
Transportföretagens ståndpunkter och förslag  
om EU:s transportpolitik
En hållbar och väl fungerande inre marknad för våra medlemsföretag är vår första prioritet. Den är också en grund-
läggande förutsättning för en effektiv och hållbar transportsektor. 

Detta är Transportföretagens nyckelfrågor: 

1. Den inre marknaden och den sociala pelaren

• Gränsöverskridande transporter, såväl till och från UK som 
mellan andra EU-länder och för flygsektorn också till och 
från tredje land, riskerar att drabbas ytterst negativt av fram-
för allt en hård BREXIT. EU måste därför anstränga sig till 
det yttersta för att begränsa negativa effekter på transportflö-
dena oavsett utfallet av förhandlingarna.

• Klara, enkla och stabila regler måste gälla för tillträde till yrket 
som landtransportoperatör, krav på etablering och för mark-
nadstillträde inklusive cabotage. Likvärdiga konkurrensvillkor 
och effektiv kontroll är grundkrav för en fungerande inre 
marknad. 

• Det är nödvändigt med tidig förutsebarhet beträffande effek-
terna av regeländringar. 

• Kompromisser under lagstiftningsarbetet får inte leda till 
komplicerade och svårbegripliga lagtexter eller medföra oför-
utsedda och betungande effekter. 

• Effektiva transporter med buss är lika viktiga för hållbarheten 
som effektiva godstransporter. Marknadsöppning och säkrad 
tillgång till terminaler som föreslås i mobilitetspaketet, liksom 
utvärdering och översyn av upphandlingsreglerna för PSC till 
2020 är viktiga steg för en effektiv kollektivtrafik.

• Bussektorns särskilda arbetsförutsättningar måste beaktas när 
kör- och vilotid regleras.

• De särskilda reglerna om utstationering av förare får inte leda 
till komplexa regler med en tung byråkrati eller en faktisk 
marknadsuppdelning kopplad till ankomst- och avlast-
ningsort. 

• Transportföretagen noterar den nära kopplingen mellan kon-
kurrensvillkor och sociala regler. Transportföretagen noterar 
arbetet med att utveckla en social pelare för att säkra likvärdi-
ga arbetsvillkor och konkurrensförutsättningar. 

• Transportföretagen betonar att EU regler på detta område 
måste fungera lika bra i ett regelstyrt som i ett avtalsstyrt sys-
tem.

• Kommissionen måste verka för att nationella myndigheter 
effektivt och likformigt övervakar sektorer med monopolsitu-
ationer eller begränsad konkurrens som   flygtrafiklednings-
tjänst och flygplatser för att förhindra missbruk.     

2. Den transeuropeiska transportinfrastrukturen

• Transportföretagen vill se ett snabbare genomförande av 
TEN-T projekten, särskilt i stamnätskorridorerna. Kommissi-
onens förslag välkomnas om ett underlättande av tillstånds-
förfaranden särskilt för gränsöverskridande projekt genom en 
klar tidsfrist. Att förslaget inte också innehåller rimliga 
begränsningar av möjligheterna att överklaga beslut beklagas 
dock. 

• Transportföretagen vill se en starkare samordningsfunktion i 
stomnätskorridorerna, som bör innefatta huvudstråk och 
noder i hela EU.

• Transportföretagen välkomnar strategin för en utveckling av 
bl.a. transportlänkarna mellan Europa och Asien och betonar 
bl.a. betydelsen av att en väl fungerande och snabb järnvägs-
länk mellan EU och Kina blir verklighet.

• Tillräckliga resurser för finansiering måste ställas till förfogan-
de för att TEN-T skall bli verklighet enligt tidsplanen – 2030 
för stomnätet, 2050 för det allmänna nätverket. 

• EU måste verka för bättre infrastruktur som ger tillräcklig 
kapacitet för hantering av trafiken i luftrummet och tillräcklig 
flygplatskapacitet. Bristerna idag hindrar fortsatt tillväxt.



3. Digitalisering - industri 4.0

• Digitalisering skapar en närmast outtömlig potential för en 
effektiviserad transportsektor. Möjligheterna spänner från 
bättre möjligheter för övervakningen av regelefterlevnad, 
bättre myndighetssamverkan och trafikstyrning till utveckling 
av nya affärsmodeller genom dataplattformar och automati-
serade fordon. Det är av avgörande betydelse att transport-
sektorn inom EU ligger långt framme i denna utveckling, inte 
minst vid utvecklingen av gemensamma standarder på inter-
nationell nivå. 

• EU måste se till att certifierande myndigheter i olika sektorer 
har beredskap och kompetens för certifiering av produkter 
baserade på ny teknik för att möjliggöra snabb och säker 
marknadsintroduktion.

4. Miljö – klimat

• Miljön och klimatpåverkan är en nyckelfråga för sektorn – 
satsningar på alternativ energi och infrastruktur för denna, 
inklusive elektrifiering samt och främjande av lokal produk-
tion av hållbara biobränslen är centrala här. Det gäller inte 
minst för flygsektorns behov.

• Ställ inte trafikslagen mot varandra i klimat- och miljöarbetet. 
Väg-, ban-, sjö- och flygtrafik har alla viktiga roller i trans-
portsystemet och måste miljöanpassas var för sig och tillsam-
mans. Att begränsa mobiliteten är inte en acceptabel väg. 
EU:s klimatmål måste därför även fortsättningsvis ta hänsyn 
till transporternas viktiga samhällsroll. 

5. Sparsam, transparent och effektiv lagstiftning

• Transportföretagen välkomnar och stöder slutsatserna i Kom-
missionens meddelande om ett sparsamt och proportionerligt 
regelverk med ett aktivt främjande av subsidiaritetsprincipen.

• Att nationella regler som har betydelse för den inre markna-
den är lätt tillgängliga för alla marknadsaktörer i digital form 
kommer ha stor betydelse för marknadsfunktionen.

• Ett nationellt regelråd för transportsektorn med representan-
ter för branschen och myndigheter kan förbättra kvaliteten på 
både nationella och EU-regler och underlätta tolkning av 
sådana regler genom att belysa praktiska problem.

6. En ny transportpolitisk vitbok? 

• De väsentligt ändrade förutsättningarna motiverar en ny vit-
bok för EU:s transportpolitik.

• Detta kan skapa förbättrade möjligheter att balansera politi-
ken genom nya mätbara mål även för transportsektorns posi-
tiva samhällsbidrag. Använd FN:s 17 hållbarhetsmål som 
utgångspunkt. 
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