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1) Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en persoonlijke onafhankelijkheid 

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen 

van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen 

belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op 

welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie? Hoe 

zult u ervoor zorgen dat gendermainstreaming wordt toegepast en de genderdimensie 

wordt geïntegreerd in alle beleidsterreinen van uw portefeuille? Hoe kunt u uw 

onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of 

toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als 

commissaris?  

De Europese Unie is het grootste democratische project dat ooit is ondernomen voor de 

burgers en gemeenschappen van dit continent. Al meer dan zestig jaar vormt de visie van de 

grondleggers van de Unie onze garantie op vrede, welvaart en bescherming. Sinds ik politiek 

actief werd in 1997 heb ik steeds mijn vertrouwen en hoop gevestigd in Europa. Als 

Parlementslid heb ik 12 jaar lang, samen met u, gestalte gegeven aan het democratische 

streven van de Europeanen. Ik geloof in een open, welvarend en inclusief Europa, waar 

niemand uit de boot valt en niemand zich in de steek gelaten voelt. Vrijheid en democratie 

zijn de pijlers die vorm hebben gegeven aan alle maatregelen die ik heb genomen, en die ik 

nog zal nemen.  

 

Toen ik in 2007 lid werd van het Europees Parlement, vertegenwoordigde ik de hoop en het 

vertrouwen van mijn landgenoten om de Europese familie, die verscheurd was door vijftig 

jaar totalitarisme en het zware ijzeren gordijn, te herenigen. De openheid die u jegens mij 

heeft betoond, was hartverwarmend, en ik zag met eigen ogen hoe Oost- en West-Europa 

langzaam weer één werden.  

 

Over enkele dagen zal ik u vragen om uw vertrouwen uit te spreken in de Europese 

Commissie en in mijzelf als kandidaat-commissaris voor vervoer, zodat wij samen het 

Europees vervoersbeleid - een cruciale voorwaarde voor het welzijn, de duurzaamheid en de 

economische ontwikkeling in Europa - kunnen voortzetten en versterken. Vervoer is een 

essentiële dienst voor onze burgers. Het ondersteunt de vrijheid van verkeer van personen, 

goederen en diensten en levert een uiterst belangrijke bijdrage aan de cohesie van het 

continent. Het verduurzamen van onze mobiliteit is ook van essentieel belang om ons 

continent koolstofvrij te maken en om onze verbintenis na te komen om onze economie 

koolstofneutraal te maken tegen 2050. Ik sta volledig achter de politieke beleidslijnen van 

verkozen voorzitter Ursula von der Leyen en verbind mij ertoe om vervoer te doen uitgroeien 

tot een van de meest succesvolle deelgebieden van deze visie. 
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Als lid van het Europees Parlement had ik de eer de commissie Milieubeheer, 

volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) voor te zitten. Deze ervaring was van zeer 

groot belang voor mij omdat ze mij de gelegenheid bood om collega’s die actief waren als 

rapporteur in trialogen, te ondersteunen bij de uitvoering van het meest ambitieuze pakket ter 

beperking van onze koolstofvoetafdruk tot dusver. De herziening van het 

emissiehandelssysteem, met inbegrip van de uitbreiding ervan tot de luchtvaart, en de 

vaststelling van het pakket schone energie in het algemeen, waren een zeer groot succes voor 

het Europees Parlement en de Europese Commissie. Samen hebben zij vorm gegeven aan het 

meest geavanceerde decarbonisatieproject op deze planeet. Ik zal alle kennis aanwenden die 

ik heb opgedaan in de ENVI-commissie, en ik verbind mij ertoe door te gaan op de ingeslagen 

weg, door ervoor te zorgen dat ALLE vervoerswijzen een echte bijdrage leveren tot de 

decarbonisatie van Europa.  

 

Na de Europese verkiezingen van dit jaar ben ik teruggekeerd naar de commissie waar ik 

sinds 2007 reeds tien jaar lid van was: de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE). 

Als voorzitter van deze commissie droeg ik de verantwoordelijkheid om verder werk te 

maken van een nieuwe industriële toekomst voor Europa, door koolstofvrij te worden tegen 

2050. Deze visie vereist nieuwe waardeketens, bedrijfsmodellen en stimulansen, die van deze 

transitie een mondiaal economisch succes zullen maken. In de ITRE-commissie hadden wij de 

gelegenheid om de begroting voor agentschappen, onderzoeks- en innovatieprogramma’s en 

gemeenschappelijke ondernemingen te versterken. Deze begroting voor 2020, waarin ook 

prioriteiten op het gebied van vervoer zijn opgenomen, moet het pad effenen voor het nieuwe 

meerjarig financieel kader (MFF), zodat het investeringsniveau in de komende jaren stabiel 

blijft. Voldoende middelen voor programma’s die verband houden met vervoer, zoals de 

Connecting Europe Facility, is van cruciaal belang omdat ze de hoeksteen vormen van het 

vrije verkeer en de effectieve werking van de interne markt. 

 

Samen met de afschaffing van de roamingtarieven is de Connecting Europe Facility het meest 

waardevolle resultaat van mijn directe werkzaamheden in het Europees Parlement. Tijdens 

mijn laatste ambtstermijn ben ik er, samen met mijn collega-rapporteurs van de commissie 

Vervoer en toerisme (TRAN), in geslaagd dit levensbelangrijke instrument voor investeringen 

in vervoers-, energie- en telecommunicatienetwerken op poten te zetten. Het zorgt voor de 

nodige financiële middelen om ons kernnetwerk en uitgebreid netwerk te voltooien en om 

ontbrekende schakels, die gemeenschappen isoleren, weg te werken.  

 

Vervoer moet duurzaam, veilig, slim, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Dit vormt een grote 

uitdaging, maar biedt ook enorme kansen voor de EU. Decarbonisatie is een kernprioriteit 

voor de nieuwe Commissie en zal de kern vormen van de aangekondigde Europese “Green 

Deal” en de klimaatdoelstellingen voor 2030/2050. Het vervoer is op dit ogenblik 

verantwoordelijk voor bijna een kwart van alle emissies in de EU. Om onze economie tegen 

2050 klimaatneutraal te maken, moeten we, volgens wetenschappelijke modellen, de CO2-

emissies van het vervoer met ongeveer 90 % doen afnemen. 

Ik zal nauw samenwerken met kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter Timmermans om ervoor te 

zorgen dat vervoer een centraal element wordt van de Europese “Green Deal”. In haar 

opdrachtbrief van 7 november heeft de verkozen voorzitter mij verzocht om, bij wijze van 

bijdrage tot deze doelstelling, een uitgebreide strategie voor duurzame en slimme mobiliteit 

voor te stellen.  Ik zal rekening houden met de input van het Europees Parlement in deze 

context. Deze strategie heeft alleen kans op slagen als ze ruime politieke steun krijgt. De 

uitdaging is ervoor te zorgen dat op het gebied van vervoer ambitieuze stappen worden gezet 
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op weg naar decarbonisatie en dat de voordelen van duurzame en slimme mobiliteit voor onze 

burgers en bedrijven ten volle worden benut.  Het is ons doel Europa met succes te doen 

omschakelen naar een minder vervuilend vervoerssysteem en ervoor te zorgen dat het 

Europese vervoerssysteem en de Europese normen een leidende rol spelen in nieuwe 

ontwikkelingen. Dit vergt een holistische benadering, waarbij alle instrumenten worden 

ingezet waarover wij beschikken en alle belanghebbenden op alle niveaus hun rol spelen, en 

die betrekking heeft op het volledige vervoerssysteem: voertuigen, brandstof, infrastructuur, 

regelgeving, technische normen en financieringsinstrumenten. 

We moeten beginnen met ambitieuze maatregelen te nemen om de emissies van alle 

vervoerswijzen terug te dringen: het weg-, lucht- en maritiem vervoer moeten allemaal een 

bijdrage leveren.  In de luchtvaart duren vluchten bijvoorbeeld onnodig lang, met meer 

vervuiling tot gevolg, omdat er geen gemeenschappelijk Europees luchtruim is. De volledige 

tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim zou zoveel efficiëntiewinst 

opleveren dat de emissies van de luchtvaart met minstens 10 % zouden afnemen.  

We moeten prijsprikkels geven en het beginsel “de vervuiler betaalt” toepassen. Daarom 

zal ik met kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter Timmermans samenwerken om de gratis 

emissierechten voor luchtvaartmaatschappijen in het kader van het emissiehandelssysteem 

geleidelijk af te schaffen en om dit systeem uit te breiden tot het maritieme vervoer. Deze 

maatregelen zullen de doelstellingen van de Europese “Green Deal” helpen verwezenlijken, 

en zijn even belangrijk als een verbetering van de normen en technische voorschriften. We 

moeten de kosten voor het gebruik van de infrastructuur op slimme wijze doorberekenen aan 

de gebruikers en vervuilers, zodat alle kosten van hun reis, ook de milieukosten, worden 

gedekt.  

Voorts moeten we ook stimulansen geven voor aantrekkelijke, betaalbare en meer duurzame 

alternatieven:  

ik zal werk maken van de ontwikkeling van het spoorvervoer, met name het vrachtvervoer en 

de hogesnelheidslijnen. Ik zal een stedelijk mobiliteitsbeleid ontwikkelen dat schoon openbaar 

vervoer, fietsen en lopen bevordert. We moeten ook het bestaande mobiliteitsaanbod 

aanvullen door optimaal gebruik te maken van slimme deelmobiliteit voor lokaal 

passagiersvervoer op aanvraag en micromobiliteit. Daarbij gaat mijn aandacht vooral uit naar 

micromobiliteit. Deze sector heeft een groot potentieel om de congestie terug te dringen. 

Bepaalde aspecten moeten echter grondiger worden onderzocht, zoals de 

veiligheidsstatistieken, de arbeidsvoorwaarden en de werkelijke bijdrage van deze sector tot 

het milieu en de beperking van broeikasgasemissies. Wij beleidmakers moeten ervoor zorgen 

dat Europa het potentieel van micromobiliteit kan benutten, en tegelijk de mogelijke negatieve 

gevolgen kan beperken. Door sneller over te stappen op duurzame brandstoffen in het weg- 

en luchtvervoer, maritiem vervoer en vervoer over de binnenwateren kan de sector een 

enorme stap voorwaarts zetten op weg naar decarbonisatie en duurzaamheid.  

Ik zal alles in het werk stellen om ons infrastructuurnetwerk te voltooien en te 

moderniseren, teneinde het vervoersaanbod veiliger, eerlijker, betrouwbaarder, uitgebreider, 

beter geconnecteerd over de grenzen en vervoerswijzen heen en duurzamer te maken. 

Ik zal er ook op toezien dat de transitie naar duurzaamheid kansen biedt voor iedereen, en dat 

niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Eerlijke arbeidsvoorwaarden en de bescherming van 

passagiersrechten liggen mij ook nauw aan het hart.  
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De Europese “Green Deal” en de nieuwe industriële strategie moeten hand in hand gaan. Ik 

wil een bloeiend Europees bedrijfsleven, dat resultaten van wereldklasse boekt via innovatie, 

digitalisering en modernisering. Met name de luchtvaart en het maritieme vervoer zijn 

mondiale sectoren; om het milieu te beschermen, zijn dus ook op mondiaal niveau actie en 

leiderschap nodig ten aanzien van deze sectoren. 

Als wij het juiste evenwicht vinden, waar ik prioriteit aan zal geven, zullen de burgers, de 

economie en het milieu hier allemaal bij winnen. 

Ik zal mij persoonlijk inzetten voor gendergelijkheid en onderschrijf de visie van de 

verkozen voorzitter volledig: ik kan u garanderen dat mijn kabinet het juiste evenwicht zal 

hebben in termen van gender, ervaring en geografie.  

De vervoerssector is een van de sectoren die het sterkst door mannen wordt gedomineerd. 

Aangezien mensen met verschillende vaardigheden en ideeën het beste kunnen omgaan met 

nieuwe uitdagingen, is het bevorderen van de diversiteit van essentieel belang in een sector 

die in de volgende jaren ingrijpende wijzigingen zal ondergaan en nu reeds met een tekort aan 

arbeidskrachten wordt geconfronteerd. Ik zal met veel genoegen een voortrekkersrol spelen in 

het “EU-platform voor verandering – Vrouwen in het vervoer” en het netwerk van 

diversiteitsambassadeurs. Samen met Helena Dalli, kandidaat-commissaris voor Gelijkheid, 

en Margaritas Schinas, kandidaat-commissaris voor de Bescherming van onze Europese 

levenswijze, zal ik ook een actieve bijdrage leveren tot de volgende Europese genderstrategie. 

 

2) Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement  

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen?  In hoeverre bent u bereid 

verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw 

diensten? Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, 

intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken 

om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande 

initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad 

van informatie en documenten te voorzien? 

Indien ik als commissaris word benoemd, zal ik de volledige politieke verantwoordelijkheid 

nemen voor de activiteiten op mijn bevoegdheidsgebied, zoals uiteengezet in de opdrachtbrief 

die mij op 7 november is toegezonden. Ik hecht veel belang aan het beginsel van collegialiteit 

en zal voluit samenwerken met de andere leden van het college. Ik zal mijn collega’s nauw 

betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleidsinitiatieven.   

 

Als voormalig en huidig lid van het Europees Parlement weet ik hoe belangrijk een nauwe 

band met het Europees Parlement is.   

 

Dit is van cruciaal belang voor mij. Ik zal in alle stadia van het beleidsvormingsproces en de 

politieke dialoog samenwerken met het Parlement en de bevoegde commissies.  

 

Een doeltreffende interinstitutionele samenwerking is essentieel voor de goede werking van 

het institutionele bestel van de EU en voor de doelmatigheid en de legitimiteit van het EU-

besluitvormingsproces. Die samenwerking drijft op bepaalde beginselen, waaraan ik beloof 

me te houden. Het gaat onder meer om openheid, wederzijds vertrouwen, efficiëntie en 

regelmatige uitwisseling van informatie. In de politieke beleidslijnen en opdrachtbrieven van 

verkozen voorzitter Von der Leyen worden deze beginselen volledig in acht genomen en 
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wordt de nadruk gelegd op het voornemen om de bijzondere relatie tussen het Europees 

Parlement en de Commissie te versterken. Indien ik als commissaris word benoemd, zal ik mij 

inzetten voor de verwezenlijking van deze doelstelling en zal ik mij daarbij volledig houden 

aan de bepalingen van het Kaderakkoord van 2010 en het Interinstitutioneel Akkoord van 

2016 over beter wetgeven. Ik zal op een open, transparante en constructieve wijze contact 

houden met het Parlement, om die band van wederzijds vertrouwen op te bouwen.  

 

In overeenstemming met de politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter Von der Leyen zal 

ik mij vrij maken om deel te nemen aan alle ter zake relevante commissievergaderingen en 

tripartiete besprekingen. Ik zal ervoor zorgen dat de parlementaire commissies worden 

betrokken bij alle belangrijke ontwikkelingen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. 

Tegelijkertijd ben ik mij ten volle bewust van het belang van een gelijke behandeling van het 

Parlement en de Raad, als medewetgevers.    

 

Ik verbind me er ook toe om de betrekkingen met de dienst van de Commissie die onder mijn 

verantwoordelijkheid valt, te baseren op de beginselen van loyaliteit, vertrouwen, 

transparantie, informatie-uitwisseling in twee richtingen en wederzijdse bijstand. Meer 

specifiek zal ik zorgen voor een regelmatige uitwisseling van informatie met de voorzitter van 

de commissie Vervoer en toerisme (TRAN), maar ook met de voorzitter van de commissie 

Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en andere commissies, in 

voorkomend geval. Ik zal ook rechtstreeks communiceren met de leden van de commissies, en 

mij vrij maken voor bilaterale bijeenkomsten. Voorts zal ik ervoor zorgen dat het Europees 

Parlement regelmatig wordt geïnformeerd, met name in de aanloop naar grote evenementen 

en in belangrijke fasen van internationale onderhandelingen op gebieden die onder mijn 

verantwoordelijkheid vallen.  

 

Ik zal erop toezien dat vragen die door leden van het Europees Parlement aan de Commissie 

worden gesteld over kwesties die onder mijn bevoegdheid vallen, snel en accuraat worden 

beantwoord. Ik zal voor de plenaire vergadering en/of commissies van het Europees 

Parlement verschijnen wanneer mij wordt verzocht een antwoord of reactie te geven.  

 

In de politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter Von der Leyen wordt benadrukt dat, 

willen de burgers meer vertrouwen stellen in de Unie, onze instellingen openheid moeten 

betrachten en uit het oogpunt van transparantie onberispelijk moeten zijn. Ik zal nauw 

samenwerken met het Europees Parlement en de Raad voor meer transparantie in het 

volledige wetgevingsproces. De burgers moeten weten wie wij, de instellingen die hen 

vertegenwoordigen, ontmoeten, wat wij bespreken en welke standpunten wij verdedigen 

tijdens het wetgevingsproces. Versterking van de interinstitutionele samenwerking middels 

het bevorderen van de legitimiteit en de verantwoordingsplicht zal de doelmatigheid en het 

goede bestuur van de EU een krachtige impuls geven.  

 

Daarom ben ik vastbesloten om de uitgebreide bepalingen over transparantie en informatie-

uitwisseling die zijn opgenomen in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het 

Europees Parlement en de Commissie en het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven, 

volledig ten uitvoer te leggen.   

 

Het is tevens mijn taak om de burger te blijven informeren. Beleidsvoorstellen die onder mijn 

bevoegdheid vallen, zullen bovendien gebaseerd zijn op een adequate raadpleging van 

deskundigen en het publiek, in overeenstemming met de beginselen van betere regelgeving.    
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Verkozen voorzitter Von der Leyen is voorstander van een initiatiefrecht voor het Europees 

Parlement. Zij heeft beloofd dat wanneer het Parlement met meerderheid van stemmen van 

zijn leden resoluties aanneemt, haar Commissie zal zorgen voor een wetgevingshandeling met 

volledige inachtneming van de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en beter 

wetgeven. Ik sta volledig achter deze doelstelling.  

 

Als onderdeel van de verbintenis van het volgende college om het partnerschap met het 

Europees Parlement te verdiepen, zal ik bij elke fase van de bespreking van resoluties in het 

kader van artikel 225 VWEU nauw samenwerken met het Europees Parlement. Ik verbind mij 

ertoe nauw samen te werken met de bevoegde parlementaire commissies, en actief en 

aanwezig te zijn bij de voorbereiding van resoluties in het kader van artikel 225 VWEU. Ik 

ben er vast van overtuigd dat dit zal leiden tot een betere dialoog, meer vertrouwen en het 

gevoel samen toe te werken naar een gemeenschappelijk doel.   

 

 

Hierboven heb ik toegezegd de parlementaire commissies bij alle belangrijke, onder mijn 

verantwoordelijkheid vallende ontwikkelingen te betrekken op hetzelfde moment en op 

gelijke voet met de Raad. Ik wil hier nog aan toevoegen dat ik er mij ten volle van bewust ben 

dat de verstrekking van informatie en documenten een essentieel aspect is van de verdieping 

van het partnerschap tussen het Europees Parlement en de Commissie. Daarom beloof ik 

volledig uitvoering te geven aan de desbetreffende bepalingen van het Kaderakkoord tussen 

de twee instellingen en van het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven. 

 

Vragen van de Commissie vervoer en toerisme:  

3.  Wat is uw visie op geoptimaliseerde vervoerssystemen van personen en goederen in 

het eerste kwart van de 21e eeuw, rekening houdend met de belangrijkste uitdagingen 

op het gebied van digitalisering, koolstofvrij maken, concurrentievermogen, 

veiligheid, klimaatverandering, milieubescherming, maatschappelijk welzijn, 

arbeidsomstandigheden en gelijke kansen, met inbegrip van verbeterde rechten en 

bescherming voor werknemers in de vervoerssector (met name voor vrouwen en 

jongeren) en technologische veranderingen (autonome voertuigen, gebruik van 

kunstmatige intelligentie), en welke aanpak en concrete stappen overweegt u om te 

zorgen voor duurzame, betaalbare, multimodale en betrouwbare vervoerssystemen? 

Mijn visie is te komen tot een Europees vervoerssysteem dat duurzaam, efficiënt, veilig, slim, 

betrouwbaar en betaalbaar is!  

Vervoer is een fundamentele sector van de economie, die goed is voor ongeveer 5 % van het 

BBP van de EU en rechtstreeks werk biedt aan ongeveer 11 miljoen mensen. De 

vervoerssector komt tegemoet aan de mobiliteitsbehoeften van meer dan 500 miljoen 

Europeanen en is een belangrijke drijvende kracht achter de economie, de interne markt en 

vlotte internationale handel. De vraag naar vervoer blijft stijgen. Volgens schattingen zullen 

het Europese personen- en goederenvervoer over land in de periode 2015-2050 toenemen met 

respectievelijk 35 % en 53 %. De kansen om mensen en bedrijven in heel Europa met elkaar 

in contact te brengen, zullen dus toenemen. De uitdaging bestaat erin deze kansen verder te 

ontwikkelen en tegelijk het vervoer volledig duurzaam te maken. Op dit ogenblik 

vertegenwoordigt het vervoer ongeveer een kwart van de broeikasgasemissies in de EU. Om 

onze economie tegen 2050 klimaatneutraal te maken, moeten we de CO2-emissies van het 

vervoer met ongeveer 90 % doen afnemen. Dit vergt aanzienlijke en ambitieuze inspanningen 

van alle partijen. 
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Het is mijn vaste voornemen de klimaatdoelstellingen van de EU te halen en er tegelijk op toe 

te zien dat dit op eerlijke en aanvaardbare wijze gebeurt, en niet te koste gaat van onze 

burgers, bedrijven en regio’s.  

Om deze visie te verwezenlijken, zal het een van mijn eerste taken zijn een brede strategie 

voor duurzame en slimme mobiliteit uit te werken die ervoor zal zorgen dat vervoer ook 

betaalbaar blijft, zodat niemand buiten de boot valt. Daarvoor moeten alle instrumenten die op 

EU-niveau beschikbaar zijn, worden gecombineerd tot nog coherentere en effectievere 

maatregelen [zie vraag 1 voor nadere informatie over de Europese “Green Deal”]. 

Om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken en tegelijk concurrerend, eerlijk en 

betaalbaar te blijven, moet het vervoer moderner en efficiënter worden en moeten 

capaciteitstekorten en verouderde infrastructuur worden aangepakt. Dit betekent dat moet 

worden geïnvesteerd in vervoersnetwerken en moet worden gebruikgemaakt van digitale 

innovatie.  

In de volgende EU-begroting moeten dan ook voldoende financiële middelen voor vervoer 

worden voorzien, via instrumenten als de Connecting Europe Facility, structuur- en 

cohesiefondsen, InvestEU en Horizon Europa.  

We moeten ook voortbouwen op de kansen die geboden worden door nieuwe technologische 

en sociale ontwikkelingen, zoals de digitalisering van de vervoersdiensten, intelligente 

vervoersdiensten, carpooling en mobiliteit als dienst [zie vraag 7 voor nadere informatie over 

digitalisering].  

Innovatie moet gepaard gaan met opleiding in relevante vaardigheden en omscholing. Billijke 

arbeidsvoorwaarden zijn van cruciaal belang om jonge vrouwen en mannen ertoe te brengen 

in de vervoerssector te gaan werken. Het bevorderen van diversiteit, ook met betrekking tot 

gender, is van essentieel belang in een sector die in de volgende jaren ingrijpende wijzigingen 

zal ondergaan en nu reeds met een tekort aan arbeidskrachten wordt geconfronteerd. Het is 

belangrijk dat de medewetgevers snel een goed resultaat bereiken met betrekking tot de 

sociale voorstellen en de voorstellen inzake markttoegang van het mobiliteitspakket. 

De transitie naar duurzame mobiliteit en klimaatneutraliteit kan - en moet - ook op sociaal 

eerlijke en economisch efficiënte wijze worden beheerd. Ik ben mij zeer goed bewust van de 

bezorgdheid onder de burgers over stijgende brandstof- en ticketprijzen.  

 

4.  Wat zijn uw toezeggingen op internationaal niveau, om te zorgen voor een gelijk 

speelveld tussen vervoersondernemingen, waarborging van eerlijke concurrentie en 

eerbiediging van sociale rechten, met name in een context van hevige concurrentie 

met derde landen die mogelijk illegale subsidies verlenen, alsook tussen 

vervoerswijzen, dat het programma NAIADES, met betrekking tot de internalisering 

van externe kosten, belastingen, handelsregelingen en andere maatregelen voortgezet 

wordt, om ervoor te zorgen dat de beginselen “de gebruiker betaalt” en “de vervuiler 

betaalt” gelijkelijk worden toegepast en resulteren in de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, en de schoonste vervoerswijzen 

worden bevorderd en versterkt in de gebieden van de EU waar het vervoer over de 

weg voor zowel passagiers als goederen de overheersende modus blijft? 

Vervoer is van nature internationaal. Brede en diepe vervoersconnectiviteit versterkt onze 

economieën en draagt bij tot de welvaart van onze maatschappij, om twee redenen:  
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Ten eerste is de mondiale concurrentiekracht van ons bedrijfsleven van cruciaal belang. Ik zal 

open markten helpen bevorderen, met name met strategische partners en in snel groeiende 

ontluikende economieën, met vrije, eerlijke en onverstoorde concurrentie op basis van 

overeenstemming van de regelgeving, een gelijk speelveld en duurzaamheid.  

We moeten ook zorgen voor verbindingen met onze buren en partners. Ik zal dan ook werk 

maken van de verdere uitbreiding en voltooiing van het TEN-T-netwerk en zal op regelgeving 

gebaseerde internationale normen en vervoersovereenkomsten van hoge kwaliteit (met name 

in het luchtvervoer) bevorderen. Ik wil met name proactief de Europese belangen behartigen 

in de zich snel ontwikkelende verbindingen tussen de EU en Azië.  

Het ook van essentieel belang dat de stem van de EU duidelijk wordt gehoord en dat Europa 

eensgezind een leidende rol speelt in internationale organisaties die normen en regels op het 

gebied van vervoer opstellen - met name de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 

(ICAO), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Economische Commissie van 

de Verenigde Naties voor Europa (UNECE).   

Ik zal blijven streven naar uitgebreide EU-luchtvervoersovereenkomsten met derde landen die 

nieuwe kansen scheppen voor de Europese luchtvaartsector, de Europese normen uitdragen, 

een gelijk speelveld bevorderen en een platform creëren voor nadere samenwerking met onze 

partners op het gebied van veiligheid, beveiliging, milieu of sociale kwesties.  

De veiligheid van de luchtvaart blijft een prioriteit, ook in ons internationaal optreden, met 

name gezien het toenemende verkeer en de komst van nieuwe spelers in het luchtruim, zoals 

drones. Ik zal met name de vorig jaar opgestarte herziening van de regels voor de veiligheid 

van de luchtvaart voortzetten; deze herziening versterkt de rol van het Agentschap van de 

Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) en introduceert een systeem van 

bundeling en uitwisseling van middelen tussen de lidstaten en het EASA. 

Vervoer vormt de ruggengraat van de economie, maar heeft ook aanzienlijke negatieve 

gevolgen, zoals ongevallen, luchtvervuiling, broeikasgasemissies, geluidsoverlast en 

congestie. Deze externe kosten worden geraamd op ongeveer 1 000 miljard euro per jaar in 

de EU. Als we onze klimaatdoelstellingen willen bereiken, moeten we het beginsel “de 

vervuiler betaalt” toepassen.  

Ik zal verder werk maken van de uitbreiding van de emissiehandelsregeling tot de maritieme 

sector en de geleidelijke afschaffing van de gratis emissierechten voor de luchtvaart. Naast de 

inspanningen die de EU zelf levert om de emissies te beperken, moeten we ook in 

internationale organisaties, met name de ICAO en de IMO, druk uitoefenen om ambitieuze 

maatregelen te nemen. De luchtvaart en het maritieme vervoer zijn mondiale sectoren. Om de 

concurrentiekracht van onze industrie niet te schaden, moet de mondiale dimensie dan ook 

duidelijk worden benadrukt als het gaat om de bescherming van het milieu. 

Ik zal ook steun verlenen aan Paulo Gentiloni, kandidaat-commissaris voor Economie, bij de 

evaluatie van de energiebelastingrichtlijn, teneinde te garanderen dat deze wordt afgestemd op 

de klimaatambities van de EU, met name wat de behandeling van brandstof voor de luchtvaart 

en de maritieme sector betreft. 
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Het wegvervoer is verantwoordelijk voor 20 % van de broeikasgasemissies van de EU, en is 

de grootste veroorzaker van luchtvervuiling en geluidsoverlast. In geld uitgedrukt, 

vertegenwoordigen de kosten van congestie bijna 2 % van het BBP! We moeten wegentol 

invoeren als stimulans om het wagenpark te vergroenen en beter gebruik te maken van de 

infrastructuur. Wat tolheffing betreft, zal ik de lidstaten aansporen om ervoor te zorgen dat de 

onderhandelingen over de zogenaamde Eurovignet-richtlijn snel kunnen worden afgerond en 

een ambitieus resultaat opleveren, dat in de lijn ligt van onze klimaatambities. Het is ook 

belangrijk dat de tolinkomsten opnieuw worden geïnvesteerd in duurzamere alternatieven 

voor het wegvervoer. 

Prijsprikkels werken alleen als er aantrekkelijke alternatieven zijn: gebruikmaken van 

spoorvervoer in plaats van wegvervoer voor langere reizen, draagt in aanzienlijke mate bij 

tot onze strategische visie op lange termijn, namelijk een klimaatneutrale economie tegen 

2050. Door beter gebruik te maken van goederenvervoer per spoor kunnen we de problemen 

van vervuiling en congestie op de weg, die worden veroorzaakt door - hoofdzakelijk - 

dieselvrachtwagens, helpen oplossen. Spoorvervoer is ook de veiligste vervoerswijze over 

land. Ik zal er dan ook naar streven om gunstige omstandigheden voor het spoorvervoer te 

creëren, met name voor goederenvervoer per spoor en hogesnelheidsdiensten voor passagiers. 

Ik sta volledig achter de doelstelling om de spoorsector aantrekkelijker te maken door de 

kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, met name wat betreft de betrouwbaarheid, de 

verbindingen met andere vervoerswijzen en het terugdringen van de kosten.  

Om concurrerender te worden, moeten de prestaties van het goederenvervoer per spoor 

drastisch verbeteren. We moeten ook de resterende hinderpalen voor grensoverschrijdend 

goederenvervoer per spoor in de EU uit de weg ruimen. Dit is alleen mogelijk door een 

gezamenlijke inspanning van de Commissie, de nationale autoriteiten en de spoorsector.  

Vanuit technisch oogpunt bekeken, moet het spoor sneller moderniseren. Innovatie en 

digitalisering moeten beter worden uitgerold, zonder vertragingen. De snelle uitrol van het 

ERTMS-seingevingssysteem is een prioriteit. Wij willen dat treinen en 

spoorwegondernemingen geen hinder meer ondervinden van nationale grenzen in de EU. De 

wetgeving om dat doel te bereiken, bestaat al, en ik zal de lidstaten aansporen om ze toe te 

passen.  

Er moet verandering komen in de klantervaring. Het kopen van treintickets moet 

gemakkelijker worden en reizen met verschillende exploitanten moeten naadloos verlopen. Ik 

verwacht van de marktdeelnemers dat ze met oplossingen komen. De toegang tot gegevens is 

een cruciale uitdaging in deze context. De verdere versterking van de rechten van 

treinpassagiers zal ook helpen om het spoor aantrekkelijker te maken. Ik zal dit dossier zeer 

aandachtig volgen; goede en snelle resultaten zijn belangrijk voor de verbetering van de 

passagiersrechten, met name - maar niet alleen - voor gehandicapten en personen met 

beperkte mobiliteit. 

Vervoer over de binnenwateren is de meest CO2-efficiënte vervoerswijze en beschikt over 

een groot, onbenut potentieel. Ik zal daarom steun verlenen voor het vervoer over de 

binnenwateren. Om duurzaam te zijn, moet de sector beginnen met de vergroening van de 

vloot en nadenken over de toekomstige gevolgen van klimaatverandering voor de afmetingen 

van binnenschepen - kleinere schepen hebben minder te lijden onder lage waterstanden. 
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De Commissie werkt, samen met de lidstaten, al aan aanpassingen aan gevaarlijke lage en 

hoge waterstanden ten gevolge van de klimaatverandering. Geïntegreerd waterbeheer, dat 

betrekking heeft op het voorkomen van overstromingen, het beschermen van de 

waterkwaliteit, biodiversiteit en bevaarbaarheid, is van essentieel belang. Diverse EU-fondsen 

(CEF, Horizon Europa, cohesiefondsen, LIFE) kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van 

maatregelen voor het koolstofvrij maken en digitaliseren van de sector en voor het verbeteren 

van het waterbeheer en de bevaarbaarheid.  

Voor het vervoer over de binnenwateren is het van cruciaal belang dat het deel uitmaakt van 

de fundamentele transformatie die de vervoerssector ondergaat ten gevolge van digitalisering 

en decarbonisatie; we moeten de integratie van het vervoer over de binnenwateren in het 

algemene vervoerssysteem dan ook verbeteren. Ik zal alles in het werk stellen om het 

potentieel van deze duurzame vervoerswijze volledig te benutten en zal bijvoorbeeld 

onderzoeken hoe een vervolg kan worden gegeven aan het NAIADES 2-programma. 

Een slimme mix van verschillende vervoerswijzen (weg, spoor, binnenwateren en korte vaart) 

kan een duurzaam alternatief vormen voor vervoer dat uitsluitend over de weg verloopt; 

bovendien worden de beschikbare infrastructuur en diensten op die manier beter benut, 

hetgeen bijdraagt tot een sterk, weerbaar en geïntegreerd vervoerssysteem. Ondanks de 

voordelen voor de maatschappij blijft multimodaal goederenvervoer duurder en complexer 

dan vervoer dat uitsluitend over de weg verloopt. Digitalisering kan de complexiteit helpen 

beperken, maar we moeten ook de kostenkloof wegwerken en zorgen voor 

overslaginfrastructuur tussen weg en spoor of binnenwateren. Dergelijke apparatuur is niet in 

alle regio’s in de EU voldoende voorhanden. 

 

5.  Teneinde de interne Europese vervoersruimte te voltooien, rekening houdend met de 

grote vertragingen en aanhoudende grote verschillen in de vervoersinfrastructuur in 

de Unie, en te zorgen voor veilige, intermodale, innovatieve vervoersinfrastructuren 

met voldoende capaciteit in de hele EU, met inbegrip van perifere en insulaire regio’s, 

met het oog op een goede interconnectiviteit voor iedereen, wat zijn uw prioriteiten 

voor de verdere ontwikkeling en voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk, 

met inbegrip tussen Midden- en Oost-Europese regio’s, ook in verband met 

digitalisering, alternatieve brandstoffen, veiligheid en beveiliging, en wat is uw 

aanpak om de hangende wetgevingsvoorstellen te deblokkeren en/of de noodzakelijke 

investeringen in de hele EU op alle niveaus te bevorderen, met inbegrip van de 

duurzame ontwikkeling van zeehavens, de voltooiing van het gemeenschappelijk 

Europees luchtruim en het verbeteren van het grensoverschrijdend spoorvervoer op 

langere afstand? 

Onze vervoersinfrastructuur vormt de ruggengraat van de interne market en maakt het vrije 

verkeer van goederen, passagiers, diensten en werknemers mogelijk. Via ons TEN-T-beleid 

zal ik streven naar meer connectiviteit binnen Europa, tussen oost en west, noord en zuid, op 

het platteland en in afgelegen gebieden. Geen enkele regio mag achterblijven. 

Belangrijke infrastructuurprojecten, zoals de projecten op de Rijn-Donaucorridor, illustreren 

de toegevoegde waarde van de EU. Succesvolle uitvoering ervan is van essentieel belang om 

connectiviteit werkelijkheid te maken. Vertragingen en politieke spanningen in verband met 

de voltooiing van belangrijke grensoverschrijdende infrastructuurprojecten moeten dan ook 

worden aangepakt.  

In dit verband spelen ook regionale en lokale luchthavens een cruciale rol bij het verbinden 

van perifere en afgelegen regio’s en bij de regionale economische ontwikkeling.  
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Het hogesnelheidsnet is nog steeds verre van volledig. Blijvende publieke steun voor 

infrastructuurinvesteringen is essentieel, maar niet voldoende.  

Ik zal ook de connectiviteit tussen Europa en de rest van de wereld ondersteunen. In deze 

context is de verdere ontwikkeling van het TEN-T-netwerk in partnerlanden zeer belangrijk, 

met inbegrip van de landen van het zuidelijke Middellandse-Zeegebied. Ik zal ook zeer 

aandachtig de investeringen van derde landen in kritieke infrastructuur volgen, in nauwe 

samenwerking met mijn collega Margrethe Vestager, kandidaat-uitvoerendvicevoorzitter. 

De Commissie evalueert momenteel het TEN-T-kader. Mijn doel is van de huidige evaluatie 

gebruik te maken om te streven naar een geactualiseerd en gemoderniseerd TEN-T, dat zal 

zorgen voor schone mobiliteit, met inbegrip van de beschikbaarheid van infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen, en betere vervoersstromen, en dat de kansen van de digitale 

transformatie zal benutten. Ik zal ook de veiligheidsaspecten grondiger bekijken, indien 

verdere verbeteringen nodig zijn.  

Ik hecht ook veel belang aan het lopende voorstel van de Commissie voor de “stroomlijning 

van het TEN-T”. Dit initiatief is belangrijk voor het bereiken van onze doelstelling voor 2030, 

namelijk de voltooiing van het kernnetwerk van het TEN-T. Zodra de tekst door de 

medewetgevers is goedgekeurd, zal hij de administratieve vertraging bij 

infrastructuurprojecten helpen beperken. In deze context verheug ik mij over het ambitieuze 

standpunt dat het Europees Parlement heeft ingenomen met betrekking tot dit voorstel, en de 

vastberadenheid van het Parlement om het voorstel snel goed te keuren.  

Zonder financiële middelen is een modernisering van het TEN-T-netwerk niet mogelijk. Wij 

moeten publieke en private investeringen in de verbetering en modernisering van de Europese 

vervoersinfrastructuur bevorderen. De vernieuwde Connecting Europe Facility, InvestEU en 

andere instrumenten, zoals die ter ondersteuning van onderzoek en territoriale cohesie, 

kunnen hiertoe bijdragen.  

Militaire mobiliteit en projecten voor duaal gebruik bieden duidelijke synergieën en kansen. 

Financiële middelen voor militaire mobiliteit binnen de begroting voor de Connecting Europe 

Facility (CEF) zouden het mogelijk maken duale civiel-militaire vervoersinfrastructuur te 

financieren op basis van duidelijke regels. Dit zou het mogelijk maken onze 

vervoersinfrastructuur te moderniseren en tegelijk vlotte verplaatsingen van strijdkrachten en 

militaire apparatuur te vergemakkelijken, hetgeen bijdraagt tot de bescherming van de Unie 

en haar burgers. 

Als we investeren, moeten we onze klimaatdoelstellingen voor ogen houden. Voor het 

meerjarig financieel kader voor 2021-2027 heeft de Commissie een streefcijfer voorgesteld 

van 25 % voor de totale klimaatuitgaven en specifieke streefcijfers per programma. Ik heb 

met tevredenheid vastgesteld dat het Parlement en de Raad, in hun gedeeltelijke overeenkomst 

onder Roemeens voorzitterschap, overeenstemming hebben bereikt over een streefcijfer van 

60 % voor het totale CEF-programma. Dit betekent dat vervoer voorop loopt wat 

klimaatinvesteringen betreft. De steun van het Europees Parlement is van cruciaal belang om 

een sterk eindresultaat te behalen in de onderhandelingen.  
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Ik ben van mening dat geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteitsoplossingen moeten 

worden ondersteund en aangewend om de veiligheid, capaciteit en duurzaamheid van het EU-

vervoer te vergroten. Het Europese spoorseingevingssysteem ERTMS kan de capaciteit 

bijvoorbeeld met 50 % en de veiligheid met 25 % doen toenemen, en de kosten met 25 % 

beperken. Ik zal ook de uitrol van intelligente vervoerssystemen (ITS) steunen. Zij bieden 

innoverende diensten in het wegverkeer en het verkeersbeheer. Ze stellen gebruikers in staat 

zich beter te informeren en op veiligere, meer gecoördineerde en slimmere wijze gebruik te 

maken van vervoersnetwerken.   

Coöperatieve, geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit heeft het potentieel om het 

wegvervoer fundamenteel te veranderen. Het kan leiden tot een volgende kwantumsprong op 

het gebied van verkeersveiligheid, aangezien geautomatiseerde voertuigen nooit afgeleid, 

vermoeid of onder invloed zijn en al hun bewegingen kunnen coördineren [voor fietsen, zie 

vraag 6]. Veiligheid is waardoor mensen het vertrouwen in de vervoerssector behouden. Het 

is van cruciaal belang voor alle vervoerswijzen. Elk jaar vallen meer dan 25 000 doden op de 

Europese wegen, een buslading per dag. Dit is onaanvaardbaar. Ik ben voornemens te streven 

naar nul doden op de EU-wegen tegen 2050 (“Vision Zero”). Ik stel vast dat de vooruitgang 

stagneert en dat de verschillen tussen de EU-lidstaten nog steeds zeer groot zijn. We moeten 

werken aan een alomvattende “Safe System”-benadering, die betrekking heeft op voertuigen, 

infrastructuur en het gedrag van de weggebruikers, gebaseerd op wetenschappelijke 

beginselen, robuuste gegevens en prestatiemonitoring. De verantwoordelijkheid voor 

verkeersveiligheid wordt gedeeld tussen de EU en de nationale, regionale en lokale 

overheden. Elk daarvan moet klaar zijn om zijn taak te volle op te nemen. 

De capaciteitsgrenzen van het systeem voor luchtverkeersbeheer in Europa, zoals het op dit 

ogenblik werkt, zijn bijna bereikt.  De recente toename van het luchtverkeer leidt tot de 

grootste vertragingen in meer dan tien jaar, met alle nadelen en ongemakken vandien voor de 

passagiers. Voorts moet ik benadrukken dat een efficiënter systeem voor luchtverkeersbeheer 

en het gemeenschappelijk Europees luchtruim een essentieel onderdeel vormen van de 

beleidsmix die nodig is voor het beperken van het brandstofverbruik en de emissies van de 

luchtvaart, die nog steeds toenemen en tot grote bezorgdheid leiden.  Bovendien is het 

Europese luchtvaartlandschap aanzienlijk geëvolueerd en dienen zich nieuwe uitdagingen aan, 

zoals drones, cyberbeveiliging enz. Het initiatief voor een gemeenschappelijk Europees 

luchtruim (Single European Sky, SES) is in 2004 van start gegaan en had tot doel de 

versnippering van het luchtruim boven Europa te beperken en de prestaties van het Europees 

systeem voor luchtverkeersbeheer op het gebied van veiligheid, capaciteit, kostenefficiëntie 

en het milieu te verbeteren. Deze elementen zijn nog net zo belangrijk als toen. Het SES heeft 

geleid tot meer veiligheid en verbeteringen op alle gewenste gebieden. Er is al veel bereikt, 

maar we moeten nog meer doen, met name voor het milieu. Ik stel de gerichte steun van het 

Europees Parlement voor dit dossier op prijs. Rekening houdende met de lessen die in het 

voorbije decennium zijn geleerd, de studie over de architectuur van het luchtruim en de 

aanbevelingen van de groep van wijzen, denk ik dat het de hoogste tijd is dat wij vorderingen 

maken met dit dossier en een echt verschil maken. 
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De beveiliging van het vervoer is essentieel om het vertrouwen van onze burgers in het 

vervoerssysteem te behouden en vormt de basis voor de Europese economie. Terrorisme 

vormt nog steeds een grote bedreiging voor het vervoer en evolueert constant. 

Cyberbeveiliging wordt steeds belangrijker. We moeten ervoor zorgen dat onze wetgeving 

geschikt is voor het beoogde doel en kan worden aangepast aan de evolutie van de dreiging. 

Tezelfdertijd moeten onze acties risicogebaseerd en evenredig zijn. Daarom ben ik 

voorstander van evenwichtige en efficiënte antwoorden op bestaande en ontluikende 

dreigingen, op het niveau van de EU of dat van de lidstaten. Wij moeten ernaar streven de 

risico’s te beperken, zonder het reisgemak en de vlotte goederen- en passagiersstromen in 

luchthavens te verstoren.  

Meer gebruik maken van duurzame alternatieve brandstoffen zou een aanzienlijke bijdrage 

leveren tot het koolstofvrij maken van het vervoer. In het kader van de Europese “Green 

Deal” zal ik focussen op een snellere omschakeling naar duurzame en alternatieve 

brandstoffen voor het wegvervoer, maritiem vervoer, vervoer over de binnenwateren en 

luchtvervoer, via een aantal maatregelen.  

Onderzoek en innovatie zijn van essentieel belang om de beschikbaarheid van passende 

oplossingen te garanderen. Dit moet gepaard gaan met voldoende productiecapaciteit en 

voldoende oplaad- en tankinfrastructuur in Europa.  

Het opladen of bijtanken van voertuigen op alternatieve brandstoffen moet even gemakkelijk 

verlopen als het bijtanken van voertuigen met verbrandingsmotor, overal in de EU! Wij 

hebben behoefte aan een uitgebreid netwerk dat interoperabel is over de grenzen heen en 

gemakkelijk toegankelijk en betaalbaar is. Dit vereist open, concurrerende markten. De 

richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen wordt op dit ogenblik 

geëvalueerd. Ik zal bijzondere aandacht besteden aan het resultaat daarvan en, indien nodig, 

maatregelen overwegen, rekening houdende met het feit dat de richtlijn haar doel moet 

bereiken in de komende jaren.  

Ik zal acties organiseren om openbare en particuliere fondsen vrij te maken om het aantal 

publiek toegankelijk oplaad- of tankpunten voor emissieloze voertuigen (op batterijen of 

waterstofcellen) aanzienlijk te doen toenemen en om de connectiviteit voor alternatieve 

brandstoffen in alle vervoerswijzen te voltooien, met inbegrip van een grotere elektrificatie 

van luchthavens en havens.  Dit zal ook een versterking van de elektriciteitsnetwerken vergen.  

Samen met mijn collega’s van de Commissie zal ik ook trachten om financiële middelen en 

het passende beleidskader te combineren, teneinde de juiste prijsprikkels te geven voor 

alternatieve brandstoffen in alle vervoerswijzen en om het gebruik van op alternatieve 

brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur en op alternatieve brandstoffen rijdende 

voertuigen te stimuleren.  

Alternatieve brandstoffen zijn van essentieel belang om de emissies van schepen te beperken. 

De enige minder vervuilende brandstof die op dit ogenblik op grote schaal beschikbaar is, is 

vloeibaar aardgas (LNG). Dit is een goede oplossing voor de nakende uitdagingen op het 

gebied van luchtvervuiling, maar leidt slechts tot een beperkte CO2-besparing. Het kan echter 

wel de weg vrijmaken voor emissiearme oplossingen. Onze ervaring met de uitrol van 

mariene LNG, een gebied waarop Europa marktleider is, kan bijvoorbeeld worden gebruikt 

voor de ontwikkeling van acties met betrekking tot koolstofarme en -vrije brandstoffen.  

Wat het spoor betreft, blijft de elektrificering een belangrijke doelstelling. Op dit ogenblik is 

80 % van het spoorverkeer in de EU geëlektrificeerd. Waar elektrificering economisch geen 

optie is, doen hybride treinen of treinen op waterstof hun intrede als alternatief. 
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 [Voor nadere informatie over digitalisering, zie vraag 7.] 

 

6.  Welke concrete initiatieven bent u van plan te nemen om de duurzame mobiliteit in 

de stedelijke gebieden van de Unie te vergroten, met inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatverandering te 

bestrijden, het antagonisme tussen steden en peri-urbane regio’s te verminderen, sociale 

inclusie te waarborgen, en tegelijkertijd een mobiliteit zonder belemmeringen mogelijk 

te maken, met inbegrip van de aanpassing van de gebouwde omgeving in de Europese 

Unie en de vermindering van de diversiteit van de beperkingsregelingen in de Unie? Zou 

u in dit verband grensoverschrijdende nachttreinen zien als een bijdrage aan duurzaam 

personenvervoer over langere afstand in Europa, en zou u maatregelen treffen om dit 

nachtelijke spoorvervoer te ondersteunen? 

Om betaalbare en toegankelijke mobiliteit te garanderen en vervuiling en congestie terug te 

dringen, wil ik helpen collectief vervoer aantrekkelijker te maken. Dit is een kwestie van 

beschikbaarheid en betrouwbaarheid, maar ook van hoe gemakkelijk het is om een reis te 

plannen en te boeken. Geïntegreerde kaartverkoop voor verschillende vervoerswijzen kan dan 

ook een belangrijke rol spelen bij het aanbieden van alternatieven voor gebruikers van 

personenauto’s. 

Als onderdeel van de toekomstige brede strategie voor duurzame en slimme mobiliteit, 

moeten wij ook dieper ingaan op het EU-kader voor stedelijke mobiliteit, dat wordt 

aangestuurd door de behoeften van de burgers. Alternatieven voor conventionele 

personenauto’s moeten beschikbaar en betaalbaar zijn. Wij moeten niet alleen actieve 

vervoerswijzen (lopen, fietsen) en het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, maar ook 

rekening houden met de snelle ontwikkeling van nieuwe (gedeelde, digitale) 

mobiliteitsmiddelen zoals elektrische fietsen en elektrische scooters, en nieuwe stedelijke 

mobiliteitsdiensten. De huidige evaluatie van het bestaande pakket stedelijke mobiliteit zal 

hiervoor input leveren. We moeten ervoor zorgen dat we profiteren van de kansen van de 

deeleconomie en moderne technologieën als ritdelen, online taxidiensten, plaatselijk vervoer 

op aanvraag en andere vormen van gedeeld vervoer die helpen het openbaar vervoer aan te 

vullen en iets te doen aan de verzadiging van het stadsverkeer. Tegelijkertijd moeten we een 

antwoord bieden op de vragen en uitdagingen die deze nieuwe diensten meebrengen: van hun 

rol bij de planning van stedelijke mobiliteit, het gebruik van de openbare ruimte, veiligheid, 

onderhoud en aansprakelijkheid tot sociale voorwaarden en rechten van werknemers, om er 

maar een paar te noemen. Met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel kunnen 

we ook kijken naar gebieden die nog niet onder de EU-wetgeving vallen.  

Het lijdt geen twijfel dat drones naar onze steden zullen komen. We moeten ze welkom heten, 

omdat ze veel nieuwe kansen bieden, maar we moeten ook zorgen voor een passend kader. De 

nieuwe basisverordening inzake luchtvaartveiligheid was een enorme stap voorwaarts in dit 

opzicht. We moeten een efficiënt, digitaal systeem (“U-space”) ontwikkelen, dat ervoor zorgt 

dat dronevluchten veilig, beveiligd en duurzaam zijn en de privacy respecteren, vooral in 

stedelijke gebieden. 
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Steeds meer Europese steden voeren regelingen in voor de toegang van voertuigen tot de stad 

(Urban Vehicle Access Regulations, UVAR), zoals congestiezones, voetgangerszones of lage-

emissiezones, om diverse beleidsredenen, zoals betere luchtkwaliteit, aantrekkelijkheid van de 

stad of optimalisering van de infrastructuur. De inspanningen van steden om de emissies te 

beperken, moeten worden gesteund. Het is echter ook belangrijk een oplossing te vinden voor 

de problemen voor het passagiers- en goederenvervoer die mogelijk worden veroorzaakt door 

deze regelingen. Wat dit betreft, kan de Unie een rol spelen. Als eerste stap moeten we 

gebruikmaken van meer digitale instrumenten om de burgers en bedrijven te informeren en 

moeten we zorgen voor alternatieve mobiliteitsoplossingen. 

Luchtverontreiniging veroorzaakt 400 000 vroegtijdige overlijdens per jaar in de EU. Het 

wegvervoer is een van de belangrijkste oorzaken. De nieuwe koolstofemissienormen voor 

lichte en zware voertuigen, samen met het testen van emissies onder reële rijomstandigheden 

(Real Driving Emissions testing, RDE), die onder de Commissie Juncker zijn vastgesteld, zijn 

nuttige instrumenten om de emissies te beperken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Dankzij 

nieuwe regels voor typegoedkeuring en emissietests, onder meer voor de Euro/EURO-

emissienormen, die ook betrekking hebben op andere verontreinigende stoffen dan CO2 (bv. 

NOx, fijnstof), vormen de testresultaten een betere weergave van de werkelijke emissies van 

het voertuig op de weg. Door de nieuwe regels voor openbare aanbestedingen in de richtlijn 

schone voertuigen zullen schone voertuigen, met name stadsbussen, sneller worden ingezet.  

Het kader bestaat al; nu moeten we het voltooien, en zo de transitie naar emissieloze 

mobiliteit aansturen. Wat dit betreft, moeten een aantal thema’s worden onderzocht, zoals het 

uitbreiden van de CO2-emissienormen voor zware voertuigen tot bussen, het beoordelen van 

de impact van voertuigen gedurende hun volledige levenscyclus i.p.v. alleen de 

uitlaatemissies, het invoeren van reële emissiemonitoring, en het creëren van de juiste 

omstandigheden voor een snellere uitrol van emissiearme en emissieloze voertuigen. 

Prijssignalen zijn belangrijk. De tolheffingsrichtlijn (Eurovignet) kan een belangrijke rol 

spelen om stimulansen te geven voor het gebruik van groenere voertuigen en de vervuiling te 

weerspiegelen in de prijzen voor het weggebruik. De eerste stappen zijn al gezet, maar er is 

nog meer actie nodig om het klimaat, de luchtkwaliteit in onze steden en de gezondheid van 

onze burgers te beschermen. In dit opzicht is het openbaar vervoer bijzonder relevant. Het is 

een prioriteit om steun te verlenen aan deze sector, ook voor de transitie naar schonere 

wagenparken.  

Nachttreinen kunnen van het spoor een aantrekkelijk alternatief maken voor het vliegtuig, 

zelfs over langere afstanden. Het huidige juridische kader inzake 

openbaredienstverplichtingen op het gebied van vervoer over land geldt ook voor 

internationale nachttreinen: de bevoegde nationale autoriteiten moeten de toepasselijke 

voorschriften beoordelen en mogen de diensten overeenkomstig dit kader aanbesteden. Ik wil 

met de sector bespreken hoe we de exploitatie van nachttreinen beter kunnen ondersteunen, 

bijvoorbeeld via betere beschikbaarheid van rollend materieel en verbindingen tussen wegen 

en spoorwegen.  

 

7.  Welke concrete stappen, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van moderne 

verkeersmanagementtechnologieën en geïntegreerde kaartverkoop, zal u nemen om een 

betrouwbare, tijdige en naadloze multimodale vervoersomgeving te ontwikkelen om de 

mobiliteit van de burgers te vergemakkelijken, met bijzondere aandacht voor personen 

met beperkte mobiliteit en personen met speciale behoeften, en die ervoor zorgen dat de 

rechten van alle passagiers worden gewaarborgd en de kwaliteit van het 

passagiersvervoer per spoor wordt verbeterd? 
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Ik wil steun verlenen voor de transitie van een aanbodgestuurd mobiliteitssysteem met vaste 

en afzonderlijke dienstregelingen per vervoerswijze naar een vraaggestuurd systeem met 

multimodale oplossingen van deur tot deur. Ook in het goederenvervoer kan de uitwisseling 

van informatie over dienstregelingen, vertragingen, verkeersomstandigheden, locatie van 

voertuigen en goederen, beschikbaarheid van apparatuur en infrastructuur, bestemmingen van 

de goederen enz. worden gebruikt om de vervoersactiviteiten te optimaliseren, de congestie en 

wachttijden terug te dringen, lege ritten te vermijden en - uiteindelijk - het brandstofverbruik 

en de emissies te beperken.  

Bedrijven zijn van nature geneigd om informatie voor zichzelf te houden, maar nu beginnen 

ze de enorme waarde van informatie-uitwisseling te erkennen. Zowel bedrijven als burgers 

hebben echter een kader nodig dat zorgt voor bescherming van gevoelige gegevens, normen 

voor interoperabiliteit en gemeenschappelijke gegevensmodellen.  

Wat het goederenvervoer betreft, hebben we al twee bouwstenen gelegd om de communicatie 

tussen bedrijven en overheden te verbeteren. De toepassing van het Europees maritiem 

éénloketsysteem en de goedkeuring door de medewetgevers van het voorstel van de 

Commissie inzake elektronische informatie over goederenvervoer zullen niet alleen de kosten 

voor vervoersexploitanten aanzienlijk doen dalen, maar ook het pad effenen voor 

gegevensuitwisseling tussen bedrijven. 

Bovendien zal ik ook werken aan de facilitering van de ontwikkeling van geconnecteerde en 

geautomatiseerde vervoersoplossingen die de veiligheid, capaciteit en duurzaamheid van het 

EU-vervoer vergroten. Met betrekking tot het wegvervoer kijk ik met name uit naar de 

ontwikkeling van veilige en beveiligde rijhulpsystemen. 

Grotere automatisering kan ook de behoefte aan privé-eigendom van voertuigen doen 

afnemen en het veel gemakkelijker maken om voertuigen en reizen te delen. Geconnecteerde 

en autonome mobiliteit kunnen uitgroeien tot een veel sterker gepersonaliseerde vorm van 

openbaar vervoer, dat diensten tot de laatste kilometer aanbiedt die naadloos aansluiten op het 

klassieke openbaar vervoer. Dit kan op zijn beurt een gigantische impact hebben op het 

landgebruik, omdat het aantal auto’s en de behoefte aan parkeerplaatsen drastisch zullen 

dalen. 

Er lopen al tal van proefprojecten in Europa, in de lidstaten en in samenwerking met de 

sector.  Gezamenlijke ondernemingen zijn cruciale partnerschappen via dewelke de EU steun 

kan verlenen voor de uitrol van schone en innoverende technologieën. We kunnen sneller 

leren als onze inspanningen beter op elkaar zijn afgestemd en gecoördineerd. We hebben 

behoefte aan een gemeenschappelijke strategische agenda voor onderzoek en ontwikkeling 

om de ontwikkeling van geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit te versnellen en 

ervoor te zorgen dat we dit potentieel volledig benutten. Om deze reden is recentelijk een 

platform van openbare en particuliere spelers opgericht.  

Het Europese spoorseingevingssysteem ERTMS levert aanzienlijke voordelen op in termen 

van capaciteit, veiligheid en kosten, en moet snel ten uitvoer worden gelegd.  

[Voor nadere informatie over technologieën voor verkeersbeheer, zie vraag 5.] 
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Concurrentievermogen is ook een cruciale factor: 11 miljoen Europeanen werken in de sector 

van vervoersproducten en -diensten. De mondiale concurrentie wordt steeds groter. Ik wil dat 

onze industrie het voortouw neemt in de wereldwijde transitie naar schoon, slim en 

gebruikersgericht vervoer. Ik wil ook helpen om het potentieel van nieuwe technologieën te 

benutten, zoals artificiële intelligentie, het internet der dingen, blockchain, big data en drones. 

Het is belangrijk vooruitgang te boeken op het gebied van digitalisering en aandacht te 

besteden aan alle hefbomen daarvoor, zoals standaardisering, financiering, grotere 

samenwerking tussen openbare en particuliere belanghebbenden en, indien nodig, relevante 

regelgevingskaders. We moeten het ontstaan van nieuwe businesscases mogelijk maken.  

Digitalisering, automatisering en elektrificatie zullen de vervoerssector en de jobs in die 

sector transformeren. Het is moeilijk om vooraf de exacte gevolgen van de automatisering 

voor jobs en vaardigheden in te schatten, maar alle actoren zullen hun rol moeten spelen, 

zodat de werknemers die traditionele activiteiten verrichten niet achterop blijven. Om het 

lopende transformatieproces beter te begrijpen, financiert de Commissie al 

onderzoeksprojecten en werkt zij samen met de sociale partners. Naast de specifieke 

initiatieven in elke vervoerswijze, moet ook aandacht worden besteed aan horizontale sociale 

aspecten, bijvoorbeeld hoe de bijscholing en opleiding van werknemers het beste kan worden 

georganiseerd. Met betrekking tot deze thema’s zal ik zeer nauw samenwerken met Nicolas 

Schmit, kandidaat-commissaris voor Werkgelegenheid, en Valdis Dombrovskis, 

voorgedragen uitvoerend vicevoorzitter voor een Economie die werkt voor de mensen. Als we 

voldoende rekening houden met sociale aspecten tijdens de transitie naar automatisering, 

kunnen we actief vorm geven aan de toekomst. 

Ik verbind mij ertoe bij te dragen tot de ontwikkeling van een passend niveau van 

bescherming van de passagiers tegen alle mogelijke verstoringen (lange vertragingen, 

annuleringen enz.).  

Ik heb vastgesteld dat er actief interinstitutionele besprekingen worden gevoerd over het 

bestaande voorstel inzake passagiersrechten in het spoorvervoer, en ik kijk ernaar uit mee 

werk te maken van dit belangrijk thema. Als we willen dat mensen meer de trein nemen, 

moeten ze weten dat hun rechten beschermd zullen worden. 

We moeten ook de huidige regeling voor de rechten van passagiers in het luchtvervoer 

verbeteren. Veel passagiers zijn ofwel niet op de hoogte van deze rechten, of vinden het 

moeilijk om ze af te dwingen; luchtvaartmaatschappijen vinden dat de regels te lastig en te 

duur zijn, en de handhaving ervan is niet consistent in de lidstaten. Het voorstel van de 

Commissie uit 2013 moet nog steeds worden besproken in de Raad, terwijl het Parlement dit 

al in februari 2014 in eerste lezing heeft goedgekeurd. Ik kijk ernaar uit deze doelstellingen te 

verwezenlijken. Dit betekent ook dat grondig moet worden bekeken hoe passagiers kunnen 

worden beschermd in het geval van faillissement van een luchtvaartmaatschappij. 

Een zesde van alle passagiers zijn nu gehandicapten of mensen met beperkte mobiliteit; door 

de veroudering van de bevolking wordt deze groep ook steeds groter. Ik zal streven naar 

betere bescherming van deze groep van passagiers in alle vervoerswijzen! Zij hebben onze 

bijzondere steun nodig! In deze context moeten we bekijken of de regels op dit gebied - de 

drie verordeningen inzake mensen met beperkte mobiliteit in het luchtvervoer, het vervoer per 

bus en touringcar en het maritiem vervoer - nog steeds geschikt zijn voor het beoogde doel.  


