
Vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur me dan een berichtje en hopelijk tot snel!

Caroline

Groene zeevaart en binnenvaart
Na stevige onderhandelingen is het rapport ‘Routekaart voor schoner maritiem transport’ 
aangenomen! Hiermee roept het Europees Parlement de Commissie op de zeevaart richting 
te geven naar emissievrij varen, dat belangrijk is in het behalen van klimaat doelstellingen. 
Emissievrij transport vormt de eindbestemming. Echter zitten veelbelovende zero-emission 
alternatieven als ammoniak, waterstof of methanol in de ontwikkelingsfase waardoor ze nog 
niet op grote schaal beschikbaar zijn. Daarnaast ontbreekt de infrastructuur. Ik ben blij dat 
LNG als overgangsbrandstof voor de zeevaart wordt erkend. Met het beschikbare en betaal-
bare LNG (en bio-LNG) boeken we al milieuwinst en kunnen we de periode overbruggen tot 
emissievrije brandstoffen marktklaar zijn. Het alternatief is immers bunkerolie. Kortom: de 
ambitie is er, we moeten zero-emission alternatieven doorontwikkelen, maar tegelijkertijd 
voorkomen dat onze zeevaart straks onder water staat. Dus: volle vaart vooruit met LNG!

Ook de binnenvaart verduurzaamt, mede door de Green Dealplannen. Ik mag als rapporteur 
aan de slag met aanbevelingen aan de Commissie, om onze binnenvaart klaar te stomen 

voor de toekomst. Maar hoe? In Brussel benadruk ik het 
belang van een sterkere binnenvaart die duurzamer uit 
de crisis moet komen. Ik zie daarin een rol voor havens, 
digitalisering en onderwijs. Tegelijkertijd vragen we veel 
van een sector die bestaat uit zelfstandigen en familie-
bedrijven. Ze varen letterlijk op hun pensioen!

Daarom zet ik in op een Europees binnenvaartfonds. Het 
fonds moet toegankelijk zijn voor juist die kleine onder nemer 
en hen bijstaan waar nodig. Je krijgt de binnen vaart-
schippers alleen mee als de regelgeving en financiën  
op orde zijn, zij lopen de harde risico’s. De wil is er, maar 
investeringszekerheid is nodig. Het wordt een spannende 
onderhandelingstijd, met flink wat werk voor de boeg!

Elektrisch vervoer ter land en in de lucht
Vorige maand vloog voor het eerst in de geschiedenis een elektrisch (les)vliegtuig van de 
E-Flight Academy boven Groningen en landde veilig. Dit biedt wat mij betreft perspectief 
voor de toekomst van de luchtvaart. Want over vijf jaar kunnen de eerste kleinere elektrische 
vliegtuigen opstijgen. Hiermee komt duurzaam regionaal vliegen in zicht. Het zal niet zonder 
slag of (stroom)stoot gaan, meer onderzoek is nodig, maar dit is een kans voor de toekomst. 
Een emissieloze vloot moet ook - letterlijk - van de grond komen, wat kan met o.a. financiering 
via de Europese Investeringsbank.

Elektrische auto’s worden langzaamaan goedkoper, maar laadinfrastructuur ontbreekt op 
veel plekken in Europa (uit eigen ervaring gemerkt dat je roadtrip dan knap lastig wordt). 
Uit een rapport van de Europese Rekenkamer bleek dat ondanks de stijging van het aantal 
laadpalen, het aanlegtempo laag is. Ook het scala aan betaalsystemen en gebrek aan 
real-time informatie helpt niet. Hoe kan dat? De plannen van de Europese lidstaten kennen 
grote ambitie verschillen. De aankomende 
herziening van de Alternative Fuels Infra-
structure Directive moet leiden tot lange 
termijn plannen met slimme doelstellingen 
voor de aanleg van laad stations, hierbij 
gebruikmakend van het TEN-T-netwerk  
en met oog voor gebruikers behoeften.  
Zo wordt het aantrekkelijker voor private 
investeringen. In aanloop naar de AFID-
herziening organiseer ik een sessie:  
Koffie met (laadpaal)Kenners!

Op naar herstel(plannen)
Het coronaherstelfonds krijgt steeds meer body. De helft van de lidstaten heeft in de eerste 
ronde zijn plannen ingeleverd, de volgende ronde is in oktober. De Commissie en de Raad 
zijn aan zet voor de beoordeling. Er is nog wel een ‘maar’: voordat de betalingen kunnen 
plaatsvinden, moeten alle lidstaten het Eigen Middelen-Besluit ratificeren. In Nederland is 
het EM-Besluit aangenomen door de Tweede Kamer, maar de Eerste Kamer moet zijn fiat 
nog geven. De stemming daarover staat voor aanstaande dinsdag op de agenda. 

Nederland heeft nog geen herstelplan 
ingediend bij de Commissie, omdat het 
demissionaire kabinet de hiermee gepaard 
gaande hervormingen (zoals hypotheek-
rente aftrek) aan een volgende regering 
wil laten. Ik begrijp die afweging, maar  
we moeten voorkomen dat sectoren (zoals 
de maritieme industrie) concurrentie -
achter stand oplopen ten opzichte van 
andere landen die nu al aanspraak 

maken op de gelden. De meeste lidstaten maken, net als Nederland, enkel gebruik van 
het subsidiedeel van het herstelpakket (en niet van het leningendeel). Voor Nederland 
bestaat dit uit +/- 6 miljard euro. Aangezien veel landen de leningen laten schieten,  
bestaat de kans dat niet al het geld uit het fonds wordt gebruikt. Het vraagstuk ‘wat 
moeten we dan met dat geld’ zal daarmee binnenkort op tafel liggen. Kortom, stay tuned!

Bankenunie
Als medeonderhandelaar namens het Parlement kom ik 
binnenkort met een beoordeling over de stand van zaken 
rondom de bankenunie. Die heeft tot doel om de ECB 
centraal toezicht te laten houden en faillissementen 
geharmoniseerd af te wikkelen. De derde poot, een 
gemeenschappelijk depositogarantiestelsel, staat nog  
in de steigers (en een beetje in de koelkast). Het is een 
heet hangijzer, want het kan in mijn ogen niet zo zijn  
dat Nederlandse spaarders opdraaien voor problemen 
in de Zuid-Europese bankensector. Ik ben groot 
voorstander van prudent financieel beleid - je gewoon 
aan de regels houden - en alle banken zullen hieraan moeten voldoen als voorwaarde 
voor een gemeenschappelijk garantiestelsel. Dat krijgen ze van mij niet cadeau!
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Volle vaart!
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Veilig op reis 
In april stemden we in het Europees Parlement over het EU COVID-19-certificaat, 
die de reissector weer op gang helpt naar de zomer. Een tool moet op een eenvoudige 
manier aantonen of je gevaccineerd, getest of hersteld bent. Ik ben hier groot 
voorstander van omdat reizen zo voor iedereen makkelijker wordt en de reissector 
een welverdiende herstart kan maken. De onderhandelingen met de lidstaten zijn 
gestart. En als dat vlot verloopt, zou het voor de zomer geregeld moeten zijn en 
mogen we weer genieten van vrij, veilig en verantwoord reizen!

Van veilig reizen tot groene zeevaart, van elektrisch vliegen tot de bankenunie.  
En nog veel meer waar ik me hard voor maak in Brussel. Lees het in deze update.


