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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. merkt op dat het vervoer verantwoordelijk is voor bijna een derde van het totale 
energieverbruik in de Europese Unie en de op één na snelst groeiende sector is als het gaat 
om de vraag naar energie in de Europese Unie; meent derhalve dat concrete maatregelen 
voor een efficiënt energieverbruik in alle vervoerssectoren essentieel zijn om te zorgen 
voor een duurzaam gebruik van energie in de vervoerssector; herinnert eraan dat het 
vervoer van passagiers sneller zal blijven groeien dan alle andere vormen van vervoer, 
voornamelijk bij het wegvervoer en de luchtvaart;

2. beklemtoont de sterke afhankelijkheid van de vervoerssector van van olie afkomstige 
brandstoffen, hoofdzakelijk benzine, dieselolie en kerosine, die tezamen verantwoordelijk 
zijn voor 98% van de totale vraag naar energie in de vervoerssector; merkt op dat het 
leeuwendeel van deze brandstoffen wordt geïmporteerd uit derde landen, wat vragen doet 
rijzen omtrent de zekerheid van de aanvoer en de duurzaamheid; merkt op dat een grotere 
energie-efficiency, die in het Groenboek van de Commissie als fundamenteel wordt 
beschouwd, allereerst moet worden bereikt in de vervoerssector, waar 80% van het 
verbruik voor rekening komt van het wegvervoer, dat de absolute prioriteit moet krijgen;

3. is van mening dat het percentage bijmengingen van dieselolie en benzine moet worden 
verhoogd en eventueel ook verplicht moet worden gesteld, willen biobrandstoffen van de 
eerste generatie worden gebruikt;

4. meent derhalve dat vervoer een belangrijke rol speelt om tot een duurzame, concurrerende 
en veilige energievoorziening en energiegebruik in de EU te komen, gezien de 
mogelijkheid van een specifieke en meetbare teruggang van het verbruik op korte termijn 
en van een doeltreffende en duurzame infrastructurele verbetering op middellange termijn; 
merkt op dat energiestrategie en vervoerbeleid geïntegreerd moeten worden ontwikkeld 
ter behoud van het industriële concurrentievermogen in Europees verband;

5. is verheugd over de wetgevende en andere initiatieven van de instellingen van de Unie die 
de energie-intensiteit (de vraag naar primaire energie per eenheid van het BBP) in de 
vervoerssector hebben verbeterd; dringt derhalve aan op maatregelen ter bevordering van 
een Europees platform voor vermindering van het energieverbruik en gebruik van 
alternatieve energie, met name voor de vervoerssector, d.w.z. niet alleen het wegvervoer 
maar ook luchtvervoer en zeevaart;

6. herinnert eraan dat deze initiatieven ook maatregelen omvatten ter verbetering van de 
ecologische prestaties van systemen voor vrachtvervoer (Marco Polo II), voor het laden 
van voertuigen voor het zware goederenvervoer voor het gebruik van bepaalde 
infrastructuur; ter aanmoediging van het zeevervoer over korte afstanden, ter 
vergemakkelijking van vervoer over de binnenwateren (Naiades), ter bespoediging van het 
CARS 21 initiatief en ter ontwikkeling van voertuigen met een zuinig brandstofverbruik, 
ter herstructurering van de regelingen voor voertuigenbelasting om het gebruik van
voertuigen met een zuinig brandstofverbruik aan te moedigen, ter vergemakkelijking van 
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de invoering en het gebruik van biobrandstoffen in de vervoerssector, ter ontwikkeling 
van "één enkel luchtruim" en het SESAR-systeem dat het gebruik van kerosine in de
luchtvaart, waaronder ook luchtvaart in de Gemeenschapsregeling voor de handel in 
emissierechten, zal verminderen, alsmede voor het Galileo-project dat het verkeersbeheer 
zal optimaliseren;

7. meent dat verdere vooruitgang moet worden gemaakt d.m.v. het ontwikkelen van een 
samenhangend Trans-Europees Vervoersnetwerk voornamelijk over het spoor, de 
binnenwateren en zeevervoer over korte afstanden, dat zorgt voor het juiste evenwicht 
voor de toekomstige ontwikkeling van vervoermiddelen en dat technologisch onderzoek 
en innovatie aanmoedigt ter wille van een zuiniger brandstofverbruik, dat de 
afhankelijkheid van van aardolie afgeleide brandstoffen vermindert en verspilling 
tegengaat door het aanpakken van opstoppingen en van het ‘laten wachten’ van 
vliegtuigen en door verder onderzoek naar voertuigen met een zuinig brandstofverbruik en 
voertuigen die door alternatieve energie worden aangedreven, alsmede maatregelen ter 
aanmoediging van milieuvriendelijk openbaar en particulier vervoer met een zuinig en 
brandstofverbruik, met name in stedelijke gebieden;

8. meent dat grotere efficiency in de luchtvaart en kortere vluchtduur, de ontwikkeling en het 
gebruik van zuinige hybride voertuigen die b.v. de mogelijkheden benutten van 
brandstofceltechnologie en biobrandstoffen, en verdere ontwikkeling van de sector 
vrachtvervoer per spoor, tezamen met verbeterde belastingsfactoren voor vracht in het 
algemeen, zullen bijdragen tot een beperkter en efficiënter energieverbruik;

9. dringt aan op de noodzaak van campagnes voor opvoeding en gedragsverandering ter 
wille van een meer duurzame mobiliteit van de Europese burger.
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