
 

AD\1139620NL.docx  PE606.126v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie vervoer en toerisme 
 

2017/2084(INI) 

24.11.2017 

ADVIES 

van de Commissie vervoer en toerisme 

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie 

inzake versnelling van de innovatie op het gebied van schone energie 

(2017/2084(INI)) 

Rapporteur voor advies: Isabella De Monte 

 



 

PE606.126v02-00 2/8 AD\1139620NL.docx 

NL 

PA_NonLeg 



 

AD\1139620NL.docx 3/8 PE606.126v02-00 

 NL 

SUGGESTIES 

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

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

A. overwegende dat de vervoerssector verantwoordelijk is voor een derde van het totale 

energieverbruik van de EU, een enorm potentieel voor energie-efficiëntie en de 

vermindering van CO2-emissies heeft en daarom een vitale rol moet spelen bij de 

overgang naar nieuwe energie-oplossingen en een koolstofarme samenleving; 

overwegende dat daartoe geavanceerde innoverende oplossingen voor opslag en 

infrastructuur nodig zijn die baseren op alternatieve energiebronnen, alsmede digitale 

innovatie, ter ondersteuning van toerismebedrijven en slimme mobiliteitsdiensten, met 

name kmo's, startende ondernemers en nieuwe bedrijfsmodellen in de vervoerssector; 

B. overwegende dat voor de vervoerssector een essentiële rol is weggelegd bij de uitvoering 

van de klimaatakkoorden van Parijs en het daarin gestelde doel om de wereldwijde 

temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2°C; overwegende dat de 

decarbonisering van de vervoerssector is aangewezen op een ruimere toepassing van 

hernieuwbare energiebronnen en dat er bijgevolg nood is aan nauwe verbanden tussen 

energie en vervoer alsmede doeltreffende integratie tussen het Europese bedrijfsleven en 

het wetenschappelijk onderzoek om sectorale integratie te kunnen verwezenlijken met 

volledige eerbiediging van het beginsel van technologische neutraliteit; 

C. overwegende dat de intensievere bevordering en ondersteuning van energie-efficiëntie, 

hernieuwbare-energietechnologieën en elektrische mobiliteit, samen met digitalisering, 

intelligente vervoerssystemen en intelligente infrastructuur die energieopwekking 

optimaliseert, de overgang naar een concurrerende, koolstofarme economie die 

werkgelegenheid, groei en investeringen ondersteunt, zal versnellen en de Europese 

economieën een impuls zal geven; 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie1 en de daarin voorgestelde acties, 

waaronder het voornemen van de Commissie en de Europese Investeringsbank om een 

faciliteit voor schoner vervoer op te richten, zoals de bestaande Green Shipping Facility, 

ter ondersteuning van de toepassing en ontwikkeling van oplossingen voor nieuwe 

oplossingen voor alternatieve energie op vervoersgebied alsmede van innovatie op dit 

terrein; is ook ingenomen met de rol van het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) bij het aantrekken van private investeringen op dit gebied; 

onderstreept dat publiek-private partnerschappen en gemeenschappelijke ondernemingen 

op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (zoals het Gezamenlijke 

technologie-initiatief op het gebied van brandstofcellen en waterstof) de risicofactor 

kunnen verkleinen en aldus de juiste stimulansen en voorwaarden tot stand kunnen 

brengen om investeerders in schone energie aan te trekken; 

2. dringt er bij de Commissie op aan de infrastructuurbehoeften voor het gebruik van 

alternatieve brandstoffen in kaart te brengen om alle specifieke energie-uitdagingen voor 

de verschillende vervoerssectoren aan te pakken, met inbegrip van spoorvervoer, lichte en 

zware bedrijfsvoertuigen, luchtvervoer, zee- en binnenvaart;  

                                                 
1 COM(2016)0763. 
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3. is er vast van overtuigd dat de beleidsmakers, om de doelstellingen van de EU inzake het 

gebruik van hernieuwbare energie te bereiken, het investeringsklimaat dringend moeten 

versterken, niet alleen wat investeringsbeleid, maar ook wat mededingings-, handels- en 

financiëlemarktbeleid betreft; herinnert eraan dat het investeringsklimaat een van de 

belangrijkste remmen op investeringen en innovatie in hernieuwbare energie vormt en dat 

het ruimere investeringsklimaat investeringen en innovatie in hernieuwbare energie niet 

mag tegenwerken; 

4. benadrukt het belang van het ondersteunen en stimuleren van de meest veelbelovende 

innovaties en geavanceerde technologieën in Europa in het kader van een 

gebruikersgerichte, technologieneutrale en interdisciplinaire bottom-upbenadering, op het 

snijvlak van energie, de vervoerssector en digitale technologieën, met name de 

technologieën die over de hele levenscyclus genomen een aanzienlijke daling van de 

broeikasgasemissies opleveren (waaronder waterstof en elektrische voertuigen); is daarom 

verheugd met de rol van de Europese Onderzoeksraad op het gebied van fundamenteel 

onderzoek en met het initiatief van de Commissie om een Europese Innovatieraad op te 

zetten; is van mening dat synergieën tussen de trans-Europese netwerken voor vervoer, 

telecommunicatie en hernieuwbare energie in het toekomstig meerjarig financieel kader 

(MFK) sterker moeten worden ondersteund; 

5. neemt kennis van de grote inspanningen die in het kader van het Horizon 2020 

programma voor onderzoek en ontwikkeling worden verricht met het oog op de 

doelstelling om de broeikasgasemissies in de vervoerssector tegen 2050 met 60 % te 

verminderen ten opzichte van hun niveau in 19901; herinnert eraan dat de EU-

programma’s voor onderzoek en innovatie die door deze programma's worden 

ondersteund, determinerend zijn voor de marktacceptatie van energie, ICT-innovatie en 

slimme vervoerssystemen; verzoekt de Commissie om de beschikbare middelen in de 

toekomst duidelijker in te zetten voor onderling verbonden strategische prioriteiten, zoals 

emissiearme mobiliteit, infrastructuur voor het opladen met alternatieve brandstoffen en 

geïntegreerd stedelijk vervoer, met bijzondere aandacht voor alle vervuilende emissies, 

geluidshinder, verkeersveiligheid, congestie en knelpunten, en in overeenstemming met 

het beginsel van technologische neutraliteit; wijst tevens op het belang van de 

ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen en verhoging van het aandeel van het 

spoorvervoer en het gebruik van de fiets; 

6. is verheugd dat de Commissie de marktacceptatie van innovatieve oplossingen met schone 

energie via openbare aanbestedingen en de herziening van de richtlijn ter bevordering van 

schone voertuigen zal ondersteunen en erkent de mogelijke voordelen voor 

openbaarvervoersautoriteiten en -exploitanten, busconstructeurs, industriële 

toeleveranciers, energieleveranciers, nationale en internationale organisaties en 

onderzoekscentra; verzoekt de Commissie snel met voorstellen in die zin te komen; 

7. is voorstander van het opstellen van een strategische agenda voor onderzoek en innovatie 

in het vervoer, met stappenplannen die in overleg tussen de lidstaten en de Commissie, 

maar ook lokale en regionale overheden en exploitanten ontwikkeld zijn en een 

bijbehorend beheersmechanisme voor het ondersteunen van de uiterst noodzakelijke 

werkzaamheden op het gebied van onderzoek, innovatie en toepassing in de 

                                                 
1  Zoals neergelegd in het Witboek van de Commissie getiteld "Stappenplan voor een interne Europese 

vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem" (COM(2011) 0144). 
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vervoerssector van nieuwe technologieën, en voor het bevorderen van emissiearme 

mobiliteit; vraagt dat de conclusies van deze stappenplannen in het jaarlijkse 

werkprogramma van de Commissie worden opgenomen; 

8. onderstreept de noodzaak om beste praktijken en de uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten over slimme, duurzame en inclusieve stedelijke projecten te delen en uit te 

breiden; benadrukt tevens de voordelen van strengere CO2-normen na 2020-2021 in 

overeenstemming met de decarboniseringsdoelstellingen van de EU als motor voor 

innovatie en efficiëntie; verzoekt om een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak die 

rekening houdt met de stedelijke dimensie van de EU en met nationaal beleid en nationale 

wetgeving, alsmede om ontwikkeling van duurzame stedelijke mobiliteitsplannen, 

teneinde de lidstaten te helpen, in staat te stellen en aan te moedigen om de gezondheid en 

levenskwaliteit van de burgers en de toestand van het milieu in stedelijke gebieden te 

verbeteren; moedigt de invoering van coöperatieve intelligente vervoerssystemen (C-ITS) 

en autonome voertuigen aan, alsmede de toepassing van communicerende infrastructuren 

om hoge capaciteit en korte latentietijd te waarborgen voor een 5G-netwerk; vraagt dat er 

actieve stappen worden gezet om het verschil in infrastructuurkwaliteit tussen stedelijke 

en plattelandsgebieden en tussen meer ontwikkelde gebieden en achterstandsgebieden te 

verkleinen en de samenwerking te verbeteren; 

9. merkt op dat de vervoerssector verantwoordelijk is voor nagenoeg een kwart van de 

broeikasgasemissies in de EU en de grootste bron van luchtvervuiling is in steden; wijst 

erop dat bussen een belangrijk onderdeel van elk openbaarvervoerssysteem vormen, dat 

zij in veel steden in de EU de enige vorm van openbaar vervoer zijn en dat de 

elektrificatie van bussen, samen met de vele andere duurzame alternatieve 

brandstofoplossingen, een veelbelovende manier is om de koolstofvoetafdruk van de 

openbaarvervoerssector in de EU te verkleinen; 

10. wijst erop dat als we schoon vervoer willen, we ook schone energie moeten kunnen 

produceren; is van mening dat elektrische voertuigen die op in kolengestookte centrales 

geproduceerde elektriciteit rijden, eenvoudigweg niet in het concept van een koolstofvrije 

economie passen; 

11. beklemtoont dat alle investeringen in onderzoek naar en ontwikkeling van toekomstige 

technologieën die voor een schone en koolstofvrije mobiliteit noodzakelijk zijn, gepaard 

moeten gaan met de basisvoorwaarde dat er andere energiebronnen worden gebruikt; 

12. steunt de overkoepelende doelstellingen die de Commissie heeft bepaald, met name de 

noodzaak om prioriteit toe te kennen aan energie-efficiëntie, waaronder één intelligent 

EU-elektriciteitsnet, meer financiële steun te verlenen aan met name kmo’s en de 

toerismesector, en beleid op het gebied van schone energie alsmede belastingregelingen 

vast te stellen om de transitie naar emissiearme alternatieve energiebronnen te versnellen; 

spoort de lidstaten aan toe te treden tot het Mission Innovation-initiatief en hun uitgaven 

voor onderzoek naar schone energie de komende jaren te verhogen; spoort de Commissie 

aan eveneens te investeren in gerichte communicatiecampagnes om kennis te verspreiden 

over de productiecyclus van energie, de uitdagingen voor onderzoekers op dit gebied en 

de risico's verbonden aan een niet-duurzaam verbruiksmodel;  

13. merkt op dat, op vervoersgebied, elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en andere 

alternatieve en duurzame energiebronnen onmiskenbaar veelbelovende alternatieven voor 
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fossiele brandstoffen zijn; benadrukt evenwel  dat er nog veel investeringen nodig zijn om 

de nodige infrastructuur te ontwikkelen; wijst erop dat moet worden erkend dat de 

overschakeling of zelfs transitie naar schonere, alternatieve energiebronnen voor sommige 

sectoren moeilijker is dan voor andere; beklemtoont de noodzaak van intensiever 

onderzoek naar innoverende systemen voor duurzame energie voor vervoer, bijvoorbeeld 

het gebruik van zonne- en windenergie voor schepen en het koppelen van hernieuwbare 

energiebronnen aan elektrische spoornetwerken, evenals – ook al zal de luchtvaart  in de 

nabije toekomst waarschijnlijk afhankelijk blijven van vloeibare koolwaterstoffen als 

brandstof – onderzoek naar oplossingen voor de hele waardeketen in de luchtvaart die de 

milieu-impact van productie en innovatie kunnen helpen verminderen. 
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