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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. brengt de Europese strategie voor emissiearme mobiliteit van juli 2016 in herinnering, 

waarin wordt gewezen op het potentieel van coöperatieve, communicerende en 

geautomatiseerde voertuigen om een mobiliteitsecosysteem te creëren en aldus het 

energieverbruik en de emissies door het wegvervoer, die nog steeds het grootste deel 

van de emissies door vervoer uitmaken, terug te dringen; 

2. roept de Commissie op het groeiende belang van emissies gedurende de hele 

levenscyclus, tijdens de energievoorzienings-, vervaardigings- en afdankingsfase, te 

erkennen door holistische voorstellen te doen die fabrikanten naar optimale oplossingen 

leiden, om ervoor te zorgen dat de upstream- en downstreamemissies de voordelen van 

het verbeterde operationele gebruik van communicerende en geautomatiseerde 

voertuigen niet uithollen; 

3. is ingenomen met de Europese strategie betreffende coöperatieve slimme 

vervoerssystemen (C-ITS) als gemeenschappelijk actiekader; is sterk voorstander van 

de ontwikkeling van een passend EU-rechtskader voor de invoering van C-ITS, ook in 

gebieden die geen deel uitmaken van het Europese vasteland, en voor het faciliteren van 

investeringen in de daarvoor noodzakelijke infrastructuur; verzoekt de Commissie na te 

gaan welke mogelijkheden de ITS-Richtlijn 201/40/EU in dit verband biedt; 

4. verzoekt de Commissie ook stedelijk vervoer door de lucht en over het water op te 

nemen in de C-ITS-strategie en daarbij de nadruk te leggen op multimodaliteit en de 

integratie van verschillende vervoerswijzen, die het vervoer duurzamer en efficiënter 

kunnen maken; 

5. benadrukt dat overheidssteun bij voorrang bestemd moet zijn voor het potentieel van 

C-ITS om collectieve vervoerswijzen en carpooling te bevorderen; dringt daarom bij de 

Commissie en de lidstaten aan op nauwe samenwerking met lokale en regionale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer om de mogelijkheden 

van C-ITS voor openbaar en intermodaal vervoer te onderzoeken, teneinde een hoog 

niveau van integratie van particulier en openbaar vervoer te bereiken en zo de mobiliteit 

duurzamer te maken; 

6. is er vast van overtuigd dat bij de invoering van C-ITS de nadruk moet liggen op de 

gebruiker en dat burgers met hun privéauto moeten kunnen aansluiten op C-ITS-

systemen; 

7. is ingenomen met de mogelijkheden die C-ITS biedt om de veiligheid op de weg en de 

naleving van de verkeersregels te verbeteren; verwelkomt ook de voordelen van C-ITS-

communicatie, zoals het feit dat er veiliger kan worden gereden doordat de bestuurders 

snel en nauwkeurig worden geïnformeerd over de verkeerssituatie, gevaarlijke gebieden 

en problemen die zich in hun omgeving voordoen, alsook het feit dat centra voor 

verkeersgeleiding en verkeersinformatie rechtstreeks van de voertuigen nauwkeurige en 

volledige informatie kunnen ontvangen, waardoor ze snel en doeltreffend de 
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verkeersstromen kunnen regelen en beïnvloeden, en de veiligheid kunnen verhogen; 

8. wijst erop dat ook het opzetten van C-ITS op basis van communicatie 

(gegevensuitwisseling), niet alleen tussen afzonderlijke voertuigen maar ook tussen 

voertuigen en infrastructuur, een aanzienlijke uitdaging vormt op het gebied van auto-

elektronica en ITS; wijst erop dat C-ITS-systemen het mogelijk maken dat voertuigen 

rechtstreeks met elkaar communiceren en dat voertuigen en ITS-eenheden informatie 

sturen naar verkeersinfrastructuur, die op haar beurt deze informatie doorstuurt naar 

verkeersgeleidings- en verkeersinformatiecentra, hetgeen bijdraagt tot de vermindering 

van de milieugevolgen van het verkeer; 

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de mogelijkheden van C-ITS ten volle te 

benutten voor preventieve maatregelen om smog en te hoge ozonconcentraties tegen te 

gaan en geluidsemissie en de uitstoot van fijn stof, NOx en CO2 te verminderen; 

10. herinnert eraan dat de aanvaarding van alternatieve brandstoffen door de eindgebruikers 

sterk afhankelijk is van de beschikbaarheid van tank- of oplaadinfrastructuur en 

benadrukt dat de beschikbaarheid van informatie over die infrastructuur (bijv. onbezette 

oplaadpunten in de nabijheid) de vraag zou kunnen stimuleren; verzoekt de Commissie 

met klem meer prioriteit toe te kennen aan de invoering van dergelijke diensten; 

11. wijst op het grote potentieel van C-ITS om de brandstofefficiëntie te verbeteren, de 

kosten van individueel transport te verlagen en de negatieve gevolgen van het verkeer 

voor het milieu te verminderen; 

12. herhaalt dat communicerende en geautomatiseerde voertuigen, C-ITS en nieuwe 

technologieën een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de klimaatdoelen; acht 

het daarom dringend noodzakelijk dat de ontwikkeling en uitrol van deze voertuigen 

volledig stroken met en bijdragen tot de doelstelling inzake het koolstofvrij maken van 

het vervoerssysteem; verwelkomt het gebruik van C-ITS als middel om het verkeer 

doeltreffender te maken, het energieverbruik te verminderen, de impact van het 

wegvervoer op het milieu (bijv. CO2-emissies) te verkleinen en het gebruik van 

stedelĳke infrastructuur te optimaliseren; 

13. benadrukt het potentieel van innovatieve technologieën zoals geautomatiseerd rijden en 

"platooning" (groeperen van verscheidene voertuigen) in het vrachtvervoer over de weg, 

waardoor beter gebruik wordt gemaakt van de slipstream en bijgevolg het 

brandstofverbruik en de emissies worden verminderd; vraagt om meer ondersteuning 

voor onderzoek en ontwikkeling op dat gebied, met name voor de benodigde digitale 

infrastructuur; 

14. benadrukt het belang van interoperabiliteit en is van mening dat de Commissie 

interoperabele systemen op technologieneutrale wijze moet stimuleren; 

15. wijst op het belang van sensorsystemen om data te verstrekken, bijvoorbeeld over 

voertuigdynamica, congestie en luchtkwaliteit; pleit voor meer en homogenere 

investeringen in de lidstaten om volledige interoperabiliteit van de gebruikte sensoren te 

verzekeren en wenst dat wordt nagegaan of deze kunnen worden gebruikt voor andere 

dan veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld het op afstand meten van emissies; 
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16. verzoekt de Commissie met voorstellen te komen om ervoor te zorgen dat informatie 

over vervuilende emissies die beschikbaar is dankzij sensoren in voertuigen verzameld 

wordt en ter beschikking van de bevoegde autoriteiten wordt gesteld; 

17. wijst op het potentieel van C-ITS om de integratie van autonome voertuigen vooruit te 

helpen met als doel het probleem van de laatste kilometer, d.w.z. de afstand tussen het 

vervoersknooppunt en de eindbestemming, op te lossen; 

18. onderstreept dat C-ITS kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de 

verkeersveiligheid door het risico op menselijke fouten, die nog steeds de belangrijkste 

oorzaak van verkeersongevallen zijn, te beperken; 

19. verzoekt de Commissie de toegang tot gegevens over het verkeer te vergemakkelijken 

voor publieke en private actoren, zoals aanbieders van digitale landkaarten en 

navigatiediensten, aangezien dergelijke diensten essentieel zijn om intermodaal vervoer, 

efficiëntere verkeersgeleiding en geautomatiseerd rijden mogelijk te maken; benadrukt 

echter dat het vertrouwen van de eindgebruiker in de bescherming van 

persoonsgegevens en privacy essentieel is om het delen van individuele gegevens 

ingang te doen vinden; steunt daarom de aanpak van de Commissie met betrekking tot 

"gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen", zoals geschetst in 

de C-ITS-strategie; 

20. benadrukt dat samenwerking op lokaal en regionaal niveau voor de ontwikkeling en 

tenuitvoerlegging van interoperabele en indien nodig geharmoniseerde C-ITS in 

Europa, met inbegrip van de EU-gebieden die geen deel uitmaken van het Europese 

vasteland, van cruciaal belang is; 

21. benadrukt dat de verwezenlijking van grensoverschrijdende C-ITS een van de doelen 

van de EU is en dat met het oog daarop genomen maatregelen de grondslagen leggen 

voor Europabreed gebruik van C-ITS; wijst erop dat technologieën voor coöperatieve 

systemen zijn ontwikkeld als onderdeel van Europese wetenschappelijke en 

onderzoeksprojecten en overal in Europa getest zijn; wijst erop dat de noodzakelijke en 

geschikte technologie voor coöperatieve systemen in de meeste gevallen al voldoet aan 

de normen van het Europees Comité voor normalisatie (CEN), het Europees Instituut 

voor telecommunicatienormen (ETSI) en de Internationale Organisatie voor 

normalisatie (ISO); 

22. verzoekt de Commissie rekening te houden met de feedback en resultaten van de 

proefprojecten in de context van de Connecting Europe Facility; 

23. wijst erop dat de systematische opbouw van een intelligent vervoerssysteem dat de 

voorwaarden voor het veilig, soepel, economisch en milieuvriendelijk vervoer van 

personen en goederen schept, een belangrijke uitdaging vormt voor de hedendaagse 

maatschappij; is van mening dat een mogelijke manier om die uitdaging aan te gaan 

bestaat in de totstandbrenging van stabiele, langlopende partnerschappen tussen de 

betrokken Europese en nationale instanties en onderzoeksinstellingen, waardoor de 

ontwikkeling van technologieën en vervoerssystemen op een punt wordt gebracht 

waarop dagelijks gebruik ervan de langetermijndoelen van EU-beleid zou kunnen 

helpen verwezenlijken; 
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24. wijst erop dat op EU-niveau reeds aanzienlijke middelen voor coöperatieve, 

communicerende en geautomatiseerde voertuigen is vrijgemaakt; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat voldoende middelen ter beschikking 

worden gesteld om C-ITS op de lange termijn ten uitvoer te leggen en te waarborgen dat 

de verschillende systemen internationaal compatibel en interoperabel zijn; 

25. is van mening dat er een omvattende omschakeling op een koolstofarme economie 

nodig is om aan de internationale klimaatverbintenissen te voldoen en de interne 

doelstellingen van de EU te halen; wijst erop dat daarom nieuwe criteria nodig zijn voor 

de toewijzing van verschillende EU-fondsen ter bevordering van de CO2-reductie en 

maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie, ook in het kader van C-ITS; meent 

dat in geen geval EU-financiering mag worden toegewezen aan projecten die in strijd 

zijn met de doelstellingen en het beleid inzake CO2-reductie ; 

26. verzoekt de Commissie bij de ontwikkeling van C-ITS voldoende aandacht te besteden 

aan gegevensbescherming, aansprakelijkheidsregels en terrorismebestrijding. 
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