar på följande områden?

Mycket 
viktigt

Ganska 
viktigt

Inte 
särskilt 
viktigt

Inte 
alls 

viktigt

Ingen 
uppfattning
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Öka andelen mer hållbara transportsätt (t.
ex. att stödja multimodalitet och aktiva 
transportsätt som gång och cykling).

Förbättra effektiviteten i hela 
transportsystemet (t.ex. genom bättre 
trafikledningssystem).

Öka användningen av rena fordon (t.ex. 
genom stärkta utsläppsstandarder för 
koldioxidutsläpp) och säkerställa en effektiv 
integrering av elfordon i elnätet.

Öka användningen av hållbara alternativa 
bränslen (t.ex. genom att utveckla en 
infrastruktur för laddning/tankning och 
blandningskrav).

Ge incitament till hållbara konsumentval och 
modeller för utsläppssnål mobilitet (t.ex. 
ökad tillämpning av principerna om att 
förorenaren och användaren betalar samt 
bättre konsumentinformation om 
koldioxidavtryck).

Öka investeringar i hållbar 
transportinfrastruktur och hållbara 
transportlösningar (t.ex. höghastighetståg, 
inre vattenvägar, infrastruktur för laddning 
och tankning).

Främja driftsättningen av innovativa digitala 
lösningar inom transportsektorn.

Förbättra pris och tillgänglighet för hållbar 
transport.

Annat, precisera:
högst 1500 tecken

5. Vilka är enligt dig de huvudsakliga drivkrafter som kan påskynda minskningen av 
transporternas negativa miljöeffekter, med målet att minska utsläppen av 
växthusgaser med 90 % till 2050?

högst 3 alternativ

Ökade investeringar i ny teknik.
Undanröjning av hinder på den inre marknaden för att minska ineffektivitet 
inom transporttjänsterna.
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Smidigare och mer effektiv trafikstyrning inom alla transportsätt för att 
eliminera onödiga utsläpp.
Incitament till en trafikomställning för gods och passagerare genom 
investeringar i multimodal infrastruktur.
Bibehållande av teknikneutralitet.
Internalisering av externa miljökostnader för transporter inom alla 
transportsätt.
Hantering av beteendeförändringar vad gäller konsumenternas val av 
transporttjänster.
Digitalisering av alla transportsätt och infrastrukturer.

Annat, precisera:
högst 1500 tecken

6. Vilken är den viktigaste åtgärd som EU bör genomföra inom de områden som du 
identifierat som (mycket eller ganska) viktiga i fråga 2?

högst 1500 tecken

7. Vilken är den viktigaste åtgärd som nationella och/eller lokala myndigheter bör 
genomföra inom de områden som du identifierat som (mycket eller ganska) viktiga i 
fråga 2?

högst 1500 tecken

8. Vilka omständigheter är viktigast för dig (som privatperson eller som 
organisation) för att du skulle byta till ett mer hållbart sätt att pendla, resa eller 
transportera varor för ditt företag?

högst 3 alternativ

Tillgång till miljövänliga alternativ (t.ex. samåkning, utsläppsfria fordon och 
kollektivtrafik).
Tillgång till bekväma alternativ (anpassade efter dina behov).
Tillgänglighet i allmänhet (t.ex. förbindelsemöjligheter och frekvens).
Res- eller transporttid.
Infrastrukturens tillgänglighet (t.ex. stationer).
Säkerhet (när det gäller olyckor).
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Skydd (mot möjliga stölder och aggressioner).
Tjänsternas kvalitet.
Pris (jämförbara alternativ i fråga om prissättning).
Innovation och digital tillgång (till tjänsten).
Miljöpåverkan.
Hur lätt det är att använda tjänsten och betala för den.
Du är beredd att byta/marknadsföra bytet inom din organisation oavsett 
omständigheter.

Annat, precisera:
högst 1500 tecken

9. Hur viktiga är följande strategier och åtgärder för minskade koldioxidutsläpp från 
landtransporter när det gäller att bidra till att uppfylla EU:s långsiktiga mål om att 
uppnå klimatneutralitet senast 2050? 
Rangordna posterna i tabellen nedan från 5 (viktigast) till 1 (minst viktigt). Alla 
alternativ måste inte rangordnas.

1 2 3 4 5

Ytterligare stärka ambitionsnivån för standarder vad gäller 
koldioxidutsläpp och föroreningar för nya fordon.

Ge ytterligare incitament för att öka marknadsgenomslaget av hållbara 
alternativa bränslen.

Stödja utbyggnad av infrastrukturen för laddning/tankning längst 
landinfrastrukturen i det transeuropeiska transportnätverket.

Ge stöd och incitament för utveckling av utsläppssnål och utsläppsfri 
mobilitet (t.ex. incitament för köp så att ren mobilitet blir prisvärd för alla).

Införa koldioxidprissättning för fossila bränslen.

Öka integrationen av transportsätten (vägar, järnvägar och inre 
vattenvägar) och främja en effektiv användning genom smarta och 
digitala mobilitetslösningar.

Främja en trafikomställning till kollektivtrafik och aktiva transportsätt 
som gång- och cykeltrafik samt bussar, järnväg och vattenvägstransport 
för långdistanstransporter.

Anpassa och utveckla prissättningsåtgärder (t.ex. vägavgifter och 
fordonsbeskattning) så att fordon som förorenar mer beskattas högre 
och fordon som förorenar mindre beskattas lägre.
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Främja konsumenternas medvetenhet om tillgängliga lösningar för 
koldioxidsnåla fordon och mobilitetslösningar.

10. Vilka andra åtgärder än införande i EU:s system för handel med utsläppsrätter 
bör övervägas för att minska utsläpp av växthusgaser från sjötransporter?
Rangordna posterna i tabellen nedan från 5 (viktigast) till 1 (minst viktigt). Alla 
alternativ måste inte rangordnas.

1 2 3 4 5

Forsknings- och innovationsåtgärder.

En möjliggörande ram för att stödja investeringar och finansiering inom 
hållbar teknik, inbegripet förnyelse av fartygsflottan med renare fartyg.

Åtgärder för att stödja förbättrad energieffektivitet.

Åtgärder för att stödja införandet av hållbara alternativa bränslen.

Åtgärder gällande prissättning.

Åtgärder på hamnnivå (t.ex. användning av landström och reglering av 
de mest förorenande fartygens tillträde).

11. Vilka andra åtgärder än införande i EU:s system för handel med utsläppsrätter 
ska övervägas för att minska utsläpp av växthusgaser från luftfarten?
Rangordna posterna i tabellen nedan från 5 (viktigast) till 1 (minst viktigt). Alla 
alternativ måste inte rangordnas.

1 2 3 4 5

Forsknings- och innovationsåtgärder.

Stödjande ramverk för att stödja investeringar och finansiering inom 
hållbar teknik.

Åtgärder för att stödja användningen av hållbara alternativa bränslen 
inom luftfarten.

Åtgärder för att förbättra flygledningstjänster (det gemensamma 
europeiska luftrummet).

Åtgärder gällande prissättning.

Åtgärder på flygplatsnivå (t.ex. spridning av hållbara alternativa 
bränslen för markrörelser).

Möjliggörande av mer hållbara konsumentval.

Främjande av en trafikomställning mot buss- och tågtrafik.
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12. Utöver huvudutmaningarna att minska utsläppen av växthusgaser med 90 % 
fram till 2050 och att drastiskt minska föroreningarna, vilka andra transport- och 
mobilitetsutmaningar bör EU hantera under de kommande tio åren?

högst 5 alternativ

Annan miljöpåverkan från sektorn (t.ex. skador på livsmiljöer).
Trafiköverbelastning och kapacitetsbrist.
Digitalisering av transportsektorn.
Behov av transportinfrastruktur för att koppla samman europeiska 
medborgare (förbindelsemöjligheter).
Behov av infrastruktur för aktiva transportsätt (t.ex. gå och cykla).
Den påverkan på transportbehoven som följer av de demografiska 
utmaningarna kopplade till en åldrande befolkning.
Skillnader vad gäller tillgång till transporttjänster mellan landsbygd och 
tätorter.
Snabb tillgång till transport- och mobilitetstjänster i en annan medlemsstat 
än den du bor i.
Tillgänglighet av och tillgång till laddnings- och tankstationer (t.ex. för 
elektriska eller vätgasdrivna bilar).
Tillgång till gemensamma mobilitetslösningar (t.ex. bil-, mikromobilitets- och 
cykeldelning).
Säkerhet (t.ex. olyckor).
Skydd (t.ex. terrorism).
Transporttjänster till ett överkomligt pris (kostnaderna för mobilitet).
Transporttjänsternas kvalitet.
Rättvisa arbetsvillkor för transportarbetare.
Behovet av kvalificerad arbetskraft.
Effektivt skydd av konsumenters och passagerares rättigheter.
Könsskillnader när det gäller användning av eller tillgång till mobilitet.
Global konkurrens.

Annat, precisera:
högst 1500 tecken

13. Var behövs EU-åtgärder, med tanke på omfattningen av utmaningen med 
hållbarhet och modernisering, för att dra nytta av fördelarna med automatisering 
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och innovation inom transportsektorn (t.ex. på området ansluten och automatiserad 
mobilitet samt framväxande teknik som t.ex. drönare)?

Behövs
Är 

neutral
Behövs 

inte
Ingen 

uppfattning

Säkerställa en sammanhängande rättslig ram.

Säkerställa ett intermodalt tillvägagångssätt för 
lagstiftning och politik.

Ta bort hinder för testning och driftsättning av nya 
lösningar.

Stödja forskning och innovation.

Fastställa standarder för driftskompatibilitet.

Fastställa säkerhets- och skyddsstandarder.

Fastställa lämplig prissättning, beskattning och 
ekonomiska incitament.

Underlätta tillgänglighet av och åtkomst till data inom 
och mellan olika transportsätt.

Fastställa sociala standarder.

Stödja kompetensutveckling.

Bidra till att minska säkerhetsproblemen.

Stödja införande av ny teknik och rättvisa 
marknadslösningar.

Inget av ovanstående.

Annat, precisera:
högst 1500 tecken
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14. I vilken utsträckning håller du med om att nedanstående faktorer utgör hinder 
för att uppnå verkligt hållbar, gränsöverskridande mobilitet för passagerare och 
frakt inom EU?

Håller 
helt 
med

Håller med 
i stor 

utsträckning

Håller inte 
med i 

särskilt stor 
utsträckning

Håller 
inte 
alls 
med

Ingen 
uppfattning

Brist på väl utvecklad och ansluten 
infrastruktur.

Bristande driftskompatibilitet mellan 
medlemsstaternas infrastrukturer 
och tjänster.

Brist på multimodal infrastruktur (t.
ex. omlastningsterminaler).

Bristande tillförlitlighet.

Hinder som påverkar 
tjänsteleverantörers möjlighet att 
erbjuda tjänster i andra 
medlemsstater.

Brist på sociala standarder inom EU.

Brist på enhetliga regler för tillträde 
till områden med begränsat tillträde 
(Uvar-system) i olika europeiska 
städer.
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Annat, precisera:
högst 1500 tecken

15. I vilken utsträckning håller du med om att nedanstående faktorer utgör hinder 
för gränsöverskridande transport, särskilt offentlig eller kollektiv persontrafik och 
mobilitet som en tjänst i EU?

Håller 
helt 
med

Håller med 
i stor 

utsträckning

Håller inte 
med i 

särskilt stor 
utsträckning

Håller 
inte 
alls 
med

Ingen 
uppfattning

Brist på väl utvecklad och ansluten 
infrastruktur.

Bristande driftskompatibilitet mellan 
medlemsstaternas infrastrukturer 
och tjänster.

Bristande möjligheter att köpa olika 
biljetter inom olika transportsätt och 
över gränser.

Brist på mobilitetsalternativ (t.ex. 
nattåg).

Bristande nivå av passagerarskydd.

Hinder som påverkar 
tjänsteleverantörers möjlighet att 
erbjuda tjänster i andra 
medlemsstater.

Hinder för nya och gemensamma 
tjänster/alternativ för mobilitet som 
en tjänst som erbjuder möjligheten 
att använda flera olika transportsätt 
som taxi, kollektivtrafik och cykling.

Brist på sociala standarder inom EU.

Brist på enhetliga regler för tillträde 
till områden med begränsat tillträde 
(Uvar-system) i olika europeiska 
städer.

Annat, precisera:
högst 1500 tecken



43

16. Med tanke på den modernisering och övergång till hållbarhet som 
transportsektorn står inför, vilka är enligt dig de huvudsakliga utmaningarna för 
arbetsstyrkan inom transportsektorn under de kommande 10 till 15 åren?

högst 3 alternativ

Potentiell omvandling eller förlust av befintliga arbetstillfällen.
Behovet av omskolning av nuvarande arbetstagare.
Tillgång till (kvalificerad) arbetskraft.
Rättvisa arbetsvillkor för transportarbetare.
Könsklyftan inom transportsektorn.
Tillträde till yrket, inklusive ömsesidigt erkännande av licenser.
Förflyttning av personal.

Annat, precisera:
högst 1500 tecken
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17. Att uppnå hållbara transporter innebär att sätta användarna i centrum och se till 
att de litar på olika mobilitetslösningar. Hur relevanta tror du att följande skydds- 
och säkerhetsfrågor inom transportsektorn kommer att vara under de kommande 
10 till 15 åren?

Mycket 
relevant

Relevant
Ganska 
relevant

Inte 
särskilt 
relevant

Inte 
alls 

relevant

Ingen 
uppfattning

Förbättra trafiksäkerheten, 
särskilt genom att minska 
effekterna av riskfyllt 
beteende (t.ex. 
användningen av alkohol 
eller droger, fortkörning och 
bristande uppmärksamhet 
på grund av användning av 
smarttelefoner).

Förbättra trafiksäkerheten, i 
synnerhet oskyddade 
trafikanters säkerhet 
(fotgängare, cyklister, osv.).

Förbättra trafiksäkerheten, 
särskilt vid plankorsningar 
för järnvägen.

Förbättra 
järnvägssäkerheten.

Förbättra säkerheten vid 
vattenvägstransporter.

Förbättra flygsäkerheten.
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Hantera terroristhot.

Hantera cybersäkerhetshot.

Hantera extrema 
väderförhållanden.
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Annat, precisera:
högst 1500 tecken

18. Beskriv kortfattat eventuella särskilda åtgärder på EU-nivå som du anser skulle 
vara särskilt effektiva när det gäller att ta i tu med de utmaningar som du lyfte fram i 
de föregående frågorna.

högst 2000 tecken

Ytterligare information

Här kan du lägga till ytterligare information eller synpunkter om sådant som 
omfattas av detta frågeformulär.

högst 3000 tecken

Du får gärna ladda upp ett kortfattat dokument, t.ex. ytterligare fakta som styrker dina svar eller ett 
ståndpunktsdokument. Dokumentet kommer att publiceras tillsammans med dina svar, som är den 
viktigaste delen i detta offentliga samråd. Dokumentet fungerar som ytterligare bakgrundsinformation som 
förklarar din ståndpunkt.

Ladda upp din fil här
Filen får vara högst 1 MB.
Bara filer av typen pdf,txt,doc,docx,odt,rtf är tillåtna




