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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 

vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. verwelkomt het Actieplan infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; brengt de 

impact van vervoer op de klimaatverandering in herinnering en geeft aan dat de uitstoot 

van broeikasgassen door de vervoerssector tegen 2050 nagenoeg nul moet bedragen om 

de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen; beklemtoont in dit verband 

dat de duurzaamheid van voertuigen die op alternatieve brandstoffen rijden in sterke 

mate afhangt van het gebruik van alternatieve energiebronnen, en onderstreept dat het 

essentieel is om de nadruk te leggen op de invoering van voor alle lidstaten geldende 

uniforme voorschriften met betrekking tot de kwaliteit van alternatieve brandstoffen en 

conformiteitsbeoordelingssystemen; benadrukt dat de Unie de doelstellingen inzake 

decarbonisatie alleen kan verwezenlijken indien alle relevante belanghebbenden, in het 

bijzonder de automobielsector en de Commissie, nauwer met elkaar samenwerken; 

2. beklemtoont de voordelen van lagekoolstofinnovaties voor de mondiale 

concurrentiepositie van de EU en de continuïteit van de energievoorziening; roept de 

EU op wereldleider op het gebied van decarbonisatie in de vervoerssector te worden; 

spoort de lidstaten, en in het bijzonder die met de grootste achterstand, en het 

bedrijfsleven daarnaast aan meer ambitie aan de dag te leggen en de tenuitvoerlegging 

van het Actieplan te versnellen, onder meer middels het ontwikkelen – en tijdig 

implementeren – van doeltreffende, complete en coherente nationale beleidskaders, 

met als doel de nodige stabiliteit te garanderen voor zowel publieke, als particuliere 

investeringen; 

3. wijst in het bijzonder op het verband tussen – enerzijds – de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van zowel publieke, als particuliere infrastructuur voor het laden en 

tanken van alternatieve brandstoffen in de EU, en – anderzijds – de aanvaarding van 

nieuwe mobiliteitssystemen door de consument; geeft aan dat het belangrijk is op het 

niveau van de Unie tot een meer geharmoniseerde aanpak te komen, waaronder met 

betrekking tot gemeenschappelijke technische normen, teneinde voor interoperabiliteit 

van de betalingsdiensten en de oplaadpunten te zorgen, zodat de gebruikers van 

alternatieve brandstoffen bij hun reizen in de EU probleemloos gebruik kunnen maken 

van de beschikbare infrastructuur; beklemtoont dat er behoefte is aan transparante 

voorlichting aan de consument en grensoverschrijdende continuïteit; dringt in dit 

verband aan op intensievere samenwerking tussen publieke en private actoren; vraagt 

de Commissie de consumentendimensie te versterken en een geharmoniseerde strategie 

inzake consumentenvoorlichting uit te werken met betrekking tot het gebruik van 

alternatieve brandstoffen, informatie over de oplaadpunten in de lidstaten en 

betalingswijzen; 

4. benadrukt het belang van tijdige, gemakkelijk te begrijpen, accurate, toegankelijke en 

transparante voorlichting aan de consument; wijst in dit verband op de relevantie van de 

geplande prijsvergelijking tussen alternatieve en conventionele brandstoffen; dringt 

erop aan dat deze informatie door een open dataplatform wordt verzameld en verwerkt; 

5. waardeert de coördinatie op EU-niveau; moedigt de Commissie aan in de loop van 2018 

te onderzoeken of interoperabele betalingsdiensten het best kunnen worden bevorderd 
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middels wetgevings- of niet-wetgevingsacties, zonder de marktinnovatie te 

dwarsbomen; 

6. spoort de Commissie ertoe aan de synergieën tussen het Europees beleid inzake vervoer, 

energie en digitalisering te benutten, bijvoorbeeld voor wat slim opladen en intelligente 

vervoerssystemen betreft, met inachtneming van de gegevensbeschermingsnormen; 

verzoekt de lidstaten nauwer met elkaar samen te werken, bijvoorbeeld in het Forum 

voor duurzaam vervoer, teneinde grensoverschrijdende continuïteit te waarborgen; 

7. steunt een technologieneutrale aanpak bij het ontwikkelen van op de markt gebaseerde 

infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, en vindt dat daarbij in het bijzonder de 

nadruk moet liggen op het reduceren van de broeikasgasemissies, alsook op het 

garanderen van meer en betere keuzemogelijkheden voor de consument; stelt dat de 

uitbouw van digitaal verbonden infrastructuur voor alternatieve brandstoffen samen 

moet worden bekeken met het werkelijke aantal voertuigen dat op alternatieve 

brandstoffen rijdt; benadrukt dan ook dat het belangrijk is dat meer elektrische 

voertuigen op de markt worden gebracht, teneinde hun zichtbaarheid op de middellange 

tot de lange termijn te vergroten, met als doel de publieke én de particuliere 

investeringen in elektrische voertuigen aan te zwengelen; 

8. spoort de Commissie, de lidstaten en de privésector ertoe aan meer financiële steun 

te geven voor de ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; 

beklemtoont in het bijzonder de noodzaak om in het volgende MFK meer 

EU-financiering te voorzien voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; vindt 

dat rekening moet worden gehouden met de belangrijkste obstakels, te weten de 

geografische verschillen bij de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en het feit 

dat voor deze infrastructuur niet overal evenveel ondersteuning wordt gegeven, alsook 

de hoge kosten van transitie in plattelandsgebieden, hetgeen een rem zet op de aanleg 

van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen; verzoekt de lidstaten te onderkennen 

dat subsidieregelingen, publiek-private partnerschappen en belastingprikkels positieve 

effecten hebben op de marktpenetratie van op alternatieve brandstoffen rijdende 

voertuigen. 
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