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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en 

toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat de Europese Commissie ernaar streeft tegen 2020 het aantal 

verkeersongevallen met dodelijke afloop per jaar in de EU met de helft terug te dringen 

ten opzichte van 2010, overeenkomstig de doelstellingen van "Vision Zero"; 

overwegende dat het erop lijkt dat de vorderingen inzake het terugdringen van het aantal 

doden en gewonden onlangs zijn gestagneerd, aangezien in 2016 op de wegen in de EU 

meer dan 25 000 personen zijn omgekomen en nog eens 135 000 personen 

zwaargewond zijn geraakt; 

B. overwegende dat van geavanceerde ondersteuningssystemen voor de bestuurder, zoals 

waarschuwingen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook en automatische 

noodremmen, al is aangetoond dat zij bijdragen aan de verkeersveiligheid en het aantal 

ernstige ongevallen verminderen; 

C. overwegende dat de veilige ontwikkeling van autonoom rijden van cruciaal belang is 

voor het draagvlak voor deze technologie in onze maatschappij; overwegende dat 

menselijke fouten kennelijk een doorslaggevende rol spelen bij de meeste 

verkeersongevallen en dat geautomatiseerde en autonome voertuigen de 

verkeersveiligheid naar verwachting dan ook aanzienlijk zullen verbeteren; voorts 

overwegende dat er in onze steden sprake is van grote mobiliteitsproblemen en andere 

problemen die samenhangen met vervuiling en klimaatverandering; overwegende dat 

autonome voertuigen mobiliteit beschikbaar kunnen maken voor wie niet in staat is om 

een voertuig te besturen, het gebruik van het openbaar vervoer en regelingen voor 

autodelen kunnen bevorderen, en het gebruik van infrastructuur kunnen optimaliseren 

door de verkeerscongestie te bestrijden, aangezien voor autonome voertuigen minder 

parkeergelegenheid nabij steden nodig is, en dat autonome voertuigen bovendien de 

brandstofefficiëntie verhogen en het gebruik van alternatieve energiebronnen 

vergemakkelijken en zodoende tot de verwezenlijking van de klimaat- en 

energiedoelstellingen voor 2030 en de verbintenissen van de EU uit hoofde van de 

Overeenkomst van Parijs bijdragen; overwegende dat geautomatiseerde mobiliteit de 

ambities van de EU zou kunnen helpen waarmaken door de desbetreffende sector 

sterker en concurrerender te maken, banen te scheppen en economische groei te 

stimuleren; 

D. overwegende dat vervoer door de Commissie in haar mededeling van 23 november 

2017 over het versterken van de energienetten van Europa (COM(2017)0718) werd 

genoemd als één van de sectoren waarin elektriciteit van cruciaal belang zal zijn voor 

decarbonisatie; overwegende dat elektrische mobiliteit op basis van hernieuwbare 

energiebronnen derhalve moet worden bevorderd en fossiele brandstoffen stapsgewijs 

moeten worden afgeschaft om de transitie naar een broeikasgasneutrale economie te 

versnellen en uiterlijk in 2050 te verwezenlijken; 

E. overwegende dat het, met het oog op de ethische implicaties van het gebruik van deze 

technologieën, noodzakelijk is richtsnoeren te ontwikkelen voor de inzet van 

kunstmatige intelligentie en garantiestelsels om op samenhangende wijze om te gaan 

met de ethische kwesties die zich voordoen; 
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F. overwegende dat de Commissie verwacht dat de nieuwe markt voor geautomatiseerde 

en geconnecteerde voertuigen exponentieel zal groeien, waarbij de inkomsten naar 

schatting hoger zullen liggen dan 620 miljard EUR tegen 2025 voor de 

automobielsector van de EU en 180 miljard EUR voor de elektronicasector van de EU; 

G. overwegende dat landen zoals de VS, de Verenigde Arabische Emiraten, China en Japan 

zich snel ontwikkelen wat autonoom rijden betreft en reeds strategieën aannemen voor 

geautomatiseerde voertuigen en op dit gebied investeringen aantrekken; overwegende 

dat de economische impact van geautomatiseerde mobiliteit in de EU sterk afhankelijk 

zal zijn van het vermogen van de Europese sector om het tempo van internationale 

concurrenten bij te houden; overwegende dat Europa 23 % van de wereldwijde 

productie van motorvoertuigen vertegenwoordigt, maar meer moet investeren in de 

ontwikkeling en toepassing van veilige, geconnecteerde en geautomatiseerde 

mobiliteitssystemen; overwegende dat geautomatiseerde mobiliteit economisch 

potentieel inhoudt voor veel sectoren, met inbegrip van startende ondernemingen, kmo's 

en de industrie, en dat het de visie van de EU moet zijn dat de Unie een wereldleider 

moet worden op het gebied van volledig autonome, veilige mobiliteit; 

1. benadrukt dat autonoom rijden voor een enorme paradigmaverschuiving zal zorgen, die 

alle huidige modellen van mobiliteit en eigendom van voertuigen ingrijpend zal 

veranderen; is van mening dat autonoom rijden, binnen een geschikt kader, kan leiden 

tot enorme verbeteringen inzake efficiënt gebruik van voertuigen en aanzienlijk kan 

bijdragen tot het terugdringen van de congestie, waardoor de emissies van CO2 en 

andere vervuilende stoffen afnemen, bijvoorbeeld door middel van oplossingen zoals 

platooning; 

2. is van mening dat ontbrekende, onvolledige of afwijkende nationale wetgevende 

benaderingen nog steeds een enorm obstakel vormen voor de introductie op de markt 

van geautomatiseerde en in het bijzonder autonome voertuigen; is van mening dat er 

wijzigingen in de regelgeving zullen moeten komen om de samenhang te garanderen 

tussen nationale verkeersregels, om conflicten over voertuigreglementen op EU-niveau 

te voorkomen en om een toekomstbestendig kader op te bouwen teneinde 

grensoverschrijdende automatisering mogelijk te maken; roept de lidstaten op 

voldoende flexibiliteit te bieden met het oog op innovatie en de nodige tests; 

3. roept de Commissie gezien het mondiale karakter van de automobielsector op dringend 

vaart te zetten achter de onderhandelingen op het niveau van de VN en toekomstige 

wijzigingen in de regelgeving voor te stellen in overeenstemming met de resultaten van 

de Economische Commissie van de VN voor Europa (VN-ECE) en binnen het huidige 

rechtskader van het Verdrag van Wenen van 1968; roept de Commissie op bijzondere 

aandacht te wijden aan de gemeenschappelijke normen inzake voertuigveiligheid, 

typegoedkeuring, eerlijke en gelijke toegang tot aan boord gegenereerde gegevens en 

cyberbeveiliging; 

4. benadrukt dat autonoom rijden, om bij te kunnen dragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van ons vervoersbeleid, moet worden ingevoerd op een manier die 

aanzienlijk bijdraagt aan een duurzaam vervoerssysteem waarin rekening wordt 

gehouden met factoren waaronder milieu, klimaat, verkeersveiligheid, lawaai en goede 

toegankelijkheid voor iedereen; 



 

AD\1169799NL.docx 5/9 PE623.925v02-00 

 NL 

5. beklemtoont dat geautomatiseerde voertuigen, zodra ze op de markt beschikbaar zijn, 

een groot effect op de distributie en consumptie van goederen zullen hebben; is daarom 

van mening dat het dringend nodig is dit effect te beoordelen en te zorgen voor 

maatregelen om de betrokken sectoren en mensen te ondersteunen; 

6. stelt vast dat enkele autonome voertuigen een beperkt aantal ernstige of dodelijke 

ongevallen hebben veroorzaakt; is daarom van oordeel dat dergelijke voertuigen steeds 

voorzien moeten zijn van een centrale functie voor overname door de mens; verzoekt de 

Commissie rekening te houden met de bestaande infrastructuur en leeftijd van het 

wagenpark in de lidstaten en na te denken over de co-existentie van geconnecteerde, 

geautomatiseerde en autonome voertuigen en niet-geconnecteerde voertuigen, 

bestuurders, fietsers, motorrijders, voetgangers en alle andere weggebruikers; 

7. is van mening dat de huidige procedure van EU-vrijstellingen die worden toegekend op 

basis van een nationale ad-hocveiligheidsbeoordeling ontoereikend is, omdat er 

buitensporige investeringsrisico's mee gemoeid zijn en de invoering van technologie 

voor de automatisering van voertuigen in gevaar wordt gebracht; roept de Commissie op 

te starten met werkzaamheden voor EU-wetgeving inzake typegoedkeuring voor 

geautomatiseerde en autonome voertuigen, in overeenstemming met de resultaten van 

VN-ECE, met bijzondere verwijzing naar de Groep artikel 29; onderstreept dat de 

markttoezichtprocedures met betrekking tot geautomatiseerde voertuigen gedurende hun 

levensduur zo gestandaardiseerd, transparant en controleerbaar mogelijk moeten zijn en 

onder meer grensoverschrijdende tests op wegen zonder hinder en in reële 

rijomstandigheden, evenals periodieke technische controles moeten omvatten; 

8. verklaart dat cyberbeveiliging moet worden gegarandeerd en dat elke doorgifte van 

gegevens tussen het boordsysteem, de centrale server van de fabrikant, andere 

voertuigen en weginfrastructuur moet worden beschermd tegen ongeoorloofde 

onthulling en manipulatie; herinnert eraan dat het Parlement er in zijn resolutie van 

13 maart 2018 over een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen1 

bij de Commissie op heeft aangedrongen uiterlijk aan het eind van het jaar een 

wetgevingsvoorstel in te dienen over de toegang tot gegevens en hulpmiddelen in 

voertuigen; verzoekt de Commissie een gemeenschappelijk veiligheidsbeleid voor te 

stellen op basis van backendserversystemen en cyberbeveiligingsnormen die op 

Europees niveau geharmoniseerd zijn, met inachtneming van de normen van VN-ECE; 

dringt in dit verband aan op duidelijke regels met het oog op gelijke 

concurrentievoorwaarden inzake toegang tot gegevens in voertuigen, die bescherming 

bieden tegen problemen op het gebied van cyberbeveiliging en bescherming van 

persoonsgegevens en die innovatie en eerlijke concurrentie bevorderen; 

9. benadrukt dat het belangrijk is in het onderzoek en de technologische ontwikkelingen in 

deze sector ook aandacht te besteden aan het klimaat, met bijzondere nadruk op het 

gebruik van hernieuwbare energie in de sector; 

10. onderstreept dat de aansprakelijkheid van fabrikanten en bestuurders van 

geautomatiseerde en autonome voertuigen duidelijk moet worden geregeld en dat zowel 

gebruikers als derden over passende rechten en verhaalmogelijkheden moeten 

beschikken; is ingenomen met het initiatief van de Commissie om gegevensrecorders 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0063. 
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voor geautomatiseerde voertuigen te regelen en verzoekt de Commissie een breder 

kader tot stand te brengen voor aansprakelijkheid bij schade die wordt veroorzaakt door 

ongevallen waarbij autonome of geautomatiseerde motorvoertuigen betrokken zijn; 

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de investeringen te waarborgen en faciliteren die, 

vooral voor kmo's, noodzakelijk zijn om de relevante technologieën te kunnen 

ontwikkelen, de noodzakelijke ondersteunende infrastructuur op te zetten en een groter 

publiek draagvlak voor geautomatiseerde mobiliteit te stimuleren; benadrukt dat 

weginfrastructuur een belangrijke rol zal spelen bij de ondersteuning van 

geautomatiseerde voertuigen; roept de lidstaten op te investeren in ondubbelzinnige 

verkeersborden, wegmarkeringen, straatmeubilair, veiligheidsmaatregelen en 

infrastructuur om communicatie mogelijk te maken, en hun nationale verkeersregels en 

meldsystemen te herzien om bij te dragen aan convergentie van de benaderingen binnen 

de EU; 

12. roept de Commissie, de Raad en de lidstaten op een efficiënt gebruik van de Europese 

satelliet- en connectiviteitstechnologie in het kader van Galileo te waarborgen en de 

dekking van het digitale hogesnelheidsnet af te ronden en aldus betere garanties wat de 

interoperabiliteit van diensten betreft evenals een beter beveiligd systeem te bieden, 

aangezien leemten in de digitale dekking, in het bijzonder in grensgebieden, de 

grensoverschrijdende exploitatie van geautomatiseerde en geconnecteerde voertuigen 

onmogelijk maken; 

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de huidige en toekomstige bestuurders via 

informatiecampagnes en via de opleiding voor bestuurders bewuster te maken van de 

ontwikkeling van ondersteuningssystemen voor de bestuurder, en daartoe in de 

rijopleiding specifieke lessen op te nemen over de functies en beperkingen van de 

nieuwe technologieën, met inbegrip van de regels inzake geïnformeerde toestemming 

betreffende boordsystemen, gegevensuitwisseling en richtsnoeren inzake ecologisch 

rijden, en tevens het gebruik van elektrische voertuigen die gebruikmaken van 

oplaadsystemen op hernieuwbare energie aan te moedigen; 

14. roept de relevante actoren, de autoriteiten en de lidstaten op om collaboratief 

leiderschap te tonen alsook te coördineren en samen te werken teneinde innovatie te 

bevorderen, investeringen in infrastructuur voor geautomatiseerde mobiliteit te 

beschermen en grensoverschrijdende tests te vergemakkelijken; dringt er bij de lidstaten 

en regio's op aan om gebruik te maken van de mogelijkheden die worden geboden door 

het regionale beleid van de EU en de Europese structuur- en investeringsfondsen om 

investeringen in onderzoek, innovatie en de invoering van autonoom rijden in het 

Europese vervoer mee te financieren; is ingenomen met de financiële steun die in 

Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU, is 

toegewezen aan geautomatiseerde voertuigen en benadrukt de behoefte aan onderzoek 

naar kunstmatige intelligentie om toekomstige autonome systemen soepeler en 

efficiënter te laten werken; verzoekt de Commissie de onderzoeks- en 

innovatieprogramma's voor geautomatiseerde voertuigen in het meerjarig financieel 

kader 2021-2027 en Horizon Europa 2021-2027 verder uit te breiden in 

overeenstemming met het beginsel van open wetenschap; 

15. verzoekt de lidstaten nationale waarnemingscentra op te richten om geautomatiseerde 
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mobiliteit en de ontwikkelingen ter zake op te volgen, om de dialoog tussen de 

belanghebbenden te bevorderen, om bij te dragen tot de opstelling van nationale 

strategieën die in overeenstemming zijn met die van de Europese Unie, om het debat op 

internationaal niveau te bevorderen en om het bewustzijn te vergroten over de 

mogelijkheden en de risico's van geautomatiseerde besturingssystemen; verzoekt de 

lidstaten ook de ongevallen waarbij (semi)geautomatiseerde voertuigen betrokken zijn 

permanent en doeltreffend op te volgen en daartoe via aangepaste platformen gegevens 

te verzamelen en te analyseren; 

16. benadrukt dat de invoering van technologieën voor geconnecteerde en geautomatiseerde 

mobiliteit in het commerciële wegverkeer structurele effecten heeft op de arbeidsmarkt, 

en met name op de vervoerssector; verzoekt de Commissie en de lidstaten actief de 

dialoog met en tussen belanghebbenden, met inbegrip van de sociale partners, te 

bevorderen over het beheer en de beperking van deze structurele veranderingen; is van 

mening dat het essentieel is een eerlijke transitie te garanderen voor werknemers van 

wie de baan mogelijk een andere vorm zal aannemen of zal verdwijnen als gevolg van 

de automatisering, deze werknemers alle kansen te bieden, bijvoorbeeld via bij- en 

omscholingsinitiatieven, om de vaardigheden en kennis te verwerven die zij nodig 

hebben om nieuwe technologie onder de knie te krijgen, en hen tijdens deze overgang 

op de arbeidsmarkt bij te staan; 

17. onderkent dat autonoom vervoer alle vormen van bestuurde, geautomatiseerde en 

autonome vervoersmiddelen op de weg, per spoor, door de lucht, op zee en op de 

binnenwateren bestrijkt; roept de Europese Commissie en de lidstaten op hun beleid 

inzake autonoom rijden te verbreden zodat ook openbaar vervoer eronder valt en 

daarnaast hun visie verder uit te werken om alle vervoerswijzen in aanmerking te 

nemen. 
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