
AM\865245NL.doc PE464.678v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2010/2274(INI)

20.4.2011

AMENDEMENTEN
1 - 27

Ontwerpadvies
José Manuel Fernandes
(PE454.410v01-00)

over universele dienstverlening en het alarmnummer '112'
(2010/2274(INI))



PE464.678v01-00 2/14 AM\865245NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\865245NL.doc 3/14 PE464.678v01-00

NL

Amendement 1
Hannu Takkula

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

2. verzoekt de lidstaten meer werk te 
maken van voorlichting, zodat het 
alarmnummer '112' onder alle burgers 
van de EU en onder reizigers bekend 
wordt als het pan-Europese 
alarmnummer, en promotie-activiteiten te 
organiseren en te ondersteunen, in het 
bijzonder op scholen, en elk jaar op 11 
februari, de Europese '112-dag', 
evenementen te organiseren;

Or. fi

Amendement 2
Pavel Poc

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren, 
meent dat speciale aandacht besteed moet 
worden aan praktische informatie door 
bijvoorbeeld te benadrukken dat '112' het 
Europese alarmnummer is, dat overal in 
de EU met een vaste of mobiele telefoon 
gratis bereikbaar is;

Or. en

Amendement 3
Françoise Grossetête
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen via de media, in het 
bijzonder de gedrukte en audiovisuele 
media, en promotie-activiteiten te 
organiseren en te ondersteunen, in het 
bijzonder op scholen, en elk jaar op 11 
februari, de Europese '112-dag', 
evenementen te organiseren;

Or. fr

Amendement 4
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen om het nummer meer 
bekendheid te geven, in het bijzonder op 
onderwijsinstellingen, en elk jaar op 11 
februari, de Europese '112-dag', 
evenementen te organiseren;

Or. ro

Amendement 5
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan- 2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
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Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

'112' als het pan-Europese alarmnummer 
méér onder de aandacht te brengen door 
middel van op alle burgers van de EU en 
op reizigers gerichte maatregelen en 
promotie-activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen 
en universiteiten, en elk jaar op 11 
februari, de Europese '112-dag', 
evenementen te organiseren;

Or. en

Amendement 6
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
'112' als het pan-Europese alarmnummer 
méér onder de aandacht te brengen door 
middel van op alle burgers van de EU en 
op reizigers gerichte maatregelen en 
promotie-activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

Or. en

Amendement 7
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte maatregelen en promotie-
activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-
Europese alarmnummer méér onder de 
aandacht te brengen door middel van op 
alle burgers van de EU en op reizigers 
gerichte voorlichtingscampagnes en 
promotie-activiteiten te organiseren en te 
ondersteunen, in het bijzonder op scholen, 
en elk jaar op 11 februari, de Europese 
'112-dag', evenementen te organiseren;
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Or. ro

Amendement 8
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten erop toe te zien 
dat het alarmnummer '112' duidelijk 
zichtbaar is aangebracht op alle door 
noodhulpdiensten gebruikte voertuigen, 
waaronder politieauto's, ambulances, 
brandweerauto's en auto's van andere 
diensten;

Or. en

Amendement 9
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het alarmnummer '112' via 
internet en de radio - de twee media waar 
jongeren en mensen die vaak reizen het 
meest gebruik van maken - onder de 
aandacht te brengen als het pan-Europese 
alarmnummer; onderstreept dat slechts 
16% van de mensen die op de hoogte zijn 
van het alarmnummer '112' dit op de 
radio hebben gehoord en slechts 11% via 
internet;

Or. en

Amendement 10
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de grote verschillen tussen de 
lidstaten wat de kennis van het Europese 
alarmnummer '112' betreft en verzoekt de 
lidstaten hun ervaringen met elkaar te 
delen en goede praktijken uit te wisselen, 
teneinde te bewerkstelligen dat ten minste 
80% van de burgers van de EU in 2020 het 
alarmnummer '112' spontaan herkennen;

3. wijst op de grote verschillen tussen de 
lidstaten wat de kennis van het Europese 
alarmnummer '112' betreft en verzoekt de 
lidstaten hun ervaringen met elkaar te 
delen en goede praktijken uit te wisselen, 
teneinde te bewerkstelligen dat ten minste 
80% van de burgers van de EU in 2020 het 
alarmnummer '112' spontaan herkennen als 
het nummer waarmee overal in de 
Europese Unie noodhulpdiensten kunnen 
worden gebeld;

Or. en

Amendement 11
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om het aantal onsuccesvolle 
pogingen om met '112' in contact te komen 
te reduceren, de 'call set-up' en 
reactietijden te verkorten, het aantal nep- of 
valse oproepen te verkleinen en de 
informatie met betrekking tot de locatie 
van de beller te verbeteren;

4. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om het aantal onsuccesvolle 
pogingen om met '112' in contact te komen 
te reduceren, de 'call set-up' en 
reactietijden te verkorten, het aantal nep- of 
valse oproepen te verkleinen en de 
informatie met betrekking tot de locatie 
van de beller te verbeteren; verzoekt de 
lidstaten goede praktijken uit te wisselen 
met betrekking tot het blokkeren van 
oproepen door mobiele telefoons zonder 
SIM;

Or. en

Amendement 12
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de bereikbaarheid 
van de universele noodhulpdienst via 
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nieuwe elektronische 
communicatietechnologieën of 
breedbanddiensten verbeterd moet 
worden;

Or. ro

Amendement 13
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten te onderzoeken 
of het mogelijk is om op andere manieren 
dan mondeling contact te leggen met het 
alarmnummer '112', bijvoorbeeld door het 
sturen van een sms, een e-mail of een fax;

Or. en

Amendement 14
Elena Oana Antonescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op de 
noodzakelijke maatregelen te treffen 
waarmee speciale groepen kwetsbare 
personen, zoals personen met een 
gehoorapparaat, gemakkelijker toegang 
kunnen krijgen tot de universele 
noodhulpdienst via sms;

Or. ro

Amendement 15
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de vereisten met betrekking tot het 
alarmnummer '112' naar behoren worden 
geïmplementeerd.

6. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten 
kernprestatie-indicatoren vast te stellen 
met betrekking tot de kwaliteit van de 
'112'-dienst, daarbij rekening houdend 
met de noodzaak van bereikbaarheid, van 
interoperabiliteit tussen 
noodhulpdiensten, van meertaligheid en 
van tijdige en hoogwaardige interventies 
van noodhulpdiensten; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
vereisten met betrekking tot het 
alarmnummer '112' naar behoren worden 
geïmplementeerd.

Or. en

Amendement 16
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat de vereisten met betrekking tot het 
alarmnummer '112' naar behoren worden 
geïmplementeerd.

6. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten prestatie-
indicatoren en richtlijnen te ontwikkelen 
met betrekking tot de kwaliteit van de 
'112'-dienst zoals deze ervaren wordt door 
burgers, daarbij rekening houdend met de 
noodzaak van bereikbaarheid, van 
interoperabiliteit tussen 
noodhulpdiensten, van meertaligheid en 
van tijdige en hoogwaardige interventies 
van noodhulpdiensten; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
vereisten met betrekking tot het 
alarmnummer '112' naar behoren worden 
geïmplementeerd.

Or. en

Amendement 17
Bairbre de Brún



PE464.678v01-00 10/14 AM\865245NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om in nauwe 
samenwerking met de lidstaten prestatie-
indicatoren en richtlijnen te ontwikkelen 
met betrekking tot de kwaliteit van de 
'112'-dienst zoals deze ervaren wordt door 
burgers, daarbij rekening houdend met de 
noodzaak van bereikbaarheid, van 
interoperabiliteit tussen 
noodhulpdiensten, van meertaligheid en 
van tijdige en hoogwaardige interventies 
van noodhulpdiensten;

Or. en

Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie op 
onafhankelijke instanties aan te wijzen 
die een evaluatie uitvoeren en die uiterlijk 
eind 2012 verslag doen van de werkelijke 
stand van zaken met betrekking tot de 
implementatie van het nummer '112' in de 
EU zoals deze ervaren wordt door 
burgers; verzoekt de Commissie in dit 
verband om binnen dezelfde periode 
tevens een overzicht te verstrekken van 
wettelijk verplichte en daadwerkelijk 
uitgevoerde interventies in de EU, en het 
in het kader van eCall verrichte 
effectonderzoek uit te breiden met de 
persoonlijke en financiële gevolgen van 
de werking van het alarmnummer '112';

Or. en

Amendement 19
Bairbre de Brún
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie om 
onafhankelijke instanties uiterlijk eind 
2012 een evaluatie te laten uitvoeren van 
de werkelijke stand van zaken met 
betrekking tot de implementatie van het 
alarmnummer '112' in de EU, zoals deze 
ervaren wordt door burgers;

Or. en

Amendement 20
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie 
noodhulpdiensten in de EU te steunen bij 
het delen van ervaringen en het 
uitwisselen van goede praktijken door een 
netwerk van deskundigen op te bouwen 
dat zich toelegt op regelmatige 
uitwisseling van informatie op 
vergaderingen en discussiefora, op 
bezoeken aan callcenters van 
noodhulpdiensten en op gezamenlijke 
opleidingsprogramma's waarbij nationale 
regelgevende instanties, noodhulpdiensten 
en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld betrokken worden;

Or. en

Amendement 21
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie een 
actieprogramma te ontwikkelen ter 
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ondersteuning van het delen van 
ervaringen en het uitwisselen van goede 
praktijken door noodhulpdiensten in de 
EU, en daarbij een netwerk van 
deskundigen op te bouwen dat zich toelegt 
op regelmatige uitwisseling van 
informatie op vergaderingen en 
discussiefora, op bezoeken aan callcenters 
van noodhulpdiensten en op gezamenlijke 
opleidingsprogramma's waarbij nationale 
regelgevende instanties, noodhulpdiensten 
en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld betrokken worden; meent dat 
dit actieprogramma tevens de instelling 
van een '112'-dienst in de kandidaat-
lidstaten en in de buurlanden van de EU 
moet ondersteunen;

Or. en

Amendement 22
Bairbre de Brún

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. verzoekt de Commissie de 
instelling van het nummer '112' in de 
kandidaat-lidstaten en in de buurlanden 
van de EU te ondersteunen;

Or. en

Amendement 23
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk aan het eind van deze 
zittingsperiode, passende maatregelen te 
treffen die de instelling en het beheer van 
een pan-Europese, meertalige, voor 
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iedereen bereikbare en efficiënte 
tegenhanger van '112' mogelijk maken, 
dat wil zeggen een systeem dat bij 
dreigende of zich ontwikkelende 
noodgevallen en rampen in heel Europa 
burgers in een vroeg stadium waarschuwt 
door middel van telecommunicatie, en dat 
binnen de werkingssfeer van de  
universeledienstrichtlijn valt;

Or. en

Amendement 24
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te onderzoeken of een pan-
Europese, meertalige, voor iedereen 
bereikbare en efficiënte tegenhanger van 
'112' kan worden ingesteld en beheerd, 
dat bij dreigende grote noodgevallen en 
rampen binnen de EU burgers 
waarschuwt door middel van 
telecommunicatie;

Or. en

Amendement 25
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. moedigt de lidstaten aan een 
systeem te ontwikkelen waarmee zij hun 
burgers kunnen waarschuwen indien zich 
ernstige natuurrampen of noodsituaties 
voordoen;

Or. en
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Amendement 26
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de lidstaten op om 
overeenkomstig artikel 14 van de richtlijn 
over de toepassing van patiëntenrechten 
bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 
zo spoedig mogelijk een niet-exhaustieve 
lijst met gegevens op te stellen die in de 
patiëntgegevens moeten worden 
opgenomen en die medisch personeel 
onderling kan delen met het oog op 
zorgcontinuïteit en veiligheid van de 
patiënt, en verzoekt de lidstaten de 
noodzakelijke maatregelen te treffen zodat 
beheerders van het alarmnummer 
toegang tot deze gegevens krijgen;

Or. cs

Amendement 27
Nessa Childers

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie na te gaan of 
het haalbaar is een met de '112'-dienst 
vergelijkbare '116'-dienst in te stellen 
voor burgers met emotionele 
moeilijkheden, depressies of andere 
psychische problemen;

Or. en


