
Dette er et nøgleområde i den europæiske økonomi, og Den Europæiske Union (EU) har
igennem årene opstillet fælles regler for transportoperatører for at sikre en åben
konkurrence inden for det indre marked og retfærdig konkurrence mellem de forskellige
transportformer. Der er også udarbejdet regler til fremme af bæredygtig mobilitet og til
beskyttelse af passagerers rettigheder og sikkerhed. Andre aspekter af politikken omfatter
udvikling hen imod integrerede transportsystemer, forbedrede transportforbindelser med
lande uden for EU, en fælles og retfærdig måde at behandle transportpriser og -udgifter på
samt udvikling af et navigationsnetværk, som dækker hele Europa.

Parlamentet har nu samme vægt som Ministerrådet i beslutninger vedrørende de fleste transportpolitikker,
og det har spillet en hovedrolle i holdningsskiftet, så de reelle miljøomkostninger ved transport kan
identificeres og internaliseres. Parlamentet har ligeledes virket for at fremskynde en transportstrategi, der
dækker hele Unionen, og skabe en bedre balance mellem forskellige transportformer, og det har fremmet
debatten om transportprisfastsættelsessystemer og rækkevidden af mere konsekvente emissions- og
brændstofsafgifter.

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe (PES-gruppen) har altid prioriteret en sikker, integreret
og miljømæssigt bæredygtig transportpolitik højt. Vores arbejde er aldrig ens, og den ekspertise, der er
oparbejdet i Gruppen i de sidste fem år, viser, hvor effektiv PES-gruppen har været med i arbejdet for at
sikre, at de rejsendes behov kommer i første række.

Inden for alle transportformer har vi arbejdet effektivt på at levere en bedre service og sikre, at udviklingen
ikke sker på bekostning af sikkerheden og ej heller de sociale betingelser for denne industris arbejdere.

Inden for Søtransport har vi arbejdet aktivt på ikke blot at fremme det nye Europæiske Agentur for
Søfartssikkerhed, men også at lægge pres på Den Internationale Søfartsorganisation med henblik på at
forbedre sikkerheden inden for søtransport. Vi kæmper fortsat for at bringe bekvemmelighedsflag til ophør
og for bedre uddannelse af søfarende i handelsflåden.

Det var PES-gruppen, som insisterede på en tilbundsgående undersøgelse af katastrofen med
olietankskibet Prestige, herunder katastrofens indvirkning på lokalmiljøet, samt forbuddet mod olietankskibe
med enkeltskrog i EU's farvande.

Inden for Civil luftfart har vi været ubøjelige i forsvaret for ikke blot at øge flysikkerheden, men også at
forbedre forbrugernes rettigheder, herunder bedre kompensationsrettigheder og -niveauer for forsinkede
eller aflyste flyafgange. 

Vi har ligeledes støttet skridt til at hjælpe europæiske flyselskaber i en for dem svær tid, og vi har været i
forreste linje i bestræbelserne på at skabe et fælles, europæisk luftrum og på at harmonisere
arbejdsbetingelserne for piloter og kabinepersonale over hele Europa.
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Med hensyn til vores veje har vi været med til at gennemføre øgede sikkerhedsforanstaltninger,
herunder forordninger for lastbilchaufførers timer, udformning af vejkøretøjer, forbedrede regler for
anvendelse af sikkerhedsseler, indhold af alkohol i blodet og fodgængersikkerhed. Vi har desuden
støttet foranstaltninger til mindskelse af trafiktætheden og til at opmuntre fragtbrugere til at
transportere deres varer via jernbane, indre vandveje eller kysttransport i stedet for at anvende
vejtransport.

I vores byer og lokalsamfund har vi været fortalere for en forbedret offentlig transport. Vores
prioritering af et sikkert, effektivt og prisbilligt offentligt transportsystem har sikret, at lokale
tjenester opfylder lokalbefolkningens krav. Vi har støttet princippet om integreret offentlig transport
og har arbejdet meget tæt sammen med passagergrupper og offentlige transportoperatører for at
tilse, at lovgivere, operatører og brugere kan skabe et offentligt transportsystem, som vi alle kan
være stolte af.

Inden for jernbanesektoren har vi støttet oprettelsen af et europæisk agentur for jernbanesikkerhed og
et europæisk banegodsnet. Vi har ligeledes i mange år ført an i bestræbelserne på at fremme kombineret
intermodal transport. Vi ser det som vores næste prioritet at fremme større interoperabilitet mellem nationale
jernbaneoperatører, så jernbanen kan konkurrere effektivt med vejtransporten. Inden for jernbanesektoren
har vores gruppe ligeledes været meget aktiv, når det gjaldt om at sikre, at vores jernbanearv beskyttes via
vores støtte til Sammenslutningen af museumsjernbaner.

Endelig er det inden for transportsektoren vores ønske at komme videre med nye forslag
til roll-on-roll-off-færger (ro-ro). Vi ønsker at bygge på eksisterende lovgivning og kræve
passagerlister og indførelse af en "sort boks" i stil med det, man har i fly, ved at udvide
afvisning og forsinkelseskompensation til også at omfatte færger og fortsætte vores
kampagne for opdelte vogndæk. 

Et andet område, hvor PES-gruppen føler et stort ansvar er posttjenester, hvor vi har
kæmpet imod Europa-Kommissionens planer om at liberalisere hele postsektoren, hvilket
ville true de nationale postadministrationers evne til at tilbyde alle EU's borgere en
universel service til en overkommelig pris. Vi mener afgjort, at vores posttjenesters unikke
karakter bør bevares, så bæredygtigheden på land og i by bevares. Vi mener ikke, at
vores postnet skal udsættes for overtagelse fra private operatører, som kan udvælge
"lækkerbisknerne" blandt de bedste tjenester på bekostning af andre tjenester.

Afslutningsvis skal det siges, at vi ser offentlige tjenester, transport og beskyttelse af miljøet som fremtidens
prioriteter. Vi er ligeledes overbeviste om, at vi altid i vores arbejde skal sætte service over dogmer og folk
over profit.

Kontakt

http://www.socialistgroup.org

De Europæiske Socialdemokraters Gruppe
Europa-Parlamentet, rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
Tlf.: +32 2 284 21 11 (Bruxelles) eller +33 3 88 17 4001 (Strasbourg)
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