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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att visa större 

politisk vilja att ytterligare utveckla och stärka den inre marknaden för transporter och 

skapa lika spelregler, i syfte att säkerställa en öppen och sund konkurrens mellan 

offentliga och privata aktörer inom transport-, post- och turistsektorerna, samtidigt som 

andra av EU:s policystrategier, mål och principer respekteras, inbegripet den sociala 

dimensionen, vilket är viktigt för att den inre marknaden för transporter ska fungera 

smidigt. 

2. Europaparlamentet betonar betydelsen av förbindelsemöjligheter och 

transportinfrastruktur för överlevnad, ekonomisk utveckling och tillhandahållande av 

offentliga och privata tjänster i olika regioner och avlägsna områden. 

3. Europaparlamentet hoppas därför att det globala TEN-T-nätet ska fullbordas. 

4. Europaparlamentet betonar att behovet av att garantera ett effektivare skydd av 

transportarbetares rättigheter mot missbruk inte får användas som en förevändning för 

att begränsa den fria konkurrensen mellan enheter från olika medlemsstater. 

Kommissionen uppmanas att respektera proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna 

när lagar utarbetas som får betydande effekter på den inre transportmarknadens 

funktionssätt. 

5. Europaparlamentet noterar de utmaningar som postaktörer står inför till följd av 

skapandet av en inre digital marknad. Parlamentet betonar att framgången för detta 

ambitiösa projekt, särskilt när det gäller online-handel, till stor del beror på 

utformningen av paketleveransmarknaden. Parlamentet understryker behovet av att 

garantera rättvisa och likvärdiga gränsöverskridande konkurrensvillkor för privata 

enheter och offentliga aktörer som erbjuder kommersiella tjänster. 

6. Europaparlamentet betonar att en konkurrenspolitik bör respektera sociala rättigheter för 

alla aktörer i de berörda sektorerna. 

7. Europaparlamentet betonar att EU:s transportlagstiftning ofta genomförs bristfälligt och 

att fördragsprinciper inte respekteras av medlemsstaterna, särskilt när transport förvaltas 

av staten som ett monopol. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att korrekt 

genomföra och tillämpa existerande EU-lagstiftning, något som är centralt för att den 

inre marknaden ska fungera, i syfte att skapa ytterligare fördelar för näringslivet, 

industrin, konsumenterna, arbetstagarnas sociala förhållanden och miljön. 

8. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att undanröja fysiska, tekniska och 

regleringsmässiga hinder mellan medlemsstaterna i syfte att förebygga fragmentering av 

den inre marknaden och underlätta gränsöverskridande rörlighet och territoriellt 

samarbete och därmed stimulera konkurrensen. 
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9. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionen på de indirekta konkurrenshindren 

till följd av skillnaderna i beskattning, säkerhet, kör- och vilotider, typgodkännanden 

och passagerarrättigheter. 

10. Europaparlamentet välkomnar de framsteg i digital teknik som gjorts i transport- och 

turistsektorerna, vilket främjar konkurrensen, skapar jobb, underlättar små och 

medelstora företags tillgång till större marknader och ger konsumenterna konkreta 

fördelar. Parlamentet betonar att digitalisering och den välkomna utvecklingen av 

delningsekonomin kommer att skapa betydande förändringar av sektorernas operativa 

miljö, och att lämpliga och tydliga rättsliga ramar krävs för att fördelarna med 

digitaliseringsprocessen ska kunna utnyttjas. 

11. Europaparlamentet betonar att de aktörer som verkar på grundval av nya affärsmodeller 

påverkar EU:s transport- och turistmarknad på ett positivt sätt, särskilt genom att göra 

tjänsterna mer tillgängliga och förbättra deras kvalitet. 

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att förhandla fram externa 

luftfartsavtal med ett antal viktiga länder och regioner i världen. Parlamentet anser att 

dessa inte bara kommer att förbättra marknadstillträdet utan också skapa nya 

affärsmöjligheter för en världsledande europeisk luftfartssektor, skapa jobb av hög 

kvalitet, upprätta strikta säkerhetsstandarder, beakta arbetstagarnas rättigheter i sektorn 

och gynna konsumenterna. Parlamentet betonar att det självt har en viktig roll att spela i 

dessa förhandlingar. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid förhandlingarna om externa 

luftfartsavtal inkludera en klausul om sund konkurrens för att säkerställa lika spelregler. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja samstämmighet, inbegripet 

avseende EU-stöd, mellan sådana flygplatser som är geografiskt belägna nära varandra 

men på olika sidor av nationella gränser. 

15. Europaparlamentet anser när det gäller hamntjänster att ett allt öppnare, mer 

konkurrenskraftigt och transparent regelverk behöver skapas för offentliga hamnar i 

Europa, samtidigt som ytterligare arbetstillfällen skapas. 

16. Europaparlamentet tror att den ökade konkurrens som skapats genom det gradvisa 

öppnandet av EU:s godstransportmarknad kan skapa fördelar för konsumenterna, men 

fördömer skarpt att vissa åtgärder som vidtas av några medlemsstater underminerar den 

inre marknadens integritet på detta område. Parlamentet välkomnar kommissionens 

beredvillighet att bemöta sådana protektionistiska åtgärder. 

17. Europaparlamentet hoppas att detta öppnande av vägtransportmarknaden inte kommer 

att bli ytterligare en anledning till social dumpning och beklagar dessutom fenomenet 

”brevlådeföretag”. 

18. Europaparlamentet beklagar dessutom att EU-politiken inte tagit itu ordentligt med 

skåpbilar trots att de i allt högre grad används för att kringgå en korrekt tillämpning av 

arbets-, säkerhets- och miljöskyddslagstiftning. 
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19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka oligopolistiska 

prisdumpningstendenser inom luftfartssektorn liksom för långfärdsbussektorn och 

kräver att EU-lagen ska tillämpas korrekt och att rättvisa konkurrensvillkor ska gälla för 

alla transportsätt. 

20. Europaparlamentet begär att förhandlingarna om det fjärde järnvägspaketet snabbt 

slutförs och anser att detta bör öppna upp persontrafiken på järnväg för konkurrens och 

förbättra effektiviteten i järnvägsbranschen, samtidigt som kvalitet och kontinuitet för 

den allmännyttiga skyldigheten säkerställs. 

21. Parlamentet välkomnar att den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet antagits och 

anser att detta kommer att stärka järnvägssäkerheten samtidigt som tekniska hinder mot 

konkurrens undanröjs genom driftskompatibilitet. 

22. Europaparlamentet betonar att turism är en central drivkraft för ekonomisk tillväxt och 

jobbskapande och uppmanar kommissionen att anamma en proaktiv linje för att främja 

den europeiska turistbranschens konkurrenskraft och skapa en gynnsam miljö för 

tillväxt och utveckling av branschen. 

23. Europaparlamentet betonar att posttjänster och särskilt gränsöverskridande 

paketleveranser är av grundläggande betydelse för utvecklingen av e-handelssektorn 

inom EU. Parlamentet välkomnar kommissionens antitrustundersökning av 

e-handelssektorn och uppmanar den att fortsätta att övervaka utvecklingen av paket- och 

postmarknaderna. 

24. Europaparlamentet betonar behovet av att finansiera hållbara, tillgängliga och säkra 

transportprojekt som skulle kunna bidra till att förbättra hela det europeiska 

transportsystemets funktionssätt. 

25. Europaparlamentet begär att EU-fonder såsom Fonden för ett sammanlänkat Europa, 

Sammanhållningsfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Horisont 

2020 ska användas för att utveckla europeisk transportinfrastruktur och öka kvantiteten 

och kvaliteten på tjänsterna. 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fästa tillräcklig uppmärksamhet vid 

att fullborda gränsöverskridande infrastrukturprojekt och att samordna sina viktigaste 

transportplaner med angränsande medlemsstater. 

27. Europaparlamentet anser att det är viktigt att fullt ut använda innovativa 

finansieringsinstrument, såsom Europeiska fonden för strategiska investeringar, som är 

lämpliga för att finansiera projekt inom transportsektorn så att tillväxt och 

konkurrenskraft stärks. Parlamentet betonar dock att de medel som öronmärkts för Efsis 

garantifond inte får tilldelas på bekostnad av Fonden för ett sammanlänkat Europa eller 

Horisont 2020, som är centrala instrument att utveckla en gemensam marknad 

i transportsektorn. 

28. Europaparlamentet betonar att ett fullständigt öppnande av järnvägstransportmarknaden 

skulle kunna innebära många fördelar för operatörer och passagerare från alla 

medlemsstater. Parlamentet noterar dock behovet att i denna process beakta skillnaderna 

i utveckling av järnvägsinfrastrukturen i medlemsstaterna. Parlamentet betonar att det är 
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nödvändigt att i nästa fleråriga budgetram behålla de nuvarande investeringsnivåerna 

för att utjämna skillnaderna i järnvägsinfrastruktur. 
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