Sverige behöver en stark och tydlig röst i TRAN-utskottet
Stockholm, 2014-06-02

Bästa ledamot av Europaparlamentet,
Vi vill börja med att gratulera dig till ditt viktiga förtroendeuppdrag som ledamot av
Europaparlamentet. De närmaste fem åren kommer du ha stort inflytande över den framtida
europapolitiken och lagstiftningen, något som i högsta grad påverkar Sverige och
förutsättningarna för svenska företag.
Vi anser att Sverige under den kommande mandatperioden behöver en stark och
tydlig röst i Europaparlamentets utskott för transport och turism, TRAN. Vi hoppas
därför att du vill anta den viktiga utmaningen att bli ledamot i TRAN-utskottet.
Sverige är ett till ytan stort land i utkanten av Europa. Vi har långa avstånd inom landet men
också till våra avsättningsmarknader och Sveriges ekonomi är öppen och handelsberoende.
Det är öppenhet och handel som över tid har skapat och skapar tillväxt och välstånd. Detta
är självklarheter men behöver allt som oftast upprepas.
Det svenska näringslivet är därför varma anhängare till en väl fungerande inre marknad,
öppenhet gentemot omvärlden och en mångfald av lösningar och idéer. Den inre marknaden
är en av EUs verkliga styrkor och konkurrensfördelar, något som vi tillsammans måste se till
att bygga vidare på och vidareförädla.
Utan fungerande transportkedjor är handel inte möjlig. Idag är handelsflödena ofta
internationella med globala logistikkedjor som utnyttjar alla trafikslag mellan producent och
konsument, både väg-, tåg-, båt- och flygtransport. Både arbets-, tjänste- och turistresor är
samhällsviktiga funktioner. Transporterna är på många sätt samhällets blodomlopp.
En grundläggande förutsättning för näringslivets fortsatta utveckling är en väl fungerande
och robust infrastruktur, både nationellt men också gränsöverskridande, samt tillgång till
konkurrenskraftiga transporter av både gods och individer.
Transporternas oönskade effekter som exempelvis miljöpåverkan och olyckor är samtidigt en
realitet som måste åtgärdas. En grundförutsättning för ett effektivt arbete och för att uppnå
verkliga resultat i dessa frågor är ett europeiskt och internationellt samarbete.
EU-medlemskapet innebär att svensk och europeisk transport- och infrastrukturpolitik är
intimt sammankopplad. En stor del av förutsättningarna bestäms inte på nationell nivå utan
genom förhandlingar inom och mellan EUs institutioner. Efter jordbrukspolitiken är

transporterna det område som har mest EU-lagstiftning. Vi är i grunden positiva till detta
eftersom gemensamma och harmoniserade EU-regler ofta är en förutsättning för en väl
fungerande och konkurrenskraftig inre marknad.
Av erfarenhet med tidigare EU-lagstiftningsarbete upplever vi att det skulle ha varit mycket
värdefullt att ha en europaparlamentariker som förstår och kan förmedla Sveriges specifika
utmaningar och möjligheter på transport-, turism- och infrastrukturområdet. Vi har under
senare år saknat en stark och tydlig svensk röst i TRAN och hoppas att du vill anta
utmaningen att bli ledamot i TRAN-utskottet.
Inom våra respektive organisationer finns en omfattande expertkunskap och vi ser oss som
ett naturligt stöd i ditt arbete. Att analysera konsekvenser för samhällsekonomin och svenska
företag av föreslagen lagstiftning är en viktig del av vårt arbete. Utöver detta kan vi förmedla
kontakter som kan vara värdefulla för dig i ditt förtroendeuppdrag att främja jobb och tillväxt i
Sverige och i Europa.
Vi står naturligtvis till förfogande om du vill ha mer information om innehållet i detta brev.
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