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DEN GEMENSAMMA TRANSPORTPOLITIKEN: ALLMÄNT

Transportpolitiken är sedan mer än 30 år en del av gemenskapens politikområden. Den
grundlades genom EG-domstolens dom av den 22 maj 1985 om Europaparlamentets
passivitetstalan mot rådet. Parallellt med öppnandet av transportmarknaderna och inrättandet
av transeuropeiska nät kommer frågan om en “hållbar rörlighet” att få ökad betydelse fram
till 2020, framför allt på grund av sektorns ständigt ökande utsläpp av växthusgaser som hotar
att äventyra Europeiska unionens klimatmål.

RÄTTSLIG GRUND

Artikel 4.2 g och avdelning VI i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

MÅL

Redan i Romfördraget påpekade medlemsstaterna betydelsen av en gemensam transportpolitik
genom att ge den en separat rubrik i fördraget. Trafiken var alltså ett av gemenskapens
första gemensamma politikområden. Det handlade framför allt om att inrätta en
gemensam transportmarknad, dvs. införa friheten att tillhandahålla tjänster och öppna
transportmarknaderna. Detta mål har mer än väl uppnåtts, eftersom även järnvägsmarknaderna
(nationell persontransport med tåg) gradvis har öppnats upp.
I samband med öppnandet av transportmarknaderna gäller det att samtidigt skapa rättvisa
konkurrensbestämmelser både för de enskilda trafikslagen och mellan dem. Av den anledningen
fick med tiden harmoniseringen av de nationella rättsliga och administrativa bestämmelserna,
inklusive de tekniska, sociala och skattemässiga ramvillkoren, en allt större betydelse.
Trots den minskade trafik som konstaterats till följd av den ekonomiska krisen 2008 har
de transporterade volymerna, såväl av personer som av gods, på medellång sikt ökat tack
vare det framgångsrika fullbordandet av EU:s inre marknad, slopandet av de inre gränserna,
sjunkande transportpriser tack vare öppnandet och avregleringen av transportmarknaderna
samt förändringar av system för produktion och lagerhållning. Den ekonomiskt mycket
framgångsrika och dynamiska transportsektorn råkade emellertid i allt högre utsträckning ut för
sociala och miljömässiga följdkostnader. Därigenom fick ledprincipen “en långsiktigt hållbar
rörlighet” större betydelse.
Denna ledprincip befinner sig i mittemellan två olika målsättningar. Å enda sidan är det viktigt
att till lägsta pris säkerställa en effektiv rörlighet för varor och personer på en konkurrenskraftig
inre marknad och att ha en gynnsam grund för fri rörlighet för personer. Å andra sidan
måste man bemästra den ökande trafikvolymen och därmed också minimera följdkostnader
i form av trafikolyckor, luftvägssjukdomar, klimatförändringar, buller, miljöskador eller
trafikstockningar.
Tillämpningen av denna ledprincip innebär en integrerad strategi för att optimera effektiviteten i
transportsystemet, transportorganisationen och säkerheten samt att minska energiförbrukningen
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och miljöeffekterna. Det är bland annat viktigt att stärka miljövänliga transportföretags
konkurrensförmåga, att skapa integrerade transportkedjor genom nyttjande av två eller flera
transportföretag (kombinerad landsvägs- och järnvägstransport och intermodalitet) samt att
skapa rättvisa konkurrensvillkor mellan transportföretagen med rättvis fördelning av de
kostnader som dessa orsakar.
Trots alla ansträngningar står den europeiska transportpolitiken fortfarande inför stora
utmaningar när det gäller hållbarhet, framför allt i kampen mot den globala uppvärmningen.
Transportsektorn står för nästan en fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser i EU:s
28 medlemsstater (efter energisektorn är transportsektorn den näst största källan till utsläpp av
växthusgaser). I Europa är dessutom transportsektorn den enda sektor vars växthusgasutsläpp
har ökat sedan 1990, med nästan 22 procent sammantaget. Efter 2008 års lågkonjunktur har
dessa utsläpp börjat mattas av, men på lång sikt ser de ut att förbli höga. Därför rekommenderar
vitboken om transport från 2011 en minskning av dessa utsläpp (inklusive utsläppen från den
internationella luftfarten och med undantag av den internationella sjötransporten) på 20 procent
mellan 2008 och 2030 och på minst 60 procent mellan 1990 och 2050, liksom en fyrtioprocentig
minskning av utsläppen från den internationella sjötransporten mellan 2005 och 2050. Vitboken
föreslår också en fyrtioprocentig användning av hållbara bränslen med lågt kolinnehåll fram till
2050 när det gäller luftfarten, och att andelen fordon som drivs med konventionella bränslen i
städer ska minska med hälften fram till 2030, och med 100 procent senast 2050.

RESULTAT

A. Allmänna politiska riktlinjer
Vitboken om fullbordandet av den inre marknaden, som offentliggjordes i juni 1985, innehåller
rekommendationer för att garantera friheten att tillhandahålla tjänster och innehåller också
särskilda hänvisningar till transportsektorn och anger vissa mål som ska uppnås senast
den 31 december 1992 för samtliga transporttyper (land-, sjö- och lufttransporter). Hit hörde
utbyggnaden av transportinfrastrukturer av gemenskapsintresse, förenkling av gränskontroller
och gränsformaliteter samt förbättring av säkerheten. Den 2 december 1992 antog
kommissionen vitboken om den framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken
(COM(1992)0494). Denna förespråkade en öppning av transportmarknaderna, utveckling
av det transeuropeiska nätet, ökad säkerhet och social harmonisering. Samtidigt markerade
denna första vitbok en vändpunkt i riktning mot en integrerad strategi som inbegrep alla
transportslag, på grundval av ledprincipen om “hållbar rörlighet”. I kommissionens senare
publicerade vitbok av den 22 juli 1998, “Rättvisa trafikavgifter: En modell för ett stegvist
införande av gemensamma avgiftsprinciper för transportinfrastruktur i EU” (KOM(1998)0466),
betonar kommissionen de stora skillnaderna mellan medlemsstaterna vid fastställande av
transportavgifter, vilket lett till en avsevärd snedvridning av konkurrensen inom och mellan
olika transportslag. Enligt vitboken har man hittills inte heller tagit tillräcklig hänsyn till
miljömässiga och sociala aspekter av transporterna i de aktuella avgiftssystemen.
I sin andra vitbok “Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför
framtiden” (KOM(2001)0370) analyserade kommissionen först problemen och kraven för den
europeiska transportpolitiken, framför allt med tanke på den då aktuella östutvidgningen. Enligt
kommissionens prognos skulle det innebära en massiv ökning av trafikvolymen, kombinerat
med tilltagande överbelastningar och trafikstockningar, speciellt inom väg- och flygtrafik,
samt ökande hälso- och miljöbelastningar. För att motverka dessa tendenser och för att skapa
ett ekonomiskt effektivt, men samtidigt miljömässigt och socialt hållbart system, föreslog
kommissionen ett paket om 60 åtgärder. Därigenom skulle den ekonomiska tillväxten och
ökningen av trafikvolymen skiljas åt, och den ojämna tillväxten för transportslagen bemötas.
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Målet med vitboken från 2001 var att stabilisera andelen järnvägstrafik, inlandssjöfart och
havstransport på korta sträckor till 1998 års nivåer (dock ett minimimål enligt parlamentets
betänkande A5-0444/2002, s. 8). Den skulle framför allt gynnas av åtgärder som blåste nytt liv
i järnvägstrafiken, främjade sjöfart, insjöfart samt nätverk mellan transportslagen. Dessutom
tillkännagav kommissionen en revision av riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten
(TEN-T) (se faktablad 5.8.1), för att anpassa dem till EU:s utvidgning, och för att mer än hittills
arbeta för att undanröja gränsöverskridande flaskhalsar. Vitbokens tredje område fokuserade
på användarnas rättigheter och skyldigheter inom transportsystemen, innehöll föreskrifter om
ett handlingsprogram för att förbättra säkerheten på vägarna, förbättra användarnas rättigheter
samt skapa översiktlighet i fråga om kostnaderna för alla trafikgrenar genom samordning av
avgiftsprinciperna för infrastrukturen. För det fjärde underströk kommissionen nödvändigheten
av att bemästra globaliseringens inverkan på transportväsendet.

GENOMFÖRANDE OCH DEBATT OM TRANSPORTERNAS FRAMTID

A. 2001–2008
Trots kommissionens insatser gjorde man fram till andra hälften av 80-talet endast långsamma
framsteg med den gemensamma transportpolitiken. Möjligheten till en lagstiftning på
transportområdet inom gemenskapen kom först genom Europaparlamentets klagomål om
overksamhet, riktat mot rådet. EG-domstolen uppmanade i sin dom av den 22 maj 1985
i mål 13/83 om passivitetstalan rådet att ingripa och lade på så sätt grunden till den
gemensamma transportpolitiken. Många av de åtgärder som aviserades i vitböckerna från
1992 och 2001 har nu genomförts respektive inletts. Dessutom har EU under denna tid
genom satellitnavigationssystemet Galileo, det europeiska trafikstyrningssystemet (ERTMS)
och programmet Sesar för att förbättra infrastrukturen för flygtrafikledningen initierat egna
betydelsefulla teknikprojekt. I juni 2006 presenterade kommissionen en halvtidsöversyn av
vitboken (COM(2006)0314). Kommissionen ansåg i själva verket att de åtgärder som planerades
2001 inte skulle räcka till för att nå de uppställda målen. Bland de nya instrument som
därför utarbetades kan man nämna a) handlingsplanerna för godslogistik (COM(2007)0607),
utbyggnaden av intelligenta transportsystem i Europa (COM(2008)0886) och rörlighet i
städer (COM(2009)0490), b) Naiades och Naiades II (2013) – det integrerade europeiska
åtgärdsprogrammet för transport på inre vattenvägar (COM(2006)0006) – och c) strategiska mål
och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (COM(2009)0008).
I juli 2008 lade kommissionen fram ett åtgärdspaket för “grönare transporter” som var inriktat
på en strategi för internalisering av de externa kostnaderna för alla transportslag. Detta paket
innehöll tre meddelanden och ett förslag om översyn av Eurovinjett-direktivet (se faktablad
5.6.4 – A.2 Vägtullar).
B. 2009–2015
Mindre än tio år efter sin andra vitbok (2001) inledde kommissionen en diskussion om framtiden
för transporter på lång sikt (om 20 till 40 år) för att kunna lägga fram resultaten i form av ett
meddelande, “Hållbara framtida transporter – Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt
transportsystem” (COM(2009)0279, s. 4). Meddelandet beskrivet kortfattat tendenserna,
utmaningarna och alternativen med avseende på det framtida europeiska transportsystemet,
framför allt med hänsyn till a) globaliseringens framåtskridande, b) utvecklingen av
förbindelserna med tredjeländerna, c) ökningen av godstransporterna, d) de förändrade sociala
strukturerna och den demografiska utvecklingen, e) den ökande urbaniseringen, f) den framtida
handelsutvecklingen, g) de möjliga tekniska framstegen på området för energi, transport och

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
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kommunikationer, h) klimatförändringarnas eventuella följder samt i) de förändringar som krävs
på området för energiförsörjning.
I sin tredje vitbok om framtiden för transportsektorn fram till 2050, “Färdplan för
ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt
transportsystem” (KOM(2011)0144), som offentliggjordes den 28 mars 2011, beskriver
kommissionen transportsystemens övergång från gamla till nya utmaningar och ställer upp
riktlinjer för hur man ska lyckas övervinna dem. I sin vision fastställer kommissionen (det
mycket svåruppnåeliga) målet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 60 procent
fram till 2050 under nivåerna för 1990 utan att bromsa ökningen av transporterna och äventyra
rörligheten, tillsammans med (det ambitiösa) delmålet att fram till 2020/2030 minska utsläppen
av växthusgaser till omkring 20 procent under nivåerna för 2008. Dessa mål är dock alltför
otillräckliga jämfört med de som fastställdes i samband med klimatkonferensen i Paris (COP21)
i december 2015 (dvs. en minskning av utsläppen av växthusgaser på minst 40 procent mellan
2021 och 2030). Fram till 2020 kommer det så långt som möjligt att handla om ambitionen för att
bemöta de ekonomiska och miljömässiga utmaningar som den gemensamma transportpolitiken
bör få bukt med för att uppnå drastiska utsläppsminskningar. Detta innebär att transportsystemen
måste använda mindre och renare energi, utnyttja den moderna infrastrukturen på ett bättre
sätt och minska sin inverkan på miljön. Vitboken för transport fastställer tio mål. När det
gäller vägtransporter av varor ska 30 procent överföras till järnväg eller sjötransporter före
2030 och över 50 procent före 2050. Den nuvarande sträckningen av nätet för höghastighetståg
ska tredubblas fram till 2030 och 2050 ska flertalet av passagerartransporterna på medellånga
sträckor ske med tåg. Ett välfungerande och EU-omfattande multimodalt TEN-T-stamnät ska
upprättas före 2030 med ett nät av hög kvalitet och kapacitet före 2050 och en motsvarande
uppsättning informationstjänster. Kommissionen ska bland annat skapa ett verkligt gemensamt
europeiskt transportområde genom att avveckla återstående hinder mellan olika transportmedel
och nationella system, underlätta integreringsprocessen och göra det lättare för multinationella
och multimodala operatörer att etablera sig. För att undvika spänningar och snedvridningar
av en strikt genomförande av konkurrensreglerna för samtliga transportmedel föreskriver
den strategi som föreslås ökad harmonisering och ett förbättrat genomförande av reglerna
om sociala aspekter, miljö- och säkerhetsfrågor, liksom reglerna om en minimiservicenivå
och användarrättigheter En annan del av strategin utgörs av innovation för framtiden
genom att inbegripa nya tekniska lösningar och förändrat beteende mot en mer hållbar
rörlighet. Slutligen kräver ett transportnätverk med modern infrastruktur betydande resurser,
diversifierade finansieringskällor och smart prissättning. Transportsektorn är till exempel den
främsta finansieringsmottagaren av mekanismen för ett sammanlänkat Europa (som inrättades
genom förordning (EU) nr 1316/2013), med en budget på 26 miljarder euro fram till 2020.
Den 1 juli 2016 lade kommissionen fram en rapport i form av ett arbetsdokument
(SWD(2016)0226) om de framsteg som gjorts i samband med genomförandet av det tioåriga
programmet i vitboken från 2011: bilaga II innehåller bland annat en utförlig förteckning över
verksamheterna fram till maj 2016.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

A. Befogenheter
Även på transportområdet har Europaparlamentets roll gradvis utvecklats från en rent
rådgivande medverkan (fram till ikraftträdandet av Maastrichtfördraget) till medbeslutare (från
och med ikraftträdandet av Amsterdamfördraget), vilket gjort att parlamentet blivit jämbördigt
med rådet.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
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Lissabonfördraget (se faktablad 1.1.5) förnyade formellt området genom att i avdelning VI
införa den gemensamma transportpolitiken, som dock omfattas av unionens delade befogenheter
(i enlighet med artikel 4.2 g i EUF-fördraget). I artiklarna 91 och 100.2 i EUF-fördraget
föreskrivs också det ordinarie lagstiftningsförfarandet för samtliga transportområden (se i
synnerhet faktablad 1.4.1).
B. Allmänt genomförande
Förutom att principiellt stödja den genomförda avregleringen av transportmarknaderna har
parlamentet alltid betonat nödvändigheten av att avreglera transportmarknaderna i kombination
med en omfattande samordning av de sociala, skattemässiga och tekniska ramvillkoren och
säkerhetsstandarderna. Dessutom har parlamentet regelbundet stött ledprincipen om en hållbar
rörlighet genom förslag och konkreta krav.
Den 12 februari 2003 antog parlamentet en resolution om kommissionens (andra) vitbok
“Den europeiska transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden”. Där underströk
parlamentet att hållbarheten måste utgöra grundval och normen för den gemensamma
transportpolitiken. Parlamentet betonade nödvändigheten av att utforma ett integrerat
övergripande transportsystem. Omlokaliseringen av trafiken till mer miljövänliga transportslag,
med bibehållen konkurrensförmåga för vägtrafiken, tillstyrktes också, liksom en rättvis
fördelning av infrastrukturkostnaderna och de externa kostnaderna för alla transportslag.
Parlamentet konkretiserade denna allmänna riktlinje med en mängd krav och förslag för varje
enskilt transportslag, för trafiksäkerheten, tidsplanen och finansieringen av de transeuropeiska
transportnäten samt för en bättre samordning med andra politiska områden inom EU. Samma
sak gäller också för de transportpolitiska frågorna intermodalitet, forskning, utveckling och ny
teknik.
Den 9 juli 2008 utfärdade parlamentet en resolution om kommissionens grönbok “Mot en ny
kultur för rörlighet i städer” (offentliggjord den 25 september 2007). Ytterligare en resolution
om en åtgärdsplan för rörlighet i städer antogs den 23 april 2009. Parlamentet krävde framför
allt att ett integrerat europeiskt helhetskoncept skulle utarbetas om rörligheten i städer, som
ska gälla som en gemensam referensram för europeiska, nationella, regionala och lokala
aktörer (kommuner, medborgare, företag och industri). Kort därefter upprepade kommissionen
denna begäran i sin handlingsplan för rörlighet i städer COM(2009)0490, som offentliggjordes
den 30 september 2009.
Till följd av ett nytt meddelande från kommissionen, “Tillsammans för en konkurrenskraftig
och resurseffektiv rörlighet i städer” (COM(2013)0913), offentliggjord den 17 december 2013,
antog parlamentet den 2 december 2015 en resolution om “hållbar rörlighet i städer”. I
synnerhet uppmuntrar ledamöterna medlemsstaterna och städerna att ta fram planer för hållbar
rörlighet i städer som prioriterar transportmedel med låga utsläpp, fordon som drivs med
alternativa bränslen och användningen av intelligenta transportsystem, samtidigt som man
tar hänsyn till de specifika behov som personer med nedsatt rörlighet har. De efterfrågar
också en parkeringspolitik (parkeringsplatser, användning av smarta parkeringssystem, lämplig
prissättning) som kan ingå i en integrerad stadspolitik, liksom en minskning av buller
med koppling till trafiken i städerna. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att
i) upprätta ett nätverk för hållbar rörlighet med exempel på bästa praxis för fysisk planering
och markanvändning (inriktat på kollektiv taxi, kollektivtrafik, cykling och marknaden),
ii) uppmuntra städerna att delta i det europeiska innovationspartnerskapet Smarta städer och
samhällen, iii) lansera upplysningskampanjer för allmänheten för att främja en hållbar rörlighet.
I sin resolution av den 6 juli 2010 om hållbara framtida transporter reagerade Europaparlamentet
med en hel rad åtgärder på kommissionens meddelande i denna fråga inför förberedandet av

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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den nya vitboken. Denna resolution innehåller 42 punkter som ger en fullständig översikt av
den europeiska transportpolitiken.
Sedan offentliggörandet av den tredje vitboken har parlamentet redan antagit två resolutioner.
I sin resolution av den 15 december 2011, “Färdplan för ett gemensamt europeiskt
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”, gjorde
ledamöterna en slags förhandsutvärdering av de största målen i vitboken från 2011, samtidigt
som de sammanställde en kortare förteckning över de framsteg som gjorts inom ramen för
vitboken från 2001. När det gäller att ge konkret form åt ett gemensamt transportområde
före 2020 signalerar resolutionen att transporter fortfarande erbjuder en stor outnyttjad
potential på många områden samt understryker betydelsen av ett system med samtrafik och
driftkompatibilitet, som bygger på en genuint europeisk förvaltning av infrastrukturerna för
att avlägsna “gränseffekterna” mellan medlemsstaterna för samtliga transportslag. Parlamentet
godkänner de tio målen för ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem liksom de
mål för 2030 och 2050 som fastställs i vitboken. Ledamöterna rekommenderar emellertid mer
exakta bestämmelser för perioden fram till 2020. Inom ramen för 2020-strategin fastställs till
exempel en tjugoprocentig minskning av koldioxidutsläppen från vägtrafiken, en tjugoprocentig
minskning av bullret och energiförbrukningen vad gäller järnvägsmaterial, en trettioprocentig
minskning av de koldioxidutsläpp som beror på flygtrafiken inom hela det europeiska
luftfartsområdet och en trettioprocentig minskning av koldioxidutsläppen och de förorenande
ämnena inom sjötransporten. Samtliga mål på mellanlång sikt som fastställs på detta sätt
prioriteras och kan komma att ses över årligen. Dessutom formulerar parlamentet ett antal
särskilda rekommendationer för väg-, luftfarts- järnvägs- och sjötransporter. Den 9 september
2015 antog parlamentet en andra resolution om genomförandet av vitboken från 2011, med
undertiteln “Översyn och vägen mot hållbara transporter”. Inom ramen för halvtidsöversynen
av vitboken uppmanar parlamentet kommissionen att bibehålla ambitionsnivån för de fastställda
målen på en miniminivå. Ledamöterna insisterar i synnerhet på att få en bild av det aktuella
läget i fråga om de 40 initiativ som beskrivs i vitbokens bilaga (vilket kommissionen gav
genom att offentliggöra arbetsdokumentet av den 1 juli 2016, se ovan). För övrigt uppmanar
parlamentet, genom att understryka de stora skillnaderna mellan målen och de operativa och
finansiella medlen för att uppnå dem, kommissionen att föreslå ytterligare lagstiftningsåtgärder
liksom en övergripande strategi för en minskning av koldioxidutsläppen i transportsektorn för
att uppnå målet på lång sikt (en minskning på minst 60 procent av utsläppen av växthusgaser
från transportsektorn fram till 2050). Parlamentet formulerar ett antal rekommendationer som
syftar till att integrera samtliga transportsätt i ett mer effektivt, hållbart, konkurrenskraftigt och
tillgängligt transportsystem som är mer praktiskt för användarna. Bland de främsta punkter
som tas upp kan man nämna trafikomställning och sammodalitet, moderna infrastrukturer och
smart finansiering, rörlighet i städer, att sätta människorna i centrum för transportpolitiken och
transportsektorns globala dimension.
Christina Ratcliff
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=EN
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