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II – Economisch Comité
HOOFDTAAK VAN HET COMITÉ ECO
Taken met betrekking tot de ontwikkeling van de marktobservatie (MO)

Code

Taken

II-20-1

Ondersteuning van de werkzaamheden
van de marktobservatie:
a) Ter beschikking stellen van
economische gegevens met betrekking
tot de binnenvaart in Europa.
b) Advies en opmerkingen van het
Comité vergaren met het oog op de
publicatie van de verschillende
rapporten.

Termijn

II-20-2

Verklari
Prioritei ng van
Mannhe
t
im

Uitgangspunt

Behandeling

Europees contract 20192021

ECO

I

ECO

I

Een zo volledig mogelijke gegevensvergaring
garanderen.

Vaste taak

Erop toezien dat de inhoud van de
marktobservatierapporten zo goed mogelijk
beantwoorden aan de noden van de CCRdelegaties (en de sector).
Ervoor zorgen dat de resultaten zo wijd
mogelijk worden verspreid, o.a. door middel
van de actualisering van de lijst van
geadresseerden van de
marktobservatierapporten.
Hiervoor zal met name nauw worden
samengewerkt met de beleidsmedewerker
voor communicatie van het CCR-secretariaat.

c) De verspreiding van de resultaten van
de marktobservatie bevorderen.

Gevolg geven aan de workshop van de
CCR van 26 november 2019 in Bonn
over de lage waterstanden en de
gevolgen daarvan voor de Rijnvaart, met
name met betrekking tot de
economische aspecten.

Context

2020

Mogelijke oplossingen/opties identificeren om
de betrouwbaarheid en veerkracht van de
binnenvaart te verbeteren in het licht van
sterk fluctuerende waterstanden (lage en
ECO (18) 41
hoge waterstanden).
In samenwerking met IEN (voor de
infrastructuuraspecten).

mg/ccr19_02nl
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Code

Taken

II-20-3

Evaluatie en tenuitvoerlegging van de
voorstellen die worden ontwikkeld in het
kader van het CCR-onderzoek naar de
financiering van de transitie van de
sector naar een emissievrije
binnenvaart.

II-20-4

II-20-5

II-20-6

Bijdragen aan het vergaren van meer
kennis over alternatieve energiebronnen
voor binnenvaartschepen

Externe sprekers uitnodigen voor
presentaties over innovatieve projecten
met name met het oog op de energie- en
klimaatgerelateerde uitdagingen.

Ondersteuning bieden bij de organisatie
van werkgroepen in het kader van de
Rijn-Alpen-corridor en analyse van de
werkplannen met betrekking tot deze
corridor

Termijn

Context

2021

Oplossingen ontwikkelen (met name voor een
adequate financiering) om te komen tot een
emissievrije binnenvaart.
De toegang tot bestaande en toekomstige
.
financieringsinstrumenten garanderen.
De onderlinge samenhang van
overheidsbeleid op dit gebied waarborgen.

2020

In de binnenvaart zullen in de toekomst
steeds meer alternatieve energiebronnen
worden gebruikt, zoals elektrische
voortstuwingen met batterijen.
De uitwisseling van informatie met de
betrokken partijen wordt bevorderd,
bijvoorbeeld door de organisatie van een
workshop in 2020, in overleg met het Comité
Reglement van onderzoek en het Comité
Infrastructuur en milieu.

Vaste taak

Vaste taak

Uitgangspunt

ECO (19) 33

Externe sprekers uitnodigen om een
presentatie te geven over een onderwerp dat
verband houdt met de werkzaamheden van
Op verzoek van de
het Comité ECO, om meer informatie te
delegaties
vergaren over de innovatie in de binnenvaart,
met name op het gebied van klimaat en
energie.
Werkzaamheden van start gegaan in 2017.
Ervoor zorgen dat de binnenvaart
vertegenwoordigd is bij het overleg in de
corridor.
In samenwerking met IEN (voor de
infrastructuuraspecten)

ECO (17) 24
ECO (19) 7

Behandeling

Verklari
Prioritei ng van
Mannhe
t
im

ECO
in samenwerking
met andere
comités

I

 4.2

ECO – RV - IEN

I

5

ECO

II

ECO

I

2.1

mg/ccr19_02nl
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Code

Taken

Termijn

Context

Uitgangspunt

II-20-7

2020/2021
Identificatie van hindernissen en
hefbomen voor een betere integratie van (kan worden
voortgezet in
de binnenvaart in digitale logistieke en
multimodale ketens
2022-2023)

Met ondersteuning van de delegaties het
opstellen van een document over:
de redenen waarom verladers wel of niet
kiezen voor de binnenvaart in plaats van
andere vervoersmodi;
- de hindernissen en hefbomen voor een
betere integratie van de binnenvaart in
digitale logistieke en multimodale ketens.

II-20-8

De belangen van de binnenvaart en in
het bijzonder die van de Rijnvaart
behartigen in het overleg over het EUbeleid dat een aanzienlijke economische
invloed op de binnenvaart heeft.
Deze werkzaamheden kunnen met name
betrekking hebben op de voorbereiding
van het NAIADES III-programma, het
klimaatbeleid, het fiscaal beleid, de
internalisering van externe kosten en
alle financierings- en
investeringsaangelegenheden.

Vaste taak

De ontwikkelingen volgen van Europees
beleid dat aanzienlijke economische
consequenties voor de binnenvaart heeft.
Indien nodig een analysedocument
voorbereiden en overwegingen aandragen
rond deze ontwikkelingen.
Voorleggen van deze overwegingen bij de
desbetreffende instellingen door de
delegaties en/of het secretariaat.

II-20-9

Toezien op en invoeren van een
mechanisme voor informatie over de
kalender voor
binnenvaartvergaderingen van de
organen van de Europese Unie, met
name met betrekking tot de
financieringsprogramma's voor de
transportsector en de projectoproepen
in het kader van deze programma's.

Vaste taak

Systematische informatieverstrekking aan het
Comité ECO over de planning van dit soort
conferenties en vergaderingen.
Op voorstel van de
Een gecoördineerd standpunt innemen tijdens delegaties
deze vergaderingen en de stem van de
binnenvaart uitdragen.

Vaste taak

Gegevens vergaren die beschikbaar zijn over
een bepaald onderwerp dat van belang is
Europees contract 2019voor de binnenvaart.
2021
Jaarlijks wordt er een thematisch rapport
opgesteld waarvoor ook een specifieke
workshop wordt georganiseerd.

Ondersteuning bij de selectie van
II-20-10 relevante onderwerpen voor
thematische onderzoeken.

Behandeling

Verklari
Prioritei ng van
Mannhe
t
im

ECO
met ondersteuning
van andere
comités

Op voorstel van de
delegaties of het
secretariaat.

ECO
in samenwerking
met andere
comités

I

I

 6.3

 6.1

ECO

I

ECO in functie
van de behoeften
van de Europese
Commissie (EC)

II

 6.4
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Code

Taken

Ondersteuning bij de identificatie van
belangrijke onderwerpen en de
II-20-11 organisatie van een
gemeenschappelijke workshop met de
Donaucommissie1.

In samenwerking met de academische
wereld onderzoek verrichten naar
II-20-12
onderwerpen die van belang zijn voor
het Comité ECO.

Termijn

2021

Vaste taak

Context

De banden met de Donaucommissie
versterken en meer kennis opdoen over de
binnenvaart in het stroomgebied van de
Donau.

Verklari
Prioritei ng van
Mannhe
t
im

Uitgangspunt

Behandeling

Europees contract 20192021

ECO

II

ECO

II

De mogelijkheid tot samenwerken met de
academische wereld garanderen.
Aan de samenwerking tussen het CCREindrapport INN-INsecretariaat en de Universiteit van Antwerpen onderzoek
kwam een einde in februari 2019 met de
afronding van het INN-IN-onderzoek
(Innovation in Inland Navigation).

1

Mogelijke onderwerpen: nieuwe markten voor de binnenvaart in het stroomgebied van de Donau, passagiersvaart op de Donau, harmonisering van de werkwijzen van de CCR en de
Donaucommissie met betrekking tot statistieken, betrekkingen tussen de riviercommissies en de industrie.
mg/ccr19_02nl

