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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

1. onderstreept het feit dat het TEN-T-infrastructuurnet en ontwikkeling op het gebied van 

logistiek met elkaar verbonden zijn en het feit dat netten mogelijkheden bieden om de 

prestaties en multimodaal transport te verbeteren, mede door een beter gebruik van de 

bestaande fysieke en digitale infrastructuur en een beter onderhoud hiervan; is van mening 

dat verbetering van de bestaande interconnecties, installaties en infrastructuur het 

vertrekpunt moet zijn van de actie die de lidstaten en de Commissie ondernemen om de 

prestaties op het gebied van logistiek in het kader van de TEN-T-corridors te verbeteren; 

2. onderstreept het feit dat de transportsector in de EU ongeveer 1/4 van de broeikasgassen 

veroorzaakt en dat voor de periode 2010-2050, volgens de huidige trends en met het 

beleid dat momenteel wordt gevoerd, een toename van het goederentransport (inclusief 

internationale scheepvaart) wordt verwacht met 70 %; benadrukt bijgevolg het feit dat 

TEN-T moet worden beschouwd als cruciaal instrument voor het realiseren van de 

doelstelling van het Europees transportbeleid inzake een koolstofarme economie, die een 

aanzienlijke bijdrage kan leveren voor het halen van de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs van de COP21, die als gevolg van de ratificering door de EU 

onlangs in werking is getreden, en de klimaatdoelstellingen van de Unie op lange termijn; 

wijst in verband hiermee op de rol van internationale organen en mondiale maatregelen 

om de mondiale klimaateffecten van transport te verminderen; 

3. verzoekt de Commissie de haalbaarheid te onderzoeken van de invoering van één 

standaardmethode voor het meten van de broeikasgasemissies over de hele 

toeleveringsketen en voor alle oplossingen inzake modaal transport; 

4. is van mening dat de belangrijkste uitdaging voor de EU op het gebied van logistiek erin 

zal bestaan de impact van het goederentransport op het milieu en de volksgezondheid tot 

een minimum terug te brengen, vooral die van het wegvervoer, dat ongeveer 1/4 van de 

broeikasgasemissies van het wegvervoer veroorzaakt, door de luchtvervuiling en de 

vervuiling door lawaai terug te dringen en de efficiëntie van de sector te vergroten in het 

licht van de Overeenkomst van Parijs;  

5. acht het belangrijk te garanderen dat de ontwikkeling op het gebied van logistiek niet leidt 

tot slechtere leefomstandigheden, met name voor mensen die al aan een hoog niveau van 

vervuiling blootgesteld worden, en herinnert eraan dat bij de beoordeling van projecten 

rekening moet worden gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten, 

volledig in overeenstemming met de EU-wetgeving, met name de richtlijn 

milieueffectbeoordeling (MER), die door de lidstaten naar behoren moet worden omgezet, 

ten uitvoer gelegd en gehandhaafd; 

6. dat moet worden gegarandeerd dat de geplande infrastructuur overeenkomt met de 

effectieve behoeften voor duurzame logistiek en dat zij niet op niet-duurzame wijze 

schade zal veroorzaken aan het milieu; benadrukt in verband hiermee het feit dat de 

bescherming van de biodiversiteit en het realiseren van de EU-doelstellingen op het 
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gebied van milieubescherming veel beter in de planning en de tenuitvoerlegging van 

TEN-T moeten worden geïntegreerd;  

7. onderstreept het feit dat technologische innovatie kan helpen om sneller en goedkoper een 

efficiënter en duurzamer Europees vervoerssysteem tot stand te brengen door te werken 

aan drie belangrijke factoren: de efficiency van voertuigen, dankzij nieuwe motoren, 

materialen en ontwerpen, een schoner energiegebruik, dankzij nieuwe brandstoffen en 

aandrijfsysteem, te meer daar 95 % van de in de EU-transportsector gebruikte energie 

afkomstig is van olie, en een beter gebruik van het net dankzij de informatie- en 

communicatiesystemen; is in verband hiermee van mening dat een vervanging van 

fossiele brandstoffen in de energievoorziening van de transportsector de milieuprestaties 

van de sector zal verbeteren en dat daarom maatregelen moeten worden overwogen als 

stimuleringsregelingen om een snelle overschakeling teweeg te brengen voor de 

reconversie van zware commerciële voertuigen en zware voertuigen naar een schonere 

alternatieve krachtbron of maatregelen om van vloeibaar gas (LNG) een alternatief te 

maken voor diesel en een overgangsbrandstof om de emissies van vrachtvervoer over de 

weg ter verminderen totdat alternatieve krachtbronnen, bijvoorbeeld elektriciteit uit 

batterijen en met brandstofcellen, concurrerend zijn; 

8. verzoekt de Commissie het goederentransport per spoor concurrerender te maken, door 

middel van spoornetten die volledig interoperabel en met elkaar verbonden zijn en door 

bedrijven gelijke toegang te garanderen, en hetzelfde te doen voor het vervoer over de 

binnenwaterwegen, het vervoer over rivieren, het vervoer over zee en het luchtvervoer, 

met voor elke modus de mogelijkheid te opereren tegen gelijke voorwaarden, en dringt er 

bij de Commissie op aan multimodaal en intermodaal transport te bevorderen; wijst er ook 

op dat om de overstap naar andere vervoerswijzen en de logistiek van het goederenvervoer 

efficiënter en duurzamer te maken actie nodig is over alle transportnetten, die een 

connectie moeten garanderen zonder onderbrekingen tussen de diverse vervoerswijzen, 

waarbij de vereenvoudiging en de betrouwbaarheid van de dienstverlening en de 

verwijdering van de belemmeringen op het gebied van normen en van de technische en 

operationele belemmeringen moeten worden gegarandeerd; is in verband hiermee van 

mening dat de Commissie met een kader moet komen voor elektronische informatie-

uitwisseling en elektronisch vervoerbeheer voor multimodaal vervoer (e-Freight), teneinde 

een vereenvoudigde, papierloze, naadloze en transparante gegevensstroom te bevorderen 

tussen ondernemingen en autoriteiten; 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten om, zonder de algemene veiligheid in gevaar te 

brengen, krachtigere, effectievere maatregelen en stimulansen in te voeren om 

spoorbedrijven ertoe aan te moedigen het lawaai van vrachtvervoer aan te pakken, wegens 

de negatieve effecten van geluidsoverlast op de gezondheid, met name gezien het feit dat 

bijna zeven miljoen mensen in de EU worden blootgesteld aan een niveau van 

spoorlawaai dat de drempel van buitensporige blootstelling overschrijdt, vooral in 

stedelijke gebieden; verzoekt de Commissie in verband hiermee maximumwaarden voor 

geluidsemissies in het vrachtvervoer in te voeren; 

10. benadrukt het feit dat grote inspanningen moeten worden geleverd om te focussen op een 

nieuw leven voor het spoor en op een versterking van de binnenwateren, als prioriteit voor 

de EU-strategie inzake duurzaam transport; gezien het feit dat met name het spoor sinds 

het begin van de economische crisis constant marktaandeel verliest, is van mening dat de 
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lidstaten en de Commissie nieuwe en niet-discriminerende initiatieven moeten voorstellen 

om de ontwikkeling van deze sector in heel Europa te ondersteunen; herinnert de 

Commissie en de lidstaten aan de ambitieuze doelstellingen die zijn bepaald in het 

Witboek over vervoer van 2011 (COM(2011) 144), onder andere om tegen 2030 30 % en 

tegen 2050 50 % van het vrachtvervoer over de weg over afstanden van meer dan 300 km 

te laten verlopen via het spoor of de binnenwateren; 

11. wijst andermaal op het belang van de interconnecties van de zeehavens met andere 

vervoerswijzen, met name het spoor, met als doel om de milieuvriendelijkste 

vervoerswijzen te bevorderen, de intermodaliteit te verbeteren en de CO2-emissies te 

verlagen; vraagt de Europese Commissie zich te richten op een verbetering van de 

interconnecties met die zeehavens die nog geen verbindingen hebben met het spoor en met 

de TEN-T-corridors; 

12. onderstreept het feit dat het belangrijk is te investeren in logistiek van de laatste kilometer 

en in milieuvriendelijkere logistieke knooppunten, met name in steden en havens, om de 

stedelijke knooppunten en de belangrijkste corridors beter met elkaar te verbinden, 

aangezien de meeste verplaatsingen beginnen en eindigen in stedelijke gebieden; wijst op 

het potentieel van binnenvaart en de maritieme dimensie van TEN-T om de milieu-impact 

van de transportsector te verminderen; 

13. verzoekt de Commissie de ontwikkeling aan te moedigen van elektrische transportmodi en 

van de nodige infrastructuur over het hele TEN-T-net en met name in stadscentra de 

ontwikkeling te bevorderen van innoverende transportprojecten, bijvoorbeeld elektrisch 

transport, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de ontwikkeling van 

alternatieve brandstoffen en van de infrastructuur hiervoor; benadrukt het feit dat het 

gebruik van elektrisch aangedreven lichte commerciële voertuigen in de logistiek van de 

laatste kilometer, de CO2-emissies in het algemeen en ook de plaatselijke emissies van 

vervuilende stoffen en van lawaai in het bijzonder vermindert en zo een positieve bijdrage 

levert aan de luchtkwaliteit in de stad; benadrukt daarom het feit dat oplaadinfrastructuur 

in de kernknooppunten nodig is; 

14. onderstreept dat onderzoek en innovatie een belangrijke rol kunnen spelen voor de 

ontwikkeling van een uit milieuoogpunt duurzame, gedigitaliseerde logistiek en een 

grotere interoperabiliteit en interconnectiviteit van de IT-systemen en -diensten;  

15. onderstreept het feit dat de voltooiing van de Europese digitale gemeenschappelijke markt 

belangrijk zal zijn voor transport en logistiek en met name het feit dat een connectiviteit 

moet worden gegarandeerd met hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit over 

het hele TEN-T-net en in de spoornetcorridors; 

16. verzoekt de Commissie een nieuwe innovatie- en implementatiestrategie voor de 

vervoerssector te ontwikkelen in nauwe samenwerking met het Europees Strategisch plan 

voor energietechnologie (SET-plan) en op zoek te naar geschikte beleids- en 

financieringsinstrumenten om een snelle toepassing van de onderzoeksresultaten te 

waarborgen; 

17. aangezien de digitalisering van de diensten een rol speelt om oplossingen op het gebied 

van transport te bevorderen die milieuvriendelijker zijn, verzoekt de Commissie om, mede 

door een coherente wetgevende aanpak op het niveau van de EU, de toegang tot en het 
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delen van gegevens over de verkeersstromen via de corridors en het gebruik van 

multimodaal transport te bevorderen, vooral voor kmo's, en de lokale spelers en de 

overheid op dit gebied hier meer bij te betrekken, om een beter beheer mogelijk te maken 

van de voorzieningsketen en een efficiënter gebruik van de middelen en de infrastructuur, 

mede door het delen van goede praktijken; onderstreept het feit dat toegang tot deze 

gegevens over de verkeersstromen voor spelers als dienstverleners op het gebied van 

digitale kaarten en navigatie fundamenteel is voor het mogelijk maken van intermodaal 

transport, efficiëntere routing, geautomatiseerd rijden en intelligente vervoerssystemen, 

alsmede "platooning" (groepering van diverse voertuigen) in het vrachtvervoer over de 

weg, omdat zo beter gebruik kan worden gemaakt van het aanzuigeffect en omdat de 

emissies hierbij worden verminderd en de wegcapaciteit vergroot; 

18. wijst erop dat de regulering van transport momenteel vasthangt aan de transportmodus en 

onder de bevoegdheid valt van diverse internationale instanties (de Internationale 

Maritieme Organisatie (IMO), de Internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)...); 

merkt voorts op dat de algemene herziening en ontwikkeling van het multimodale 

transportsysteem een uitdaging is, door de vele actoren die hierbij betrokken zijn; 

19. adviseert het plaatsen van alcoholsloten – met een kleine, wetenschappelijk gefundeerde 

meettolerantie – in alle nieuwe modellen van voor goederenvervoer bedoelde voertuigen 

verplicht te stellen; 

20. verzoekt de Commissie meer middelen ter beschikking te stellen en op meer synergische 

wijze gebruik te maken van de Europese fondsen, vooral voor projecten die als doel 

hebben de negatieve milieu-impact van transport, met name goederentransport, te 

verminderen en ook voor duurzame projecten met een groter risico die minder attractief 

zijn voor particuliere investeerders; 

21. verzoekt de Commissie rekening te houden met de effecten die distributie volgens de 

"just in time"-strategie hebben op het milieu, door de toename van het aantal voertuigen in 

beweging; 

22. onderstreept het feit dat de elementen van de logistieke stromen van distributieve logistiek 

en retourlogistiek met elkaar moeten worden geïntegreerd, om de totale behoefte aan 

voertuigbewegingen voor goederentransport te verminderen, mede gezien de geleidelijke 

overschakeling op een circulaire economie. 
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