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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en 
toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat met de richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen II1 een Uniestreefcijfer van 14 % hernieuwbare energie in het 
vervoer tegen 2030 is ingevoerd, met een bijdrage van geavanceerde biobrandstoffen en 
biogassen die worden geproduceerd uit in bijlage IX, deel A, vermelde grondstoffen van 
ten minste 3,5 % van het eindverbruik van energie in de vervoerssector in 2030;

B. overwegende dat een modale verschuiving, gevolgd door de toepassing van het energie-
efficiëntie-eerstbeginsel, sleutelelementen zijn voor het bereiken van de doelstellingen 
van de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit;

C. overwegende dat directe elektrificatie op basis van hernieuwbare energiebronnen in de 
meeste gevallen de meest energie-efficiënte en ecologisch duurzame oplossing is voor 
de vervanging van fossiele brandstoffen;

D. overwegende dat geavanceerde biobrandstoffen en biogas naar verwachting een 
belangrijke rol zullen spelen in een aantal vervoerswijzen, met name daar waar directe 
elektrificatie niet mogelijk is;

E. overwegende dat het aantal laadpunten langzamer groeit dan het park van elektrische 
voertuigen, met een ongelijke spreiding van de openbare laadpunten over de EU, wat 
grensoverschrijdende reizen met elektrische voertuigen belemmert;

F. overwegende dat de oplaadinfrastructuur en -diensten binnen de Unie niet 
geharmoniseerd zijn, waardoor consumenten naast de hoge prijs van elektrische 
voertuigen ook worden geconfronteerd met belemmeringen voor duurzame elektrische 
mobiliteit, waaronder hoge transactiekosten;

G. overwegende dat de grensoverschrijdende verstoringen van de toeleveringsketen die 
zich tijdens de COVID-19-pandemie hebben voorgedaan hebben benadrukt dat er 
behoefte bestaat aan verdere Europese harmonisatie van vervoersprocedures en -
wetgeving en aan de voltooiing van een veerkrachtige en duurzame 
vervoersinfrastructuur;

Vervoer- en energiebeleid

1. erkent dat het vervoer afhankelijk is van fossiele brandstoffen en benadrukt de noodzaak 
van ambitieuze beleidsmaatregelen en acties op korte en lange termijn om alle 
vervoerswijzen koolstofvrij te maken, teneinde klimaatneutraliteit en de doelstelling om 
alle verontreiniging tot nul terug te dringen, te verwezenlijken;

2. herhaalt dat het belangrijk is de beleidsmaatregelen in de strategie voor duurzame en 
slimme mobiliteit te baseren op uitgebreide effectbeoordelingen waarin rekening wordt 

1 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen; PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82.



PE689.562v02-00 4/11 AD\1236134NL.docx

NL

gehouden met de kosten en de baten, met inbegrip van de economische, sociale en 
gezondheidsgevolgen en van de uiteenlopende mobiliteitsbehoeften van de gebruikers;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor een coherente uitvoering van de 
strategie voor duurzame en slimme mobiliteit ten behoeve van de overgang naar een 
duurzaam vervoerssysteem, en een stabiel regelgevingskader te ontwikkelen om 
voorspelbaarheid voor belanghebbenden, bedrijven, kmo’s en burgers te waarborgen;

4. roept op tot een holistische en geïntegreerde aanpak om de totale uitstoot van 
broeikasgassen (BKG) te verminderen en emissievrije mobiliteit te bevorderen door 
toepassing van het energie-efficiëntie-eerstbeginsel en door vergroting van het aandeel 
van hernieuwbare energie in de vervoersector, waarbij de verdere ontwikkeling en 
invoering van elektrische voertuigen een sleutelrol moet spelen en waarbij voorrang 
wordt gegeven aan alternatieve duurzame brandstoffen op basis van hernieuwbare 
energiebronnen voor gebruik in sectoren waar directe elektrificatie nog geen haalbare 
optie is;

5. is ingenomen met het feit dat energie-efficiëntie in de strategie als een prioriteit wordt 
beschouwd bij de keuze van geschikte technologieën, waarbij rekening wordt gehouden 
met de volledige levenscyclus, onder eerbiediging van de technologische neutraliteit; 
verzoekt de Commissie voorstellen in te dienen om het potentieel van duurzaamheid en 
het energie-efficiëntie-eerstbeginsel aan te boren door meer gebruik te maken van de 
kansen die worden geboden door digitalisering, circulaire economie en elektrificatie;

6. verzoekt de lidstaten het pakket schone energie onverwijld uit te voeren en verzoekt de 
Commissie een ambitieuze herziening voor te stellen van de desbetreffende energie- en 
klimaatwetgeving in het “Klaar voor 55”-pakket, teneinde de productie, de integratie en 
het beheer van de hernieuwbare energie die nodig is om de vervoerssector koolstofvrij 
te maken, aanzienlijk op te voeren en energiesystemen van voldoende 
flexibiliteitscapaciteit te voorzien;

7. verzoekt de Commissie om in het kader van de herziening van de richtlijn hernieuwbare 
energie II een alomvattende beoordeling te maken van de mogelijkheden voor meer 
elektrificatie uit hernieuwbare bronnen, alsook van de opties voor een groter gebruik 
van duurzame hernieuwbare brandstoffen zoals geavanceerde biobrandstoffen, 
hernieuwbare waterstof, ammoniak en e-kerosine en de bijbehorende 
infrastructuurontwikkeling in de Unie, met name voor die toepassingen waar 
rechtstreekse elektrificatie niet mogelijk is, en daarin een herziening op te nemen van de 
stimulansen voor elektrificatie die in die richtlijn worden geboden; herinnert aan zijn 
resolutie van 19 mei 2021 over een Europese waterstofstrategie2, waarin koolstofarme 
waterstof wordt erkend als een overbruggingstechnologie op korte en middellange 
termijn naar de verdere ontwikkeling van hernieuwbare waterstof;

8. benadrukt dat er dringend meer vaart moet worden gezet achter de inspanningen om te 
komen tot een EU-brede uitrol van slimme oplaad- en tankinfrastructuur voor 
emissievrije voertuigen en de ontwikkeling van “vehicle-to-grid”-diensten (V2G) bij de 
komende herziening van de richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen, en herinnert aan de rol die marktgebaseerde oplossingen in dit 

2 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0241.
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verband kunnen spelen; is daarom ingenomen met het Europese vlaggenschipinitiatief 
“Opladen en bijtanken” in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit; is van 
mening dat er nog steeds uitdagingen bestaan met betrekking tot de vaststelling van 
geharmoniseerde normen en communicatieprotocollen teneinde interoperabiliteit, 
nettarieven, belastingen en toegang tot voertuiggegevens, standaardisering en 
gebruiksgemak voor de consument te waarborgen;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten de integratie van de sectoren vervoer en energie 
te bevorderen, onder andere door het beheer van de consumentenvraag op passende 
wijze te belonen en door slimme functionaliteiten te vereisen voor batterijen en 
oplaadinfrastructuur;

10. verzoekt de Commissie na te gaan of de doelstellingen voor oplaadpunten bij de 
komende herziening van de richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen 
moeten worden verhoogd, en een holistische benadering van geïntegreerde 
renovatieprogramma’s in te voeren om de synergieën tussen de bouwsector, systemen 
voor stadsenergie en mobiliteitsplannen te maximaliseren; verzoekt de Commissie in dit 
verband eisen in te voeren voor speciale ruimten voor duurzame, collectieve en zachte 
mobiliteitsvormen, zoals autodelen, e-scooters en fietsen;

11. onderstreept dat het belangrijk is een gelijk speelveld tot stand te brengen door in alle 
vervoerswijzen alle externe kosten te internaliseren en er tegelijk voor te zorgen dat 
vervoer betaalbaar blijft teneinde de doelstellingen van de strategie voor duurzame en 
slimme mobiliteit te verwezenlijken en de belasting van energieproducten en 
elektriciteit af te stemmen op het milieu- en klimaatbeleid van de EU; steunt het doel 
van de strategie om een einde te maken aan subsidies voor fossiele brandstoffen;

12. onderstreept dat het spoor de meest energie-efficiënte vervoerswijze voor het vervoer 
van grote aantallen passagiers is en voor goederenvervoer de minste uitstoot 
veroorzaakt in Europa; is ingenomen met het feit dat in de strategie streefcijfers worden 
vastgesteld voor de toename van het spoorvervoer, maar dringt aan op een aanzienlijk 
hogere ambitie; is ingenomen met de doelstelling van de Commissie om het 
hogesnelheidsspoorverkeer tegen 2030 te verdubbelen en tegen 2050 te 
verdrievoudigen; benadrukt dat het belangrijk is het TEN-V-hogesnelheidsspoorwegnet 
zo spoedig mogelijk te voltooien, teneinde de grensoverschrijdende mobiliteit binnen de 
Unie duurzamer te maken;

13. onderstreept dat de EU-vloot verder koolstofvrij kan worden gemaakt door de energie-
efficiëntie van de inwendige-verbrandingsmotoren te verhogen; benadrukt dat de 
technologie voor de productie van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen 
beschikbaar is;

14. verzoekt de Commissie regelmatig verslag uit te brengen aan het Parlement over de 
uitvoering van de maatregelen en de beleidslijnen die uit deze strategie voortvloeien en 
over de vorderingen van de vervoerssector op weg naar klimaatneutraliteit en de 
bijdrage van die sector aan de doelstelling om alle verontreiniging tot nul terug te 
dringen;

Industriebeleid

15. wijst erop dat vervoer een essentiële rol speelt bij het waarborgen van het welzijn en het 
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versterken van het concurrentievermogen van de interne markt van de EU en tegelijk 
het vrije verkeer van personen en goederen binnen de binnengrenzen van de EU 
waarborgt;

16. is van oordeel dat de toekomstige uitdagingen, met name in de nasleep van de COVID-
19-pandemie, voor de Unie ook een kans zijn om haar industriële leiderschap te 
bevestigen op het gebied van duurzame producten, diensten, technologieën en 
innovaties, zoals een circulaire, duurzame en ethisch verantwoorde waardeketen voor 
batterijen, innovatieve gedeelde mobiliteit, met name voor mensen met een beperking, 
vermindering van congestie, hernieuwbare waterstof en geavanceerde biobrandstoffen 
en biogas, alsook op het gebied van de bijbehorende industriële ecosystemen en 
strategische waardeketens; wijst in dit verband op de rol die belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk belang spelen als initiatieven ter ondersteuning van baanbrekende 
innovatie;

17. is ingenomen met de mededeling van de Commissie van 5 mei 2021 getiteld 
“Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte 
markt tot stand brengen voor het herstel van Europa” (COM(2021)0350); onderstreept 
het belang van het versterken van de capaciteiten van de Europese industrie voor open 
strategische autonomie om te anticiperen op toekomstige crises teneinde een goed 
functionerende waardeketen te waarborgen en tekorten en onderbrekingen in de 
toeleveringsketen te voorkomen; benadrukt dat de Unie in strategische sectoren minder 
afhankelijk moet worden van externe leveranciers;

18. benadrukt dat er een Europese strategie voor de vervoerssector moet worden 
ontwikkeld, met name voor de automobielsector; onderstreept dat de toekomst van de 
industrie gebaseerd moet zijn op een duidelijk rechtskader, duurzaamheid, sociale 
dialoog, heroriëntatie, bij- en omscholing van de beroepsbevolking, samenwerking met 
lokale en regionale overheden, anticipatie op veranderingen in de hele toeleveringsketen 
en een toenemend bewustzijn bij de consument van en een grotere vraag naar 
milieuvriendelijke voertuigen en materialen;

19. onderstreept dat de voltooiing van een duurzaam, efficiënt en veilig netwerk voor 
vervoersinfrastructuur, met name in de vrachtsector, van cruciaal belang is om de groei, 
de ontwikkeling en het concurrentievermogen van de industrie in alle Europese regio’s 
te ondersteunen;

20. herinnert aan de bestaande financiële mogelijkheden die de EU-begroting biedt om 
duurzame en slimme mobiliteit te stimuleren; benadrukt voorts dat het belangrijk is de 
toegang tot financiering te vergemakkelijken, met name voor kmo’s en start-ups;

Sociale dimensie en betrokkenheid van de burger

21. benadrukt dat om de overgang naar echt slimme en duurzame mobiliteit te 
bewerkstelligen, infrastructuurprojecten moeten worden beoordeeld op hun efficiëntie 
en hun gevolgen voor het klimaat, berekend op basis van directe en indirecte emissies, 
alsook op sociale en cohesiecriteria en op hun vermogen om lokale gemeenschappen 
erbij te betrekken; benadrukt dat infrastructuurprojecten een hoge mate van 
transparantie moeten waarborgen, waarbij toegang wordt verleend tot alle relevante 
documenten, met name documenten die verband houden met de gevolgen ervan voor 
het milieu en de volksgezondheid;
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22. benadrukt dat bij de transformatie van vervoerssector in de EU rekening moet worden 
gehouden met de verschillen in de ontwikkeling van systemen en infrastructuur tussen 
de lidstaten; benadrukt dat het negeren van deze verschillen bij het voeren van beleid op 
het gebied van digitalisering en emissies de verschillen tussen de lidstaten kan vergroten 
en de beginselen van het cohesiebeleid kan ondermijnen;

23. is ingenomen met het vlaggenschipinitiatief dat erop is gericht mobiliteit voor iedereen 
eerlijk en rechtvaardig te maken, en benadrukt dat de sociale dimensie van een inclusief, 
niet-discriminerend, volledig toegankelijk en betaalbaar vervoersbeleid van cruciaal 
belang is voor het welslagen van de strategie; is van mening dat bij de overgang naar 
duurzame en slimme mobiliteit rekening moet worden gehouden met de sociale 
gevolgen ervan, met name op het vlak van energiearmoede; benadrukt dat wat de 
betaalbaarheid van duurzame middelen voor mobiliteit betreft, de mogelijke negatieve 
gevolgen voor huishoudens met een laag inkomen moeten worden voorkomen en 
aangepakt in alle relevante vlaggenschipinitiatieven van de strategie; onderstreept dat 
het van belang is de toegang tot duurzame mobiliteit te waarborgen voor alle Europese 
gebieden, zoals eilanden, ultraperifere regio’s en dunbevolkte of landelijke gebieden, 
die ofwel uitsluitend afhankelijk zijn van lucht- en/of zeevervoer ofwel hoofdzakelijk 
afhankelijk zijn van particulier vervoer;

24. wijst op de noodzaak om gelijkheidsmainstreaming toe te passen in het vervoers- en 
mobiliteitsbeleid op EU-, nationaal en lokaal niveau teneinde genderdiversiteit en 
inclusiviteit in vervoergerelateerde industrieën en diensten te vergroten;

25. benadrukt dat een efficiëntere organisatie van het gehele mobiliteitssysteem op basis 
van digitalisering, gegevensuitwisseling en interoperabele normen in de gehele EU 
grote mogelijkheden biedt om mobiliteit slimmer, schoner, veiliger en efficiënter te 
maken, de toegankelijkheid van de netwerken voor openbaar personenvervoer te 
verbeteren en de geluidsoverlast terug te dringen; is ingenomen met de toezegging van 
de Commissie ervoor te zorgen dat deze ontwikkelingen een rechtvaardige transitie voor 
werknemers in de vervoerssector betekenen;

26. benadrukt dat voor het verwezenlijken van duurzame, groene en slimme mobiliteit 
gebruik moet worden gemaakt van openbare en particuliere gegevens; wijst er 
nadrukkelijk op dat de toegenomen digitalisering van de vervoerssector hand in hand 
gaat met een overeenkomstige toename van cyberbeveiligingsrisico’s; herinnert eraan 
dat in dit verband aandacht moet worden besteed aan cyberbeveiliging, de bescherming 
van gebruikersgegevens, de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten; dringt aan op 
meer openheid en samenwerking van alle belanghebbenden; is van mening dat gender- 
en diversiteitsperspectieven tot uiting moeten komen in het ontwerp en de uitvoering 
van vervoers- en mobiliteitstechnologie, met inbegrip van AI-toepassingen, digitale 
systemen, veiligheidsvoorschriften en vervoers- en infrastructuurplanning; benadrukt 
dat dit met name belangrijk is om de veiligheid van alle personen in het vervoer te 
waarborgen;

27. wijst op het stimulerende kader dat vereist is om actieve consumenten en 
energiegemeenschappen in staat te stellen hun eigen hernieuwbare energie op te 
wekken, op te slaan en te gebruiken en bij te dragen aan het in evenwicht brengen van 
het net met behulp van thuisbatterijen of elektrische voertuigen, waardoor de 
infrastructurele beperkingen voor het opvangen van de toenemende vraag naar 
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elektrische voertuigen kunnen worden geminimaliseerd;

Onderzoek – Horizon Europa

28. benadrukt het belang van steun voor onderzoek naar en ontwikkeling van de meest 
veelbelovende en duurzame technologieën, teneinde de overgang naar de volgende 
generatie koolstofvrije vervoerssystemen te bespoedigen;

29. is ingenomen met het voorstel van de Commissie om in het kader van Horizon Europa 
nieuwe geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen op te zetten met betrekking tot 
duurzame en slimme mobiliteit, zoals de partnerschappen inzake schone waterstof, 
schone luchtvaart, de Europese spoorwegen en belangrijke digitale technologieën, die 
de andere geplande partnerschappen inzake batterijen en “Towards Zero-Emission Road 
Transport” (2ZERO – Op weg naar emissievrij wegvervoer) zullen flankeren; is 
ingenomen met het voornemen van de Commissie om na te denken over de oprichting 
van een partnerschap voor emissievrij vervoer over water en een alliantie voor de 
waardeketen van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen; wijst erop dat sociale 
partners, burgers, consumentenorganisaties en kmo’s in een vroeg stadium bij O&I-
processen moeten worden betrokken om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde 
technologieën en innovaties inspelen op maatschappelijke behoeften;

30. moedigt de Commissie aan door te gaan met een alliantie ter bevordering van een 
emissievrije luchtvaart om de paraatheid voor disruptieve vliegtuigtechnologieën zoals 
waterstof en elektrische luchtvaart op te voeren, voortbouwend op de bestaande 
investeringen in het kader van gemeenschappelijke onderneming “Clean Sky”, en 
tegelijkertijd synergieën met bestaande en toekomstige allianties tot stand te brengen;

31. is van mening dat het partnerschap inzake batterijen ook batterijen voor lichte 
vervoermiddelen, zoals elektrische fietsen en elektrische scooters, moet omvatten; 
dringt aan op spoedige goedkeuring van de verordening van de Raad tot oprichting van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa 
(COM(2021)0087) met het oog op de oprichting van de nieuwe Europese 
partnerschappen, maar is van mening dat het bedrag van de voorgestelde middelen voor 
de partnerschappen op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit in 
overeenstemming moet zijn met de verreikende langetermijndoelstellingen van de 
strategie voor slimme en duurzame mobiliteit en verzoekt de Commissie daarom alle 
mogelijke synergieën te beoordelen om de publieke en particuliere bijdragen aan de 
partnerschappen zo groot mogelijk te maken;

32. is van oordeel dat de Unie het effect van de EU-financiering van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie op energiegebied beter moet evalueren, met name in de 
context van het economisch herstel van de EU, om ervoor te zorgen dat de prioriteiten 
van de EU en de lidstaten in de strategische energietechnologieplannen en in de 
nationale energie- en klimaatplannen op elkaar worden afgestemd, teneinde de klimaat- 
en energiedoelstellingen van de EU te verwezenlijken en daarbij particulier kapitaal en 
innovatie te stimuleren door middel van, onder andere, gerichte investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling en stimulansen voor kmo’s;

Digitalisering

33. benadrukt dat digitalisering enorme voordelen kan opleveren voor de vervoerssector in 
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het algemeen;

34. benadrukt dat het belangrijk is om te zorgen voor het hoogste niveau van 
betrouwbaarheid en prestaties van digitale infrastructuur, met name via 
hogesnelheidsnetwerken, die een groot aantal oplossingen en diensten bieden die 
bijdragen tot het bereiken van hogere niveaus van automatisering in de desbetreffende 
sectoren;

35. benadrukt dat de connectiviteit van voertuig tot voertuig en van voertuig tot 
infrastructuur moet worden uitgerold teneinde een gemeenschappelijk veiligheids- en 
beveiligingsniveau te garanderen; vraagt om interoperabiliteit tussen voertuig-tot-alles-
toepassingen en cyberveiligheidseisen; dringt erop aan dat “vehicle-to-grid”- en slimme 
oplaadfuncties standaard worden ingeschakeld;

36. onderstreept dat alle overheidssteun voor de digitalisering van het vervoer gericht moet 
zijn op maatregelen die ook zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de energie-, 
klimaat- en milieudoelstellingen van de Unie, met bijzondere aandacht voor het 
verhogen van de energie-efficiëntie van de sector;

37. is er sterk van overtuigd dat artificiële intelligentie de luchtverontreiniging door 
verschillende vervoerswijzen kan helpen verminderen, de efficiëntie en veiligheid ervan 
kan verhogen en kan bijdragen tot onderzoek en experimenten en tot de rationalisering 
van verkeersstromen;

38. is ervan overtuigd dat multimodale systemen voor vervoersbewijzen het gebruik van het 
openbaar vervoer kunnen stimuleren en baat kunnen hebben bij interoperabiliteit en de 
onderlinge verbondenheid van databases; dringt daarom aan op open normen en 
richtsnoeren om interconnectiviteit te waarborgen; verzoekt de Commissie samen met 
alle relevante belanghebbenden te ijveren voor een pan-Europese oplossing voor 
multimodale vervoersbewijzen voor de Europese spoorwegen in het kader van de 
komende herziening van de richtlijn inzake intelligente vervoerssystemen;

Ruimte

39. wijst er nadrukkelijk op dat EU-ruimtevaartgegevens, vanuit de ruimte opererende 
diensten en satellietcommunicatie de efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid van alle 
vervoerswijzen kunnen vergroten;

40. onderstreept de steeds grotere rol van het globaal satellietnavigatiesysteem Galileo bij 
het faciliteren van verkeersstromen te land, ter zee en in de lucht, en benadrukt het 
belang ervan voor de ontwikkeling en uitrol van geautomatiseerde voertuigen;
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