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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is ingenomen met de visie van de Commissie inzake een duurzame, koolstofarme en 

klimaatvriendelijke energie-unie met een geïntegreerd energiesysteem voor het hele 

continent en de voltooiing van de interne energiemarkt op basis van mededinging en 

continuïteit van de energievoorziening, die Europa in staat zal stellen haar afhankelijkheid 

van niet-Europese landen te verminderen en die zal zorgen voor de creatie van 

kwaliteitsbanen en groei; herinnert eraan dat minder afhankelijkheid van energie-invoer 

ook rechtstreeks bijdraagt tot de Europese economie;  

2. verzoekt de Commissie, gezien de mondiale aard van het probleem, om in internationale 

organisaties en op fora inzake milieubescherming en klimaatverandering meer de 

vermindering te controleren van de CO2-emissies door andere landen in de wereld; 

3. vraagt de Commissie en de lidstaten om vervoer als hoge prioriteit op te nemen in het EU-

klimaatbeleid, met name met het oog op de komende COP 21-besprekingen, en om 

bijvoorbeeld consistente brandstofefficiëntienormen voor te stellen voor zware 

vrachtwagens, bussen en schepen, aangezien deze al bestaan voor auto's en bestelwagens; 

4. schat dat vervoer verantwoordelijk is voor meer dan 30 % van het eindenergieverbruik in 

Europa en dat vervoer voor 94 % afhankelijk is van olieproducten; vindt daarom dat een 

schoner energiesysteem dat duidelijk verbonden is met het koolstofvrij maken van de 

vervoerssector een centrale plek moet innemen in een kaderstrategie voor een 

schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering; 

beklemtoont dat gecombineerde maatregelen om energie-efficiëntie te stimuleren en 

innovatieve energietechnologie te ontwikkelen van cruciaal belang zijn voor de 

verwezenlijking van een milieuvriendelijke duurzame energiemix voor het Europese 

vervoerssysteem; vindt dat een gevarieerd gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet 

worden aangemoedigd, waaronder vloeibaar aardgas voor zware vrachtwagens en in de 

sector van het zeevervoer; dringt er bij de Commissie op aan voorstellen in te dienen voor 

de afschaffing, indien passend, van voor het milieu schadelijke belastingsubsidies; 

moedigt steun aan voor onderzoek en innovatie die gericht zijn op het vinden van betere 

mobiliteitsoplossingen, technologisch en ook op het gebied van ondersteunende 

technologieën en beleidsmaatregelen;  

5. onderstreept dat de sectoren luchtvaart en zeevervoer in Europa de snelste groeiende 

bronnen van emissies en olieverbruik zijn; merkt op dat er een wereldwijde regeling in het 

kader van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en de Internationale Maritieme 

Organisatie nodig is om de CO2-emissiedoelstellingen voor de lucht- en de zeevaart te 

halen; herinnert eraan de wederkerigheid van de milieunormen van essentieel belang is 

voor het concurrentievermogen van de Europese bedrijfstakken; stipt aan dat effectieve 

maatregelen van deze organisaties om de emissies van de luchtvaart en zeevaart te 

reguleren tot dusverre zijn uitgebleven; roept de Commissie en de lidstaten op initiatieven 

te nemen die kunnen leiden tot snellere vooruitgang in de richting van de totstandkoming 

van een dergelijke wereldwijde overeenkomst en in de richting van een betere aflegging 
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van democratische verantwoording door deze organisaties; onderstreept dat het belangrijk 

is om rekening te houden met de specifieke situatie van de insulaire en ultraperifere 

gebieden, vanwege hun economische, sociale en territoriale beperkingen; 

6. moedigt de ontwikkeling aan van energie-infrastructuren, inclusief infrastructuren voor 

alternatieve brandstoffen, in het kader van een macroregionale benadering, om de 

totstandkoming van "energie-eilanden" tegen te gaan; moedigt ook het gebruik aan van 

concepten als "de methanoleconomie", "infrastructuur voor slimme netwerken" (ook voor 

elektrische mobiliteit) en "voertuigen voor goederenvervoer als energieopslag", om het 

gebruik efficiënter te maken en de energievoorziening te verbeteren; 

7. stipt aan dat 70 % van de Europeanen in steden wonen en dringt er bij de lidstaten op aan 

om in samenwerking met plaatselijke en regionale autoriteiten gerichte maatregelen te 

treffen met het oog op een vlot, kosteneffectief en energiezuinig stadsvervoer; herinnert 

eraan dat verantwoordelijk landgebruik, verantwoordelijke landplanning en duurzame 

vervoersoplossingen in stedelijke gebieden een doeltreffende bijdrage leveren aan de 

terugdringing van de CO2-emissies; roept de Commissie op de maatregelen te treffen die 

nodig zijn om openbaar vervoer, oplossingen voor gedeelde mobiliteit en lopen en fietsen 

te bevorderen, met name in dichtbevolkte gebieden, en waar nodig voorstellen te doen om 

de EU-regelgeving te moderniseren, teneinde multimodaliteit en nieuwe mobiliteit en 

logistieke diensten te bevorderen; onderstreept in verband hiermee dat er onbenut 

potentieel is voor intermodaliteit, nieuwe ICT-technologieën en de invoering van schone 

motoren;  

8. dringt aan op alomvattende wetgeving voor het stimuleren van de publieke en private 

investerings- en financieringsregelingen op lange termijn voor veelbelovende en 

innoverende technologieën in onderzoek, productie en distributie in verband met 

hernieuwbare brandstoffen en moderne motortechnologie, op een technologieneutrale 

wijze die niet leidt tot marktverstoring, alsmede Europese infrastructuren voor het 

vervoersnetwerk met focus op duurzame en groenere vervoerswijzen; benadrukt het feit 

dat commerciële en technologische valkuilen moeten worden vermeden; benadrukt dat de 

uitstoot moet worden teruggedrongen door fossiele brandstoffen geleidelijk te vervangen 

door hernieuwbare brandstoffen, elektriciteit of koolstofarme alternatieven; vindt dat er 

steun nodig is voor de snelle invoering van vloeibaar aardgas; herinnert eraan dat het 

openstellen van de markt voor hernieuwbare brandstoffen in de luchtvaart de EU zou 

helpen haar leidende rol op het gebied van hernieuwbare energie te blijven spelen; 

9. stipt aan dat het koolstofvrij maken van de vervoerssector de integratie veronderstelt van 

maatregelen die de grenzen tussen de beleidsterreinen overschrijden, op de gebieden 

energie, vervoer, handel en onderzoek en innovatie; onderstreept het belang van een 

consistente benadering in alle lidstaten om nationale fragmentatie te voorkomen, en 

beklemtoont dat er normen en interoperabiliteitsvereisten moeten worden opgesteld opdat 

het Europese bedrijfsleven de marktmogelijkheden kan benutten; 

10. benadrukt dat de invoering van elektrische voertuigen een extra last zal betekenen voor de 

elektriciteitsproductie en vraagt te onderzoeken of daaraan met de huidige 

productiemiddelen wel tegemoet kan worden gekomen; 

11. is verheugd over de verschuiving naar de duurzaamste en energiezuinigste vervoerswijzen 
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en vervoersroutes, zoals het spoor, zeevervoer over korte afstand, de binnenvaart en 

vervoer over zee, door deze concurrerender te maken en efficiënter wat de vermindering 

van de CO2-emissies betreft; onderstreept in verband hiermee het feit dat intermodaliteit 

belangrijk is;  

12. roept de Commissie op een algemene strategie voor het wegvervoer op te stellen, als 

onderdeel van het koolstofarm maken van de vervoerssector en ter ondersteuning van 

meer inspanningen voor de ontwikkeling en ingebruikname van elektrische mobiliteit 

voor het wegvervoer; 

13. merkt op dat wegvervoer op basis van gas een volwassen technologie met CO2-uitstoot 

vormt, en dat dit gas nuttig kan zijn als overbruggingsbrandstof bij de overgang naar 

schoon vervoer; beklemtoont echter dat de subsidiëring van de verwezenlijking van 

infrastructuur gericht moet zijn op schone technologieën; 

14. staat achter een algemeen pakket voor het wegvervoer ter bevordering van de bepaling 

van een efficiëntere kaderprijs voor het gebruik van infrastructuur en de invoering van 

intelligente interoperabele vervoersoplossingen; beklemtoont dat de energie-efficiëntie 

kan worden verbeterd door de digitalisering en het gebruik van intelligente 

vervoerssystemen te ondersteunen en innovatieve vervoersdiensten te ontwikkelen; dringt 

aan op een toekomstgerichte onderzoeks- en innovatiestrategie voor de vervoerssector; 

steunt de ontwikkeling van duurzame plannen voor stedelijke en plattelandsmobiliteit, om 

de vervuiling door het verkeer, congestie, lawaai en verkeersongevallen terug te dringen; 

is van mening dat deze plannen als doel dienen te hebben ongelijkheden weg te nemen, 

wat mensen met een handicap en kosten betreft; 

15. moedigt de Commissie aan om bij haar werkzaamheden voor de harmonisering van de 

certificeringscriteria voor duurzaam toerisme een criterium op te nemen inzake het 

gebruik van hernieuwbare energie en ook een criterium inzake de terugdringing van de 

CO2-emissies, overeenkomstig de EU-doelstellingen; 

16. roept de Commissie op de integratie van geavanceerde technologieën in innoverend 

spoorvervoer te bespoedigen door het Shift2Rail-initiatief te bevorderen, dat een 

belangrijke rol kan spelen bij een schoon openbaar vervoer; 

17. benadrukt het feit dat prioriteit moet worden gegeven aan EFSI-steun voor 

vervoersprojecten die de technologische overgang naar een schoon en duurzaam 

vervoerssysteem mogelijk maken; beklemtoont dat bij andere op EU-niveau beschikbare 

instrumenten voor financiële steun de prioriteit moet gaan naar investeringen in 

infrastructuur voor intermodaliteit, het spoor, vervoer over zee en binnenwateren. 
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