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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een 

concurrerend en zuinig vervoerssysteem 

(2011/2096(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Witboek van de Commissie "Stappenplan voor een interne Europese 

vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 

(COM(2011)0144), 

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2003 over het Witboek van de Commissie "het Europese 

vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen"1, 

– gezien zijn resolutie van 12 juli 2007 over Europa duurzaam in beweging - duurzame 

mobiliteit voor ons continent2, 

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2010 over een duurzame toekomst voor het vervoer3, 

– gezien zijn resolutie van 21 oktober 2010 over het geïntegreerde maritieme beleid van de EU 

– beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen4, 

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over beveiliging van de luchtvaart, met bijzondere 

aandacht voor beveiligingsscanners5, 

– gezien zijn resolutie van ... 2011 over de verkeersveiligheid in Europa 2011-20206, 

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over het vijfde cohesieverslag van de Commissie en de 

strategie voor het cohesiebeleid na 20137, 

– gezien de mededeling van de Commissie over het actieplan inzake stedelijke mobiliteit 

(COM(2009)0490), 

– gezien de Europa 2020-strategie, 

– gezien het acquis communautaire op vervoersgebied, 

– gezien artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en 

energie en de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2011), 

                                                 
1 PB C 43E van 19.2.2004, blz. 250. 
2 PB C 175E van 10.7.2008, blz. 556. 
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0260. 
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0386. 
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0329. 
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0000 - Verslag A7-0264/2011 - Agenda september I. 
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0316. 
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A. overwegende dat het Europese vervoersbeleid in velerlei opzicht direct van invloed is op de 

levensomstandigheden van de burgers in de EU en dat een interne Europese verkeersruimte 

de burger tot voordeel zou strekken, 

B. overwegende dat de transportsector van zeer groot belang is voor de ontwikkeling van de 

Europese Unie en van haar regio's en steden, aangezien hij circa 5% van het bruto 

binnenlands product genereert, goed is voor 10 miljoen arbeidsplaatsen, en daardoor 

bepalend is voor de economie van Europa en voor zijn positie als vestigingsplaats voor 

bedrijven, 

C. overwegende dat de vervoerssector een belangrijke bijdrage kan leveren tot de 

verwezenlijking van de Europa 2020-strategie, vooral met betrekking tot werkgelegenheid, 

onderzoek, energie, innovatie en milieu, en dat de veiligheid en de bescherming van het 

milieu als onderdeel van deze strategie consequent moeten worden verbeterd, 

D. overwegende dat de in het vorige witboek geformuleerde doelstellingen ten dele onvervuld 

zijn gebleven en dat deze derhalve regelmatig moeten worden getoetst en geëvalueerd, 

E. overwegende dat de verschillende vervoerswijzen niet met elkaar in concurrentie staan, maar 

elkaar juist moeten aanvullen via een doelmatigheidsgericht comodaliteitsbestel dat als 

sturend beginsel moet fungeren voor een efficiënte rolverdeling tussen de respectieve 

vervoerstakken, 

F. overwegende dat er aan de transportsector velerlei marginale effecten vastzitten waarvan er 

een aantal eenvoudig te corrigeren zijn en dat deze dan ook integraal moeten worden 

opgeheven, 

G. overwegende dat de openstelling van de transportmarkten gepaard dient te gaan met 

kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, opleiding en werkgelegenheid, 

H. overwegende dat de EU consistente normen moet vaststellen voor alle vormen van vervoer, 

inzonderheid met betrekking tot veiligheid, technologie, milieubescherming en 

arbeidsvoorwaarden, zodat deze ook op mondiaal niveau verplicht kunnen worden gesteld, 

1. is ingenomen met het Witboek 2011, maar merkt tevens op dat een aantal belangrijke 

doelstellingen uit het witboek van 2001 slechts ten dele of zelfs in het geheel niet zijn 

verwezenlijkt, en stelt voor 

– dat de Commissie tegen 2013 op basis van het rapport over de Europese 

verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020 met concrete voorstellen komt om het 

aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers ten opzichte van 2010 met 50% te 

verminderen; 

– dat er tegen 2014 een voorstel ter tafel moet liggen dat voorziet in de internalisering van 

de externe kosten voor alle vervoerswijzen en erop gericht is dubbele kosten en 

marktverstoringen te voorkomen, zodat er meer wordt geïnvesteerd in mobiliteit, 

veiligheid en onderzoek; 

2. staat achter de in het Witboek geformuleerde doelstellingen voor 2050, maar is van mening 
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dat de periode tot 2020 in termen van financiering – in het licht van de economische situatie 

in de individuele lidstaten en met het oog op de algemene verkeers-, energie- en 

milieuproblematiek – nader moet worden ingevuld, en dringt er derhalve bij de Commissie 

op aan met wetgeving te komen om tegen 2020 de volgende doelstellingen te kunnen 

verwezenlijken, waarbij de in 2010 gerealiseerde waarden als referentienorm moeten worden 

gehanteerd: 

– reductie van de CO2-uitstoot in het wegvervoer met 20%; 

– terugdringen van de geluidsoverlast en het energieverbruik van spoorvoertuigen met 

20%; 

– verlaging van de CO2-uitstoot in het luchtverkeer voor het gehele Europese luchtruim 

met 30%; 

– algehele vermindering van de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen in de scheepvaart 

met 30%, 

en dringt erop aan dat deze doelstellingen tot een prioriteit worden verheven en dat zij 

derhalve jaarlijks worden herzien; 

3. wijst er met nadruk op dat moet worden gestreefd naar de voltooiing van de interne Europese 

vervoersmarkt, die echter niet los mag worden gezien van de economische, 

werkgelegenheids- en sociale aspecten die daaraan zijn verbonden, en verzoekt de 

Commissie er in haar voorstellen met betrekking tot de openstelling van de markten voor o.a. 

lucht-, spoor- en wegvervoer op toe te zien dat deze voorstellen niet resulteren in sociale 

dumping of het ontstaan van particuliere monopolies in de hand werken; 

4. benadrukt dat effectieve comodaliteit in het personen- en goederenvervoer, die moet worden 

afgemeten aan de economische, ecologische, sociale en arbeidsvoorwaarden en de 

veiligheidsaspecten die eraan verbonden zijn en die zich in de afzonderlijke landen en regio's 

moet richten op de bestaande en nog te creëren infrastructuur, dient te worden gezien als een 

richtinggevend principe voor het toekomstige vervoersbeleid en overeenkomstig de modale 

verhoudingen in de respectieve landen en regio's gestalte moet krijgen, in plaats van vast te 

houden aan de voorgestelde afstandslimiet van 300 km voor goederentransport over de weg; 

5. onderstreept dat het TEN-V-concept voor een beperkt aantal projecten in hogere 

financieringsbedragen moet voorzien, waarbij 

– de lidstaten zich ertoe moeten verplichten de 25 bekende knelpunten in de Europese 

vervoersruimte tegen 2020 weg te werken, prioriteit toe te kennen aan 

grensoverschrijdende projecten en tegen 2015 met een gemeenschappelijk 

financieringsconcept te komen; 

– de Commissie zich ertoe moet verbinden de lidstaten voor te stellen, in coördinatie met 

het gevoerde regionaal beleid bij wijze van directe financiering voor dergelijke projecten 

bedragen van minimaal 30% van de totale investering uit te trekken; 

– de Commissie zich ertoe verplicht alternatieve financieringsmodellen en -instrumenten in 

de vorm van bv. projectobligaties te ondersteunen en in het kader van de voorstellen tot 

internalisering van de externe kosten intensiever gebruik te maken van de opbrengsten 

daarvan voor de financiering van TEN-V-projecten; 
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– de vast te stellen prioriteiten moeten worden gezien in nauwe samenhang met de 

voorwaarden voor de besteding van de regionale structuurfondsen en de lidstaten moeten 

worden verplicht de financiering van deze projecten ook na het verstrijken van de 

meerjarenprogramma's van de EU te waarborgen; 

– het prioritaire karakter van de projecten na 2015 alleen kan worden gehandhaafd indien 

de lidstaten tegen die tijd bindende besluiten hebben getroffen om de uitvoering van de 

projecten te garanderen; 

6. onderstreept dat voor alle vormen van personen- en goederenvervoer op EU-niveau dezelfde 

veiligheidsnormen moeten gelden en dringt aan op een voorstel tot financiering van de 

veiligheidsvoorzieningen, waarbij met name voor de scheep- en luchtvaart van tevoren 

internationale coördinatieafspraken moeten worden gemaakt en moet worden bekeken of tot 

2015 met de bestaande regelingen kan worden volstaan dan wel of er nieuwe moeten worden 

voorgesteld; 

7. wijst op het belang van alternatieve en hernieuwbare energiebronnen voor de vervoerssector 

en benadrukt dat de vastgelegde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd door toepassing 

van een bepaalde energiemix en van reeds bestaande mogelijkheden tot energiebesparing, 

onder gebruikmaking van de daarvoor geëigende infrastructuur; 

8. dringt tegen 2015 aan op een voorstel tot bevordering van de stedelijke mobiliteit, waarbij de 

ondersteuning van projecten, onder inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, afhankelijk 

moet worden gesteld van de presentatie van stedelijke mobiliteitsplannen, welke moeten 

voorzien in een efficiënte logistieke keten voor passagiers- en goederentransport die de 

verkeersdichtheid en de milieubelasting (in termen van luchtvervuiling en geluidshinder) 

helpt terug te dringen, die strookt met de normen in het kader van het Europese 

vervoersbeleid en goed aansluit bij de situatie in de omliggende steden en regio's; 

9. benadrukt dat het gedrag van de verkeersgebruikers van doorslaggevend belang is, en roept 

op tot het creëren van stimulansen voor duurzame vervoerswijzen, waarbij tegen 2013 

voorstellen worden verwacht voor uitbreiding van voetgangers- en fietsinfrastructuren in 

steden, voor een verdubbeling van het aantal gebruikers van openbare vervoermiddelen, 

waarvan de meeste moeten worden aangedreven door alternatieve energievormen, en voor 

het gebruik van e-tickets voor multimodaal reizen, in combinatie met een stimulerend 

prijsbeleid; 

10. is van man mening dat met betrekking tot de rechten van passagiers voor alle vormen van 

vervoer grondregels moeten worden vastgelegd in een handvest van passagiersrechten, en 

verwacht derhalve tegen 2013 een voorstel in die zin, waarbij de specifieke kenmerken van 

de respectieve vervoermiddelen en de opgedane ervaringen in acht moeten worden genomen; 

11. pleit ervoor een specifiek op mobiliteit gericht onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma op 

te zetten en daarvoor de nodige financiële steun beschikbaar te stellen, met als doel: 

– de positie van de EU als onderzoeks- en productielocatie voor de respectieve vormen van 

transport te handhaven; 

– voor alle vormen van vervoer intelligente, interoperabele en aan elkaar gekoppelde 
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systemen voor verkeersgeleiding te creëren ter ondersteuning van SESAR, Galileo, 

ERTMS, RIS, SafeSeaNet, LRIT en ITS, en daarvoor de nodige middelen uit te trekken; 

12. is van mening dat de bureaucratische obstakels voor alle vormen van vervoer verder moeten 

worden teruggedrongen, dringt derhalve aan op verdergaande harmonisering van 

vervoersdocumenten, met name voor het goederenvervoer over de weg, en verlangt dat er 

tegen 2013 een voorstel wordt ingediend voor de standaardisatie van vrachtdocumenten; 

13. onderstreept de noodzaak tot verbetering en standaardisering van controleapparaten zoals 

flitspalen en boordapparatuur, alsook van communicatiesystemen en informatiedragers, en 

dringt erop aan dat tegen 2013 een voorstel wordt ingediend met het oog op de wederzijdse 

erkenning en interoperabiliteit van dergelijke apparaten; 

14. wijst erop dat directe verbeteringen aan en standaardisatie van laadeenheden en 

voertuigafmetingen tot optimalisering van het multimodaal vervoer zouden leiden; 

15. dringt er met betrekking tot het wegvervoer op aan 

– dat de regelgeving inzake rij- en rusttijden voor het personen- en goederenvervoer en de 

praktische toepassing daarvan tegen 2014 worden geherevalueerd;  

– dat het aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens op het trans-Europese wegennet 

(TERN) in alle lidstaten ten opzicht van 2010 met 40% wordt uitgebreid; 

– dat de Commissie initiatieven van de lidstaten ondersteunt om door middel van fiscale 

stimuleringsmaatregelen de totstandkoming van een veilig en milieuvriendelijk 

wagenpark te bevorderen;  

– dat de opleiding en bijscholing en de toegang tot het beroep voor werknemers in de 

vervoerssector worden verbeterd met het oog op de harmonisatie van hun 

arbeidsomstandigheden en salarisvoorwaarden; 

16. dringt met betrekking tot het scheepsvervoer aan op 

– de formulering van een voorstel inzake de zgn. "blauwe gordel";  

– verdere ondersteuning van het NAIADES-programma, met dien verstande dat bij de 

voltooiing daarvan in 2013 de balans moet worden opgemaakt van de behaalde resultaten 

en dat men zich op dat moment dient te bezinnen over de eventuele voortzetting daarvan; 

– een voorstel tot uitbreiding tegen 2020 van het aantal multimodale aansluitingen 

(platforms) voor de binnenscheepvaart, de binnenhavens en de spoorwegen met 20% ten 

opzichte van 2010, alsmede op bijbehorende financiële ondersteuning; 

– beschikbaarstelling van minimaal 10% van de TEN-V-financiering voor 

binnenvaartprojecten; 

– harmonisatie tegen 2012 van de opleidingen in de scheepvaart conform de internationale 

norm, gelet op het internationale karakter van de zeescheepvaart, en indiening van een 

voorstel tot wederzijdse erkenning van de randvoorwaarden voor de opleiding van 
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havenarbeiders tegen eind 2013; 

– indiening door de Commissie tegen 2014 van een voorstel tot regulering van 

havendiensten; 

17. dringt er met betrekking tot het luchtvervoer op aan 

– dat tegen 2015 een voorstel wordt ingediend tot instelling van een gemeenschappelijk 

Europees luchtruim door verdere afbouw van het functionele luchtruimblokkensysteem, 

waarbij de lidstaten er tegelijkertijd ook toe moeten worden aangespoord meer spoed te 

zetten achter de implementatie van het gemeenschappelijk Europees luchtruim; 

– dat bij de verdere voorstellen tot openstelling van de markten de kwaliteit van de 

dienstverlening en de afstemming op de internationale normen als prioritair worden 

aangemerkt; 

– dat de lidstaten de Europese emissiecertificatenhandel tegen 2012 mede onder 

inachtneming van de bestaande internationale overeenkomsten gestalte geven; 

18. dringt er met betrekking tot het spoorvervoer op aan 

– dat de Commissie bij de openstelling van de markten ook recht doet aan de 

verplichtingen van de lidstaten in de sfeer van het plaatselijk openbaar vervoer en het te 

verstrekken dienstenpakket, teneinde een verbetering van het bestaande dienstenaanbod 

te bewerkstelligen; 

– dat de voertuigkeuringsvoorschriften tegen 2015 worden geharmoniseerd, zodat de 

certificering van rollend materieel niet meer dan twee maanden in beslag kan nemen, en 

dat de bevoegdheden van het Europees Spoorwegbureau en de middelen waarover het 

beschikt derhalve tegen 2012 dienovereenkomstig kunnen worden aangepast;  

– dat de nationale regelgevingsinstanties ter wille van het efficiënt functioneren van de 

spoorwegen onafhankelijk kunnen optreden en meer bevoegdheden krijgen, en dat de 

Commissie tegen 2014 met een voorstel komt tot oprichting van een Europese 

regelgevingsinstantie; 

19. dringt erop aan dat de Commissie jaarlijks de balans opmaakt met betrekking tot de 

verwezenlijking van de doelstellingen van het Witboek en van de geleverde inspanningen en 

de behaalde resultaten, en dat zij het Parlement daarover verslag uitbrengt; 

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING 

Vervoer is voor de burgers van de EU van groot belang omdat het invulling geeft aan het begrip 

'mobiliteit'. De burgers van de Unie maken gebruik van de Europese vervoersruimte, die hen in 

staat stelt zich in alle situaties te verplaatsen en zowel voor beroepsdoeleinden als ook privé 

gebruik te maken van het in de Europese Verdragen vastgelegde recht van vrij verkeer. Europese 

huishoudens geven gemiddeld 13,2% van hun beschikbare budget voor vervoersproducten en -

diensten uit. Daarnaast biedt het personen- en goederenvervoer veel burgers van de EU (meer 

dan tien miljoen) een baan, en draagt het bij aan de voltooiing van de interne markt (het is goed 

voor ongeveer 5% van de welvaart/bbp van de EU). 

Voor steden en regio's is vervoer niet alleen een belangrijke factor omdat het hen met elkaar 

verbindt, maar ook omdat het de EU als ruimte van onderzoek en innovatie op de kaart zet en in 

dat opzicht een wezenlijk element van de ontwikkeling van de Unie en haar regio's is, met 

directe invloed op hun sociale samenhang. De totstandbrenging van een gemeenschappelijke 

Europese vervoersruimte als doelstelling van het toekomstige Europese vervoersbeleid hangt dan 

ook nauw samen met regionaal, milieu-, economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid. 

Vanwege deze onderlinge verwevenheid kan de vervoerssector een significante bijdrage leveren 

aan de verwezenlijking van de EU 2020-strategie. 

Het verbaast de rapporteur hoezeer de lidstaten de Europese meerwaarde van vervoersbeleid 

onderschatten en de totstandkoming ervan door niet-correcte of late omzetting van richtlijnen 

belemmeren. Daarnaast vindt hij het vreemd dat in deze tijd van financieel-economische crisis 

niet méér investeringsinitiatieven worden ontplooid om de uitbouw van de vervoers-TEN's te 

versnellen; het betreft immers projecten voor duurzame infrastructuurvoorzieningen, die 

werkgelegenheid opleveren en de economie aanzwengelen. 

1. Coherente en concrete doelstellingen voor de periode tot 2020 

Het oogmerk van het Witboek van 2011 is het vaststellen van coherente en efficiënte 

doelstellingen, waarbij lessen moeten worden getrokken uit de fouten uit het verleden. Het 

verleden heeft getoond dat de vervoerssector gedeeltelijk inderdaad betere arbeidsvoorwaarden 

heeft gecreëerd en bijvoorbeeld in het wegvervoer een bepaalde mate van liberalisering tot stand 

heeft gebracht, maar ook dat een groot aantal van de doelstellingen uit het Witboek van 2001 niet 

zijn gerealiseerd. Of dit moet worden bijgeschreven op het conto van de tekortschietende 

bereidheid van de lidstaten om ambitieuze doelstellingen te formuleren, of bijvoorbeeld te wijten 

is aan een slechte omzetting of aan onvoldoende controles, valt niet zo een twee drie vast te 

stellen. Waar het om gaat, is dezelfde fout niet te herhalen. Dit betekent in eerste instantie dat 

niet willekeurig nieuwe doelstellingen moeten worden vastgesteld, maar dat de oude eerst aan 

een beoordeling moeten worden onderworpen, waarna ervoor kan worden gekozen ze te 

handhaven, te schrappen of in een nieuw jasje te steken. Twee van de doelstellingen die in ieder 

geval moeten worden gehandhaafd, zijn de reducering van het aantal doden en zwaargewonden 

in het verkeer met 50% en de internalisering van de externe kosten van alle vervoerswijzen. 

Bovendien moeten deze doelstellingen voortaan regelmatig en niet pas in het kader van de 

tussentijdse evaluatie worden getoetst. 

Om de progressie te kunnen vaststellen, is het ook belangrijk aan te geven wanneer de 

doelstellingen moeten zijn verwezenlijkt. Bij de in het nieuwe Witboek opgenomen 

doelstellingen gaat het in de meeste gevallen om de periode tot 2050, respectievelijk 2030. De 
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rapporteur is weliswaar voorstander van deze langetermijndoelstellingen, maar onderstreept dat 

niet valt in te schatten hoe snel innovatie en techniek, en de economische situatie van de landen, 

zich binnen dat tijdskader zullen ontwikkelen en met welke nieuwe uitdagingen het Europees 

vervoersbeleid tussen nu en 2050 te maken zal krijgen. Vandaar dat zijn voorkeur uitgaat naar 

het vaststellen van concrete en met andere beleidsterreinen gecoördineerde doelstellingen voor 

alle vervoerswijzen en met 2020 als deadline voor de verwezenlijking ervan, en hamert hij op 

een jaarlijkse evaluatie. 

2. EU-normen voor een interne Europese vervoersruimte 

Bij de voltooiing van de interne vervoersruimte moet aan een aantal basisvoorwaarden worden 

voldaan. Met deze basisvoorwaarden moet rekening worden gehouden bij het aangaan van de 

uitdagingen en het harmoniseren van de verkeersregelgeving. Daarnaast dragen ze bij tot het 

elimineren van grenseffecten, hetgeen soms vrij gemakkelijk gaat. 

a) Veiligheid 

Veiligheid is een van de belangrijkste hoekstenen van het Europees vervoersbeleid, en de 

inachtneming van veiligheidsregels een belangrijke voorwaarde voor de totstandbrenging van 

een gemeenschappelijke Europese vervoersruimte. 

Wat het wegvervoer betreft, zij gewezen op de 'nulvisie' als langetermijndoelstelling, alsook op 

de doelstelling van vermindering van het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer met 

50% in uiterlijk 2020. De Commissie moet de in het verslag over de verkeersveiligheid in 

Europa 2011-2020 vermelde maatregelen overnemen en integreren in haar voorstellen. 

Uniforme Europese veiligheidsvoorschriften zijn echter niet alleen voor het wegvervoer een 

'must', maar ook voor alle andere vervoerswijzen. En met name voor het lucht- en zeevervoer 

geldt dat de desbetreffende voorschriften, vanwege het internationale karakter van deze sectoren, 

afgestemd moeten zijn op de mondiale regels. Daarnaast is er behoefte aan regels inzake de 

financiering van veiligheidsmaatregelen. 

Veilige personen- en goederenvervoersketens zijn onontbeerlijk. Hierbij moet 'one-stop-security' 

het doel zijn, d.w.z. één enkele veiligheidscontrole van passagiers en goederen, ook in het 

internationale vervoer. Wat dit punt betreft, hecht de rapporteur eraan te onderstrepen dat goede 

informatie van onschatbare waarde is. In het bijzonder ten aanzien van de technische aspecten 

van veiligheidsmaatregelen moet de Commissie nauw met het Parlement samenwerken en ervoor 

zorgen dat de informatie klopt. Over de toepasbaarheid van de maatregelen moet overleg met de 

lidstaten worden gevoerd, teneinde onrealistische voorschriften te vermijden en te waarborgen 

dat één en ander binnen de termijnen wordt toegepast. 

b) Energie en milieu 

Tot de uitdagingen van het Europees vervoersbeleid behoren onder andere milieu- en 

energieproblemen. Op dit gebied moeten Europese normen worden vastgesteld die een interne 

Europese vervoersruimte dichterbij brengen. 

Het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van vervoer is onverminderd een prioritaire 

beleidsdoelstelling. Dit houdt in dat voor alle vervoerswijzen heldere eisen moeten worden 
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vastgesteld en bijbehorende prikkels moeten worden ontwikkeld om op termijn voor meer 

duurzaamheid te zorgen. Het beoordelen van het duurzaamheidsgehalte van vervoersmiddelen 

moet plaatsvinden op basis van objectieve criteria. Bovendien moet de beoordeling niet 

uitsluitend op het gebruik zelf betrekking hebben, maar op de volledige 'voetafdruk', vanaf het 

ontstaan, via de benodigde infrastructuur, tot de afvalverwerking. 

De verwezenlijking van deze doelstelling - via een reducering van de uitlaatgasemissies en 

minder files - kan een stuk dichterbij worden gebracht door internalisering van de externe kosten, 

maar alleen wanneer dit beginsel bij alle vervoerswijzen wordt toegepast en de inkomsten 

gebruikt worden voor investeringen in duurzame mobiliteit, duurzaam vervoer en duurzame 

infrastructuur. De eurovignetregeling (met de verplichting 15% van de inkomsten voor een van 

tevoren vastgesteld doel te gebruiken) en de EU-regeling voor emissiehandel in het luchtvervoer 

zijn voorbeelden van stappen in de goede richting. Overigens zijn deze regelingen niet ambitieus 

genoeg, zeker niet gezien het feit dat de kostentoerekeningsrichtlijn geen bindende werking 

heeft. 

De vervoerssector is in grote mate afhankelijk van olie en dat is de reden dat alternatieve en 

hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker zullen worden. Daarbij zij er evenwel op 

gewezen dat het Europees Parlement technologieneutraal dient te zijn, en bovendien dat elke 

alternatieve energiebron eigen specifieke kenmerken heeft en, in het verlengde daarvan, bepaalde 

voor- en nadelen. Of voor de aandrijving van voertuigen gekozen wordt (of kan worden) voor 

elektriciteit of waterstof, voor biobrandstoffen of synthetische brandstoffen, voor lpg of biogas, 

hangt niet in de laatste plaats van de vervoerswijzen en van de lidstaten zelf af. In de optiek van 

de rapporteur kan daarom alleen een energiemix tot realistische en duurzame oplossingen leiden. 

Uiteraard moeten we tegelijkertijd bij alle vervoerswijzen meer aandacht schenken aan de reeds 

bestaande manieren om energie te besparen, zoals aangepast rijgedrag, na- en bijscholing, de 

snelle totstandbrenging van functionele luchtruimblokken, en aankomst- en vertrektijden, 

respectievelijk mobiliteitsplannen, die het mogelijk maken op aansluitende bus- of tramdiensten 

over te stappen. Er is nu reeds een aanzienlijk energiebesparingspotentieel. 

Bij het debat over alternatieve energiebronnen mag verder de ontwikkeling van bijbehorende 

infrastructuurvoorzieningen niet uit het oog worden verloren. Het is belangrijk daarvoor de 

nodige stimulansen te creëren. Immers, zelfs de meest duurzame oplossingen zullen geen succes 

hebben indien ze voor de gemiddelde gebruiker veel te duur zijn of indien de infrastructuur 

ervoor ontbreekt. Op dit gebied moet dus voor samenhang tussen de verschillende 

beleidsterreinen worden gezorgd. Zo moeten, teneinde tot harmonisatie te komen, het 

energiebeleid en het milieubeleid enerzijds en het Europees vervoersbeleid anderzijds 

voortdurend op elkaar worden afgestemd.  

c) Arbeids- en sociale voorwaarden 

Een andere belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende interne Europese 

vervoersruimte is harmonisering van de arbeids- en sociale voorwaarden van het personeel dat in 

deze sector werkzaam is. 

Indien voor alle vervoerswijzen de na- en bijscholingsregelingen, de voorwaarden voor toegang 

tot het beroep en de arbeidsvoorwaarden in grotere onderlinge overeenstemming worden 

gebracht, zal dat op de lange termijn ook tot dichter in elkaars buurt liggende salarissen leiden, 

waarmee zowel sociale dumping, alsook concurrentieverstoringen worden voorkomen. Ook de 
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onderlinge erkenning van na- en bijscholingsdiploma's speelt hierbij een grote rol. In het 

zeevervoer dient op dit gebied rekening te worden gehouden met internationale afspraken. 

Bij de voorstellen van de Commissie betreffende liberalisering van de haven- en de 

grondafhandelinsgdiensten, en bij alle andere voorstellen betreffende opening van de markten, 

moet ook altijd aandacht worden besteed aan een grotere harmonisering van de arbeids- en 

sociale voorwaarden, en moet de kwaliteit van de dienstverlening een prioritaire plaats innemen. 

Wat het wegvervoer betreft, moeten de voorschriften met betrekking tot de rij- en rusttijden 

opnieuw tegen het licht worden gehouden, waarbij strenge, aan de omstandigheden aangepaste 

controles moeten worden ingebouwd. De parkeerplaatsen voor vrachtwagens moeten veiliger 

worden gemaakt en qua aantal in heel Europa worden uitgebreid, zodat beroepschauffeurs in de 

gelegenheid worden gesteld zich daadwerkelijk aan de rusttijdenregeling te houden. De 

handhaving van de richtlijn in de lidstaten, het aantal controles en de sanctieregelingen moeten 

verder worden geharmoniseerd. 

Bij alle vervoerswijzen moet de kwaliteit van de opleiding als basis voor de veiligheid dienen, 

zowel voor het personeel, alsook voor de verkeersdeelnemers. 

d) Administratieve vereenvoudiging 

Met name aan de grenzen van de lidstaten stuiten vervoerswijzen op uitdagingen die in sommige 

gevallen eenvoudig aan te pakken zijn. Deze zogenaamde grenseffecten zien we vooral in 

grensregio's. Hier zien we vaak dat staten bilaterale overeenkomsten hebben gesloten om 

bepaalde problemen op te lossen, maar ook hier is behoefte aan pan-Europese regelingen. Als 

voorbeeld kan de toelating van treinwagons gelden: in heel Europa zijn hiervoor 6 000 

verschillende regelingen en soms duurt het jaren voor de toelating wordt verstrekt. Deze soms op 

grond van protectionistische overwegingen gecreëerde regelingen hebben tot gevolg dat in 

Europa spoorwegondernemingen hun diensten niet in andere lidstaten kunnen aanbieden. Dit is 

een onaanvaardbare situatie. De rapporteur stelt derhalve voor de regels betreffende de toelating 

van treinwagons te harmoniseren en de duur van de toelatingsprocedure terug te brengen tot twee 

maanden. Om dit grenseffect daadwerkelijk tot stand te brengen, moet het Europees 

Spoorwegbureau over bevoegdheden op dit gebied gaan beschikken. 

Ook de controleapparatuur moeten op Europees niveau geharmoniseerd worden. Het kan niet zo 

zijn dat een politieagent aan de grens niet ook de controleapparatuur van het buurland mag 

gebruiken omdat deze in zijn eigen land niet is geijkt. Vandaar dat ook op dit punt een 

inventarisatie nodig is en de Commissie een voorstel betreffende harmonisatie moet presenteren. 

Verder geldt dat harmonisering van de vervoersdocumenten bij alle vervoerswijzen tot grotere 

doeltreffendheid zou leiden. Met name 'e-freight' zou resulteren in een enorme vermindering van 

het aantal administratieve obstakels en de vervoersstromen versnellen. 

e) Mondiale factor 

Gezien haar voortrekkersrol op mondiaal niveau moet de EU de genoemde punten op de 

gebieden veiligheid, milieubescherming, energie en technologie ook in de rest van de wereld 

proberen aanvaard te krijgen. Dit zal echter alleen lukken indien eerst tussen de 27 lidstaten 

overeenstemming over harmonisering en normalisering wordt bereikt en deze, in een tweede 
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stap, in de praktijk wordt omgezet. Alleen wanneer Europa met één stem spreekt, kan zij wat dit 

betreft daadwerkelijk gewicht in de schaal leggen. De volgende voorbeelden maken duidelijk dat 

dit nu nog niet het geval is. Enerzijds blijkt bij de in 2012 in te voeren EU-regeling voor 

emissiehandel dat deze internationaal op veel verzet stuit. Anderzijds maakt de trage vooruitgang 

bij de invoering van het ERTMS de halfslachtige opstelling van de lidstaten duidelijk. Tot slot is 

het luchtvaartakkoord met de VS, in het kader waarvan de nauwere onderlinge afstemming van 

de wettelijke voorschriften, de wederzijdse erkenning en de technische ondersteuning slecht tot 

gedeeltelijke tevredenheid geregeld konden worden, een goed voorbeeld van de uitdagingen 

waar de EU op internationaal vlak nog mee wordt geconfronteerd. 

3. Efficiënte co-modaliteit als achterliggende filosofie van het toekomstige Europese 

vervoersbeleid 

In de Europese vervoersruimte zullen bij het goederen- en personenvervoer grote 

capaciteitsproblemen ontstaan. Tussen 2005 en 2030 zal het goederenvervoer naar verwachting 

met ongeveer 40% stijgen, en het personenvervoer met om en nabij de 34%. Dit maakt duidelijk 

hoe dringend het is Europese oplossingen te vinden. Hierbij zal het concept efficiënte co-

modaliteit een grote rol moeten spelen. Tegen de achtergrond van de capaciteitsproblemen 

moeten de vervoerswijzen in de optiek van de rapporteur niet onderling concurreren, maar elkaar 

middels toepassing van de filosofie van efficiënte co-modaliteit juist aanvullen. Het concept co-

modaliteit houdt in gelijke mate rekening met economische, milieu-, sociale en 

veiligheidsaspecten, en beoordeelt, met inachtneming van de verschillende uitgangsposities van 

de vervoerswijzen, de geografische omstandigheden en de vervoers- en 

mobiliteitsontwikkelingen in de respectieve regio's, de efficiëntie. Co-modaliteit dient dé 

filosofie van het toekomstige Europese verkeersbeleid te worden; de door de Commissie 

voorgestelde grens van 300 km voor de totale Europese vervoersruimte dient daarentegen te 

worden losgelaten. De Commissie stelt dat tussen nu en 2030 30% van het goederenvervoer over 

de weg over afstanden van meer dan 300 km op andere vervoerswijzen zoals het spoorvervoer of 

het scheepsvervoer moet worden overgeheveld. Hoewel hier dus niet keihard aan moet worden 

vastgehouden, kan een bepaald aantal kilometers wel als oriëntatie dienen, waarbij de lidstaten 

en regio's het precieze aantal kilometers - rekening houdend met hun eigen bestaande en 

toekomstige mogelijkheden - individueel moeten kunnen invullen. 

Daarnaast kan co-modaliteit worden verbeterd wanneer laadeenheden worden aangepast en er 

tussen de vervoerswijzen geen volume verloren gaat. Hiervoor is een harmonisering van de 

laadeenheden en de afmetingen van de voertuigen nodig. 

4. TEN-V en financiering 

De vervoers-TEN's nemen een belangrijke plaats in het Europees vervoersbeleid in; het is dan 

ook zaak hun efficiëntie en implementatie verder te verbeteren. Dit gebeurt door reducering van 

het aantal projecten en het vrijmaken van meer financiële middelen. Indien we tot een situatie 

kunnen komen met een overzichtelijk kernnetwerk in combinatie met voldoende financiering, 

waarbij op Europees én regionaal niveau duurzame ontwikkeling als beoordelingscriterium moet 

worden gehanteerd, zal dat met name ten goede komen aan de tracés (met name in grensregio's) 

waarbij weinig vooruitgang wordt geboekt. De rapporteur vindt het van essentieel belang dat 

prioritaire projecten hun prioritaire status alleen behouden indien de lidstaten bindende besluiten 

nemen betreffende de voltooiing daarvan. Alleen op die manier wordt gewaarborgd dat het 

kernnetwerk in zijn totaliteit zo snel mogelijk wordt gerealiseerd, en dat niet aan projecten wordt 
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vastgehouden waarvan de realisering zeer twijfelachtig is. 

Het komt veel voor dat projecten niet worden gerealiseerd omdat de nodige financiering 

ontbreekt. Daarom eist de rapporteur dat de lidstaten uiterlijk in 2015 een financieringsconcept 

presenteren waarmee de 25 bekendste probleemgevallen kunnen worden opgelost. 

Daarnaast moet bij het vastleggen van de prioriteiten rekening worden gehouden met de 

voorwaarden voor de toekenning van middelen van de Structuurfondsen en moeten de lidstaten 

verplicht worden financiering voor deze projecten ter beschikking te stellen voor perioden langer 

dan de meerjarenprogramma's van de EU. 

De rapporteur vindt verder dat de Commissie voor deze projecten enerzijds directe financiering 

van tenminste 30% van de totale investeringen moet voorzien en anderzijds alternatieve 

financieringsmodellen- en instrumenten, zoals projectobligaties, moet steunen. Dit kan in nauw 

overleg met de Europese financiële instellingen. Het Margueritefonds is hier een goed voorbeeld 

van. Ook de internalisering van de externe kosten kan een alternatief financieringsinstrument 

zijn, indien de aldus gegenereerde inkomsten in grotere mate voor de financiering van TEN-V-

projecten worden gebruikt. Dit zou tegelijkertijd een stimulans zijn voor de totstandbrenging van 

publiek-private partnerschappen. Een gegarandeerde geldstroom leidt tot planningszekerheid, 

waarmee investeringen in TEN-vervoersprojecten voor particuliere ondernemingen veel 

aantrekkelijker worden. 

5. Mobiliteit in steden 

Ook in steden moeten maatregelen genomen worden, aangezien niet alleen het aantal inwoners 

in ballingscentra stijgt, maar ook de aantallen verplaatsingen, het lawaai en de luchtvervuiling. 

Om deze problemen aan te pakken, moeten steden duurzame mobiliteitsplannen ontwikkelen, 

waarbij projecten alleen financieel ondersteund worden indien ze onderdeel van dergelijke 

plannen uitmaken. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is het uiteraard aan de steden zelf 

welke projecten ze nodig achten, maar ze moeten wel aan de normen van het Europese 

vervoersbeleid voldoen, d.w.z. het moet gaan om efficiënte, multimodale logistiekketens voor 

personen- en goederenvervoer, die niet alleen de stedelijke vervoersvolumes reduceren, maar 

ook de milieubelasting verlagen. In de mobiliteitsplannen moet dus in sterkere mate in 

infrastructuur voor voetgangers en fietsers worden voorzien, en ze moeten tot een verdubbeling 

van het gebruik van het openbaar vervoer leiden. Met name bussen en trams kunnen, indien de 

infrastructuur daaraan is aangepast of daarvoor ter beschikking wordt gesteld, in het stads-, 

streek- en regionale vervoer een belangrijke bijdrage aan efficiënte co-modaliteit leveren. 

Wat ook aandacht verdient, is de samenhang tussen de mobiliteitsplannen van de afzonderlijke 

steden en regio's. Onderlinge afstemming van de plannen van buursteden en -regio's, ook in 

andere lidstaten, levert een daadwerkelijke meerwaarde op. 

In de steden en omliggende gebieden bestaat behoefte aan een veilig, aantrekkelijk en 

betrouwbaar vervoerssysteem, met onderling op elkaar afgestemde vervoerswijzen en de 

mogelijkheid van multimodaal reizen. Hierbij spelen ook de prijs van de kaartjes, de 

beschikbaarheid van online te boeken e-tickets en de rechten van passagiers een niet te 

onderschatten rol, omdat ze passagiers grotere keuzemogelijkheden bieden.. 
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6. Onderzoek en innovatie 

Onderzoek en innovatie in de vervoerssector zijn uitermate belangrijk omdat de vervoersystemen 

die er het resultaat van zijn niet alleen de milieubelasting reduceren en de veiligheid vergroten, 

maar ook een continu verkeersstroom kunnen helpen waarborgen. Daarnaast zijn ze goed voor 

de EU als locatie voor productie en onderzoek. 

De rapporteur is derhalve van mening dat er een speciaal op mobiliteit gericht onderzoeks- en 

innovatieprogramma moet komen, en dat daar financiering voor moet worden vrijgemaakt, 

teneinde voor alle vervoerswijzen intelligente, interoperabele en onderling verbonden 

vervoersgeleidingssystemen te ontwikkelen, zoals SESAR, Galileo, ERTMS, RIS, SafeSeaNet 

en IVS. 

 

 


