EU White Paper on Transport
Onlangs heeft de Commissaris voor Transport van de Europese Commissie in Brussel, de heer Siim
Kallas, het EU White Paper for Transport gepubliceerd.
Dit beleidsdocument geeft een goed inzicht in de strategie die de Europese Commissie heeft
uitgestippeld om tot een meer optimale en vooral milieuvriendelijke transportinfrastructuur te komen.
Kallas stelt terecht dat een efficiënt transport systeem een voorwaarde is voor de Europese welvaart
en de noodzaak om economisch te kunnen concurreren met andere wereldregio’s; hij stelt
ondubbelzinnig dat een fundamentele transformatie in de Europese transportwereld nodig is om de
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor de 500 miljoen inwoners van de Europese
Gemeenschap te verminderen. De nadruk ligt hierbij op een zogenaamde multimodale aanpak,
vervoer door de lucht, over de weg, over vaarroutes en over het spoor, waarbij minder opstoppingen,
lagere uitstoot van broeikasgassen, meer werkgelegenheid en groei de uitgangspunten zijn.
Hiertoe heeft het Directoraat Generaal voor Mobility & Transport (DG MOVE) 10 zeer uitdagende
doelstellingen geformuleerd die erop gericht zijn om in het jaar 2050 alle auto’s met conventionele
brandstofmotoren uit de steden te weren, om 50% van het personenvervoer per auto op de
middellange afstand en 50% van het vrachtvervoer op de lange afstand te vervangen door andere
middelen van vervoer en om tegen die tijd 60% reductie in CO2 uitstoot in vergelijking met 1990 –en
een identieke vermindering in afhankelijkheid van olie- te realiseren. Alhoewel in het verleden al veel
is bereikt en het transport in de Europese Gemeenschap al schoner is geworden is het in Europa nog
steeds voor 96% afhankelijk van olieproducten.
Sinds de publicatie van het vorige EU Whitepaper on Transport in 2001 is er al veel gebeurd. Op het
gebied van de luchtvaart en het vrachtvervoer zijn de markten al meer geopend en momenteel wordt
ook hard aan een liberalisatie van het vervoer per spoor gewerkt. Als we echter 40 jaar vooruit kijken
wordt het toch duidelijk dat een “business as usual” benadering niet meer werkt, als we zo doorgaan
blijft de afhankelijkheid van olie en olieproducten volgens berekeningen net onder de 90% liggen
terwijl het gebruik van alternatieve energiebronnen slechts marginaal boven de doelstelling van 10%
in 2020 zou komen te liggen.
De uitdaging ligt volgen de Europese commissaris dan ook in het vinden van concrete alternatieven
voor de traditionele grondstoffen zonder concessies te doen aan de zo noodzakelijke efficiency en
mobiliteit. Nieuwe transportmogelijkheden moeten worden onderzocht waarbij grotere aantallen
personen en volumes aan vracht gezamenlijk naar hun bestemming worden vervoerd op de meest
efficiënte manier en waarbij individueel vervoer slechts wordt aangewend voor de laatste fase in de
reis en ook deze laatste fase dient op een zo milieuvriendelijke wijze plaats te vinden. Tevens zal
moeten worden ingezet op verbeterde verkeersmanagementsystemen en informatietechnologie om de
verschillende vervoersmodi naadloos op elkaar te laten aansluiten.
Zeker omdat een aantal van de ambities ondersteund moet worden door een goede infrastructuur is
het essentieel om nu al de keuzes te maken voor 2050. Luchthavens, zeehavens,
spoorwegverbindingen, metro en busstations zullen in toenemende mate moeten worden gekoppeld
tot verbindingsknooppunten voor passagiers en vracht terwijl elektronische boekings- en
betalingssystemen ervoor moeten zorgen dat dit alles laagdrempelig wordt en daardoor een groot
publiek trekt.
Het Directoraat Generaal heeft 10 doelstellingen geformuleerd die ten grondslag moeten liggen aan
het geformuleerde beleid om in 2050 de 60% reductie in uitstoot van broeikasgassen te halen, dit zijn:
1. Het gebruik van auto’s die gebruik maken van conventionele brandstof in de steden en
stadsregio’s halveren in 2030 terwijl dit type (vervuilend) vervoer in 2050 geheel moet zijn uit
gefaseerd zodat er in de stadsregio’s een CO2 vrije mobiliteit ontstaat.
2. De vervanging van de traditionele kerosine voor vliegtuigen door milieuvriendelijke
brandstoffen zoals biogas voor 40% van de Europese luchtvaartmaatschappijen in 2050

3. 30% van het vrachtvervoer over de weg over afstanden van meer dan 300 kilometer moet in
2030 worden vervangen door vervoer via spoor- of waterwegen; dit percentage moet in 2050
50% bedragen.
4. Het uitbreiden van het Europese Hogesnelheids treinnetwerk; dit houdt een verdrievoudiging
van de lengte van het netwerk per 2030 in. In 2050 moet de meerderheid van het vervoer over
de middellange afstand plaatsvinden per trein.
5. Het gereed hebben van een volledig integraal multimodaal “Trans European Transport
Network” (TEN-T) netwerk binnen de EU met hoge kwaliteit en ondersteunende IT systemen.
6. In 2050 moeten alle netwerkluchthavens (hubs) gekoppeld zijn aan alle treinnetwerken, bij
voorkeur hogesnelheidslijnen terwijl alle grote zeehavens voldoende gekoppeld moeten zijn
aan de spoorweg- en waterwegsystemen.
7. Het implementeren van een gemoderniseerd Europese luchtverkeersleidings infrastructuur
(SESAR) in 2020 en afronding van de besluitvorming rondom één gezamenlijk Europees
luchtruim. Tevens zullen transport management systemen voor weg- en vaarwegen in gebruik
worden genomen. Het in gebruik nemen van het wereldwijde navigatiesysteem Galileo (als
tegenhanger van het bekende GPS-systeem).
8. In 2020 moet een integraal raamwerk voor een Europees transport informatie- managementen betalingssysteem voor alle vervoersmodi t.w. voor lucht- weg, trein en scheepvaartverkeer
opgesteld zijn.
9. In 2050 moet het aantal verkeersdoden op de wegen in Europa zijn teruggebracht tot bijna
nul. In lijn met deze doelstelling zal het aantal verkeersdoden in Europa in 2020 moeten zijn
gehalveerd. De EU moet een wereldleider worden is op het gebied van veiligheid in alle modi
van vervoer.
10. Het implementeren van een volledige structuur op basis van een “gebruiker betaalt” en
“vervuiler betaalt” principe waarbij tevens privé ondernemingen maximaal worden betrokken
en waarbij overheidssubsidies worden vervangen door bedrijfsinvesteringen waarmee in
toekomstige vervoersoplossingen worden gefinancierd en zeker gesteld.
Het is duidelijk dat het opzetten van een zogenaamde “single European Transport Area” één van de
grootste uitdagingen van het Directoraat MOVE wordt in de komende 30 tot 40 jaren.
Deze opzet moet de mobiliteit van reizigers en vracht in de hele Europese Gemeenschap vergroten
waarbij de kosten en de milieuvervuiling worden gereduceerd.
De grootste uitdaging van de “single European Transport Area” ligt op het gebied van de interne markt
voor het vervoer per spoor; het openbreken van de interne markten moet plaatsvinden voordat kan
worden gestart met één integrale European Railway Area. Dit openbreken van markten bestaat onder
meer uit het opheffen van technische, wettelijke en administratieve obstakels die nog steeds in de
nationale spoorwegmarkten bestaan.
Een verdere integratie van het wegtransport en maritiem transport, zowel over zee als over de
binnenwateren moet ervoor zorgen dat hier flinke efficiency kan worden bereikt. Voor maritiem
transport zal een zogenaamde “blue belt” worden ingesteld in de wateren rondom Europa waarbij de
wettelijke- en administratieve formaliteiten van de Europese zeehavens op elkaar worden afgestemd;
hierdoor zal grote efficiency ontstaan. De vervolgstap van de Europese Commissie op dit gebied is het
doortrekken van de vereenvoudiging van de procedures van het zeevervoer naar het vervoer over de
binnenwateren in Europa.
Commissaris Siim Kallas stelt: de weg naar onafhankelijkheid van olie en olieproducten en het werken
aan een nieuw mobiliteitsconcept voor Europa kan niet plaatsvinden zonder optimaal gebruik te
maken van de technologie die in ruime mate voorhanden is binnen de Europese Gemeenschap.
Voorwaarde is wel dat de nationale overheden de moed hebben –en bereid zijn- om over hun eigen
schaduw heen te stappen.
Misschien wel de allergrootste uitdaging in de komende jaren.

