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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de verkeersveiligheid in Europa 2011-2020
(2010/2235(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Een duurzame toekomst voor het vervoer: naar 
een geïntegreerd, technologiegeleid en gebruiksvriendelijk system" (COM(2009)0279),

– gezien de mededeling van de Commissie "Naar een Europese verkeersveiligheidsruimte -
Strategische beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020" 
(COM(2010)0389),

– gezien de conclusies van de Raad van 2 en 3 december 2010 over de mededeling van de 
Commissie "Naar een Europese verkeersveiligheidsruimte - Strategische 
beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020" (16951/10),

– gezien het evaluatieonderzoek1 van de Commissie over het derde Europees 
actieprogramma voor verkeersveiligheid,

– gezien de resolutie van de algemene vergadering van de VN "Improving global road 
safety" van 10 mei 2010 (64/255),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 september 2005 over het Europees 
actieprogramma voor verkeersveiligheid: halvering van het aantal dodelijke 
verkeersslachtoffers in de Europese Unie tegen 2010: een gedeelde 
verantwoordelijkheid2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 april 2006 over de verkeersveiligheid: eCall 
naar de burger brengen3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 januari 2007 over het derde Europees 
actieprogramma voor verkeersveiligheid - tussentijdse evaluatie4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 april 2009 over het actieplan intelligente 
vervoerssystemen5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 april 2009 over een actieplan inzake stedelijke 
mobiliteit6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 mei 2010 over sancties voor ernstige 

                                               
1 'The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020'.
2 PB C 227 E van 21.9.2006, blz. 609.
3 PB C 296 E van 6.12.2006, blz. 268.
4 PB C 244 E van 18.10.2007, blz. 220.
5 PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 43.
6 PB C 184 E van 8.7.2010, blz. 50.
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inbreuken op de sociale voorschriften voor het wegvervoer1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2010 over een duurzame toekomst voor het 
vervoer2,

– gelet op artikel 48 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0000/2011),

A. overwegende dat er in de Europese Unie in 2009 meer dan 35 000 mensen om het leven 
kwamen bij verkeersongevallen en dat er 1 500 000 gewonden vielen,

B. overwegende dat de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen op 130 miljard euro 
per jaar worden geraamd,

C. overwegende dat het in het derde Europees actieprogramma gestelde doel om het aantal 
dodelijke verkeersslachtoffers in de EU tegen het einde van 2010 te halveren niet is 
bereikt, hoewel het aantal verkeersdoden in de EU aanzienlijk gedaald is,

D. overwegende dat er in de samenleving in de EU nog altijd een betrekkelijk grote 
acceptatie heerst ten aanzien van verkeersongevallen en dat het aantal slachtoffers dat het 
wegvervoer elk jaar eist, overeenkomt met het aantal slachtoffers wanneer 250 
middelgrote commerciële vliegtuigen zouden neerstorten,

E. overwegende dat verkeersveiligheid een taak van algemeen maatschappelijk belang is,

F. overwegende dat slechts 27,5% van de in het derde Europees actieprogramma beoogde 
maatregelen volledig ten uitvoer is gebracht,

G. overwegende dat de Commissie heeft nagelaten om voor afloop van het derde Europees 
actieprogramma voor verkeersveiligheid een ontwerp voor een nieuw actieprogramma te 
presenteren,

H. overwegende dat de kans om een dodelijk verkeersslachtoffer te worden per afgelegde
kilometer voor voetgangers 9 maal, voor fietsers 7 maal en voor motorrijders 18 maal zo 
hoog is als voor inzittenden van personenauto's,

I. overwegende dat circa 55% van alle ongevallen met dodelijke afloop op secundaire 
wegen, 36% in stedelijke gebieden en 6% op snelwegen plaatsvindt,

J. overwegende dat openbaar vervoer aanmerkelijk veiliger is dan gemotoriseerd particulier 
vervoer,

K. overwegende dat de Europese Unie te maken heeft met een demografische verandering 
en dat er in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de mobiliteitsbehoeften 
van ouderen,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0175.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0260.
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L. overwegende dat nieuwe technologische ontwikkelingen onder andere op het gebied van 
hybride voertuigen en de elektrificering van aandrijvingen nieuwe uitdagingen voor 
reddingsmedewerkers betekenen,

M. overwegende dat Europese, nationale, regionale en lokale maatregelen hand in hand 
moeten gaan,

Beginselen

1. verwelkomt de onderhavige mededeling van de Commissie; dringt er bij de Commissie 
op aan om de voorgestelde beleidsoriëntaties voor het einde van 2011 tot een volwaardig 
actieprogramma uit te werken, dat een gedetailleerd pakket maatregelen met heldere 
tijdschema's en monitoringinstrumenten voor een regelmatige follow-up evenals een 
tussentijdse evaluatie omvat;

2. is het met de Commissie eens dat voor een verbetering van de verkeersveiligheid een 
samenhangende, holistische en geïntegreerde aanpak vereist is en pleit ervoor dat de 
belangen van de verkeersveiligheid in alle relevante beleidsterreinen worden 
meegenomen;

3. stelt voor om de functie van coördinator voor de verkeersveiligheid in de EU voor 2014 
in het leven te roepen;

4. benadrukt dat er bijzonder nauwlettend moet worden toegezien op een adequate 
tenuitvoerlegging van reeds ingestelde wetten en maatregelen, waarbij de speelruimte 
voor wetgevingsmaatregelen op EU-niveau echter nog niet volledig is benut;

5. ondersteunt nadrukkelijk de doelstelling om tegen 2020 het totaal aantal dodelijke 
verkeersslachtoffers in de EU te halveren ten opzichte van 2010 en pleit bovendien voor 
heldere en meetbare doelstellingen voor deze periode, waaronder met name

 het terugdringen met 60% van het aantal kinderen tot 14 jaar dat in het verkeer 
omkomt, evenals 

 het terugdringen met 40% van het aantal levensgevaarlijk gewonde slachtoffers op 
basis van een spoedig te ontwikkelen en op EU-niveau geharmoniseerde definitie;

Ethische aspecten

6. benadrukt dat elke EU-burger niet alleen recht heeft op veilig wegvervoer, maar met 
name ook de plicht heeft om door zijn eigen gedrag bij te dragen aan de 
verkeersveiligheid;

7. herhaalt dat er een aanvullende langetermijnstrategie noodzakelijk is die verder gaat dan 
de periode in de onderhavige mededeling en die voorkoming van alle dodelijke 
slachtoffers in het wegvervoer ("vision zero") tot doel heeft; dringt er bij de Commissie 
op aan om de belangrijkste onderdelen van deze strategie te ontwikkelen en deze binnen 
de komende drie jaar voor te leggen;
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Beste praktijken en omzetting in nationale plannen

8. dringt er bij de Commissie op aan om de uitwisseling van beste praktijken actief te 
bevorderen, zodat deze in versterkte mate in nationale verkeersveiligheidsplannen kunnen 
worden opgenomen;

9. dringt er bij de Commissie op aan om het Europees Handvest voor verkeersveiligheid te 
evalueren en de opstelling van soortgelijke handvesten op regionaal en lokaal niveau te 
bevorderen;

10. benadrukt dat duidelijke, meetbare doelstellingen extra impulsen en stimulansen voor een 
verbetering van de verkeersveiligheid geven en onmisbare elementen voor 
prestatievergelijkingen tussen de lidstaten onderling evenals voor monitoring en evaluatie 
van maatregelen vormen;

11. ondersteunt de Commissie om de opstelling van nationale plannen voor de 
verkeersveiligheid door de lidstaten te bevorderen; pleit ervoor om de opstelling en 
bekendmaking van deze plannen volgens geharmoniseerde, gemeenschappelijke 
richtsnoeren verplicht te stellen; benadrukt echter dat de lidstaten voldoende speelruimte 
moeten behouden teneinde de betreffende maatregelen, programma's en doelstellingen 
aan de verschillende nationale omstandigheden te kunnen aanpassen;

Verbetering van de indicatoren en gegevens 

12. beschouwt kwalitatief hoogwaardige en vergelijkbare gegevens als een fundamentele 
voorwaarde voor een succesvel verkeersveiligheidsbeleid;

13. dringt er bij de Commissie op aan om tegen eind 2013 een reeks aanvullende, 
geharmoniseerde indicatoren op basis van het SafetyNet-project toe te passen waarmee 
een betere monitoring en zinvolle prestatievergelijkingen tussen de lidstaten onderling 
kunnen worden uitgevoerd;

14. dringt er bij de Commissie op aan om voor 2012 een voorstel tot verbetering van de 
kwaliteit van de gegevens met betrekking tot de oorzaken van ongevallen en letsel uit te 
werken;

15. dringt er bij de Commissie op aan om binnen twee jaar geharmoniseerde definities van 
"levensgevaarlijk gewonde slachtoffers", "zwaargewonde slachtoffers" en "lichtgewonde 
slachtoffers" op te stellen, zodat de maatregelen in de lidstaten evenals de resultaten 
daarvan met elkaar vergeleken kunnen worden;

16. pleit voor de ontwikkeling van een echt Europees waarnemingscentrum voor het 
wegvervoer dat categorieën gegevens aan de hand van reeds bestaande databases en 
kennis op basis van EU-projecten zoals SafetyNet of DaCoTa bundelt, op inzichtelijke 
wijze verwerkt en jaarlijks geactualiseerd voor iedereen toegankelijk maakt;

17. dringt er bij de lidstaten op aan om reeds bestaande verplichtingen met betrekking tot het 
toezenden van gegevens na te leven;
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Actieterreinen

Scholing en gedrag van weggebruikers verbeteren

18. benadrukt dat verkeersveiligheid in hoge mate afhankelijk is van voorzichtigheid, het 
rekening houden met elkaar en wederzijds respect, evenals van de naleving van de 
geldende voorschriften;

19. is van mening dat het concept levenslang leren ook met betrekking tot het wegvervoer 
meer prioriteit moet krijgen;

20. pleit ervoor om bij scholing en opleiding meer aandacht te schenken aan de belangrijkste 
oorzaken voor verkeersongevallen met een dodelijke afloop, zoals een te hoge snelheid, 
rijden onder invloed van alcohol en drugs, het niet dragen van de veiligheidsgordel of het 
niet gebruiken van andere veiligheidsvoorzieningen, evenals het gebruik van mobiele 
telefoons;

21. adviseert de installatie van alcolocks in voertuigen bij alcoholmisbruik als een re-
integratiemaatregel;

Verkeersregels harmoniseren en handhaven

22. pleit voor een consequente harmonisering van verkeerstekens en -regels tegen 2013;

23. beschouwt een doeltreffende handhaving van de geldende voorschriften als een centrale 
pijler van het Europees verkeersveiligheidsbeleid; dringt er in dit verband bij de lidstaten 
op aan om jaarlijkse nationale doelstellingen ten aanzien van controles op het gebied van 
snelheidsovertredingen, alcohol- en drugsmisbruik en het dragen van de veiligheidsgordel 
op te stellen;

24. pleit voor de invoering van controlesystemen waarmee ook snelheidsovertredingen van 
motorrijders op systematische wijze kunnen worden vastgesteld en bestraft;

Veiliger wegeninfrastructuur creëren

25. ondersteunt uitdrukkelijk de benadering van de Commissie om in beginsel alleen 
financiering uit EU-middelen beschikbaar te stellen voor infrastructuur die voldoet aan de 
Europese richtlijnen betreffende verkeersveiligheid en veiligheid in tunnels;

26. wijst erop dat de gebruikelijke vangrails langs de weg een dodelijk gevaar voor 
motorrijders vormen en dringt er bij de lidstaten op aan langs gevaarlijke weggedeelten 
op korte termijn boven- en onderrails te plaatsen;

27. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om passende maatregelen te nemen 
waarmee ongevallen op secundaire wegen en in plattelandsgebieden worden voorkomen 
en waarmee de ernst van de schade wordt beperkt;

28. onderstreept het belang van de naleving van rij- en rusttijden en dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan parkeerplaatsen voor het commerciële vrachtverkeer 
beschikbaar te stellen, die voldoende veiligheid bieden en aan de sociale 
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minimumnormen voldoen;

Veiligere voertuigen in de handel brengen

29. adviseert een verplichte installatie van alcolocks in alle voertuigen binnen het 
commerciële personen- en goederenvervoer;

30. dringt er bij de Commissie op aan om binnen twee jaar een verslag te presenteren over de 
vraag in hoeverre bredere A-, B- en C-stijlen, die zorgen voor een betere bescherming 
van inzittenden, het zicht rondom voor de bestuurder beïnvloeden en of dit gevolgen 
heeft voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers;

31. dringt er bij de Commissie op aan om binnen twee jaar een verslag over voor de 
veiligheid relevante aspecten van elektrische mobiliteit te presenteren;

32. dringt er bij de voertuigfabrikanten op aan om bij de ontwikkeling van elektrische auto's 
en andere nieuwe aandrijvingstechnologieën in het bijzonder voor ogen te houden dat in 
geval van een ongeval zowel inzittenden als helpers en reddingsdiensten op doeltreffende 
wijze worden beschermd tegen nieuwe bronnen van gevaar;

33. dringt er bij de lidstaten op aan om er bij de invoer van toebehoren en reserveonderdelen 
voor voertuigen nauwlettender op toe te zien dat deze deugdelijk zijn en aan de hoge 
Europese normen ten aanzien van consumentenbescherming voldoen;

34. dringt er bij de Commissie op aan om binnen twee jaar gemeenschappelijke normen voor 
de technische controle na ernstige ongevallen te definiëren;

Moderne technologieën voor voertuigen, infrastructuur en nooddiensten toepassen

35. pleit ervoor dat geldende vervoersbepalingen in de afzonderlijke lidstaten bijvoorbeeld 
met behulp van intelligente vervoerssystemen voor en tijdens het rijden ter beschikking 
worden gesteld;

36. dringt er bij de Commissie op aan om een voorstel betreffende de uitrusting van 
voertuigen met "intelligente snelheidsaanpassing" uit te werken dat een tijdschema, 
toelatingsprocedures en de daartoe noodzakelijke wegeninfrastructuur omvat;

37. is ingenomen met de aankondiging van de Commissie om de invoering van "eCall" te 
bespoedigen en dringt er bij de Commissie op aan om een uitbreiding daarvan naar 
motoren, zware vrachtvoertuigen en bussen binnen de komende twee jaar te onderzoeken 
en eventueel voor te stellen;

Kwetsbare weggebruikers beschermen

38. wil dat het verplicht wordt gesteld om voor alle inzittenden in voertuigen een 
veiligheidsvest mee te nemen en dat fietsers voor een betere zichtbaarheid een 
veiligheidsvest dragen;

39. pleit ervoor om als integraal onderdeel van de verkeersveiligheid meer rekening te 
houden met de bescherming van kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers, 
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kinderen en ouderen;

40. adviseert om kinderen tot en met drie jaar in een achterwaarts gerichte autostoel te 
vervoeren;

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

1. Achtergrond van het voorstel

De Europese wegen zijn de afgelopen jaren aanmerkelijk veiliger geworden. Tussen 2001 en 
2009 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de EU met 36% gedaald. Het derde 
Europees actieprogramma voor verkeersveiligheid 2001-2010 heeft daar een wezenlijke 
bijdrage aan geleverd. Dankzij deze ontwikkelingen konden sinds 2001 nagenoeg 80 000 
mensenlevens worden gered. Ook al is de doelstelling om het jaarlijkse aantal verkeersdoden 
met de helft terug te dringen niet bereikt, toch geven deze cijfers moed.  Ze moeten echter met 
name worden beschouwd als een aansporing tot verdere stappen. In 2009 stierven in Europa 
nog altijd 35 000 mensen in het verkeer en raakten 1,5 miljoen slachtoffers ernstig gewond, 
dikwijls met een blijvende handicap tot gevolg. De sociale en economische kosten van deze 
verkeersongevallen zijn enorm (circa 130 miljard euro in 2009). Om bovendien nog maar niet 
te spreken van het verlies van mensenlevens, het verdriet van nabestaanden, het leed van de 
gewonden en het feit dat dit dramatische gebeurtenissen in het leven van de betrokkenen zijn.

35 000 verkeersdoden: dat komt overeen met het aantal slachtoffers wanneer circa 250 
middelgrote commerciële vliegtuigen die helemaal zijn volgeladen, zouden neerstorten.  Een 
onvoorstelbaar scenario. Toch wordt het dodelijke gevaar in het wegvervoer nog altijd 
grotendeels geaccepteerd of weggewuifd door de samenleving. De dagelijkse tragedies op de 
Europese wegen blijven doorgaans onbelicht.

2. De mededeling van de Commissie

Vlak voor het einde van het derde Europees actieprogramma heeft de Commissie een 
mededeling uitgebracht waarin zij haar strategische doelstellingen voor 2020 presenteert.

Centrale doelstelling van de Commissie is opnieuw een halvering van het totale aantal 
verkeersdoden in de Europese Unie tegen 2020 (referentiejaar 2010).

Teneinde deze doelstelling te verwezenlijken, stelt de Commissie de volgende zeven 
strategische doelstellingen:

 verbetering van de opleiding van weggebruikers en van de kwaliteit van het 
rijbewijzen- en opleidingssysteem;

 betere handhaving van het verkeersreglement;

 veiliger wegeninfrastructuur;

 betere veiligheidsmaatregelen voor auto's en vrachtwagens;

 ontwikkeling van intelligente voertuigen;

 verbeteringen bij nooddiensten en eerste hulp;

 bescherming van kwetsbare weggebruikers, met name motorrijders.
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Met deze beleidsoriëntaties wil de Commissie een algemeen bestuurskader ontwikkelen en 
doelstellingen vaststellen die de nationale en lokale strategieën kunnen sturen. In 
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel moeten de verschillende acties op het meest 
geschikte beleidsniveau volgens het principe van gedeelde verantwoordelijkheid ten uitvoer 
worden gelegd.

3. Punten van kritiek en voorstellen tot verbetering

3.1 Betere coördinatie van de maatregelen

De rapporteur ondersteunt in principe de door de Commissie beoogde doelstellingen en de 
globaal beschreven maatregelen. Dat geldt eveneens voor het standpunt van de Commissie dat 
voor een verbetering van de verkeersveiligheid een samenhangende, holistische en 
geïntegreerde aanpak vereist is, die alle verkeerdeelnemers en alle betrokken partijen omvat 
en waarbij rekening wordt gehouden met de synergie met andere beleidsdoelstellingen. 
Evenals voor het opnemen van de belangen van de verkeersveiligheid in alle relevante 
beleidsterreinen en een efficiënte afstemming op lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
niveau bij de voorbereiding en implementatie van de maatregelen is ook hiervoor een 
optimale coördinatie vereist. Met de huidige structuren op Europees niveau lijkt een 
consequente uitbreiding van deze geïntegreerde aanpak niet waarschijnlijk. De rapporteur stelt 
derhalve voor om de functie van Europees coördinator voor de verkeersveiligheid in het leven 
te roepen. Deze moet door de Commissie worden ondersteund en bij hem moeten de 
verschillende beleidslijnen en niveaus bij elkaar komen. De coördinator zou met name 
zinvolle diensten als tussenpersoon kunnen leveren voor de samenwerking tussen de 
verschillende niveaus.

3.2 "Vision zero"

De beoogde halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2020 wordt uitdrukkelijk 
ondersteund. Dit komt er echter op neer dat het wegvervoer in 2020 nog altijd circa 15 000 
mensenlevens zal eisen. De prijs voor de mobiliteit van de Europese burgers zou daarmee 
schrikbarend hoog zijn. Elke dode of gewonde als gevolg van een verkeersongeval is er een te 
veel. Hoewel er geen absolute zekerheid bestaat, is de doelstelling van louter een halvering 
van het aantal verkeersdoden - hoe ambitieus dit voor de genoemde periode ook mag zijn -
vanuit ethisch oogpunt twijfelachtig. De Commissie zou daarom eindelijk het dringende 
verzoek van het Europees Parlement moeten oppakken en voor de lange termijn volledige 
voorkoming van verkeersdoden ("vision zero") moeten nastreven, zoals diverse landen dit 
reeds op nationaal niveau doen. De EU moet deze visie gaan concretiseren en een strategie 
gaan uitwerken die verder gaat dan de vastgestelde periode van 10 jaar.

3.3 Ambitieuzere doelstellingen en concrete maatregelen

Binnen de periode die in de onderhavige mededeling is vastgesteld heeft de EU bovendien 
een aanzienlijk concreter pakket maatregelen nodig om de ambitieuze doelstelling van een 
halvering van het aantal verkeersdoden daadwerkelijk te kunnen bereiken. Dit komt met name 
door het feit dat het door toenemende successen alsmaar moeilijker wordt om een verdere 
daling van het aantal verkeersdoden en ongevallen te behalen. In het licht hiervan blijven vele 
door de Commissie aangekondigde maatregelen te vaag, te weinig ambitieus en komen deze 
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niet tegemoet aan de komende uitdagingen.

Het is betreurenswaardig dat de Commissie heeft nagelaten om voor het einde van het derde 
Europees actieprogramma een ontwerp voor een nieuw, vierde actieprogramma te 
presenteren. In plaats daarvan presenteert ze slechts een strategische mededeling die 
beduidend minder effect sorteert. Dit is als referentiekader ontoereikend. De Commissie moet 
de voorgestelde beleidsoriëntaties voor eind 2011 derhalve uitwerken tot een volwaardig 
nieuw actieprogramma, dat een gedetailleerd pakket maatregelen met heldere tijdschema's en 
monitoringinstrumenten voor een regelmatige follow-up evenals een tussentijdse evaluatie 
omvat.

Bovendien moeten op EU-niveau twee andere duidelijke en meetbare doelstellingen voor 
2020 worden nagestreefd:

• het terugdringen met 60% van het aantal kinderen tot 14 jaar dat in het verkeer 
omkomt, evenals

• het terugdringen met 40% van het aantal levensgevaarlijk gewonde slachtoffers.

Voor deze laatste doelstelling is de ontwikkeling van een Europese geharmoniseerde definitie 
vereist. Als categorie zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan de groep levensgevaarlijk 
gewonde slachtoffers die na een ongeval een intensieve medische behandeling nodig hebben. 
Voor de ontwikkeling van deze definitie moet een concrete termijn worden gesteld.

3.4 Verbetering van de indicatoren en gegevens over verkeersveiligheid

Het is absoluut noodzakelijk dat er vergelijkingen tussen landen worden uitgevoerd en dat 
wordt nagegaan of de genomen maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid doeltreffend 
zijn.

Dat is uitsluitend mogelijk met kwalitatief hoogwaardige en vergelijkbare gegevens en 
indicatoren uit alle lidstaten, evenals met geschikte evaluatie-instrumenten. Ondanks het feit 
dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, is verdere verbetering noodzakelijk. Er zijn reeds 
talrijke door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten uitgevoerd die gericht waren op de 
ontwikkeling van betere indicatoren (bijvoorbeeld SafetyNet). De resultaten van deze 
onderzoeksprojecten moeten worden benut om met betere en uitgebreidere gegevens een beter 
inzicht in de effecten en de werking van maatregelen te krijgen.

Bij het analyseren van oorzaken van verwondingen en ongevallen in het bijzonder bestaat 
grote behoefte aan vergelijkbare gegevens. De EU moet zo spoedig mogelijk de aanzet geven 
tot Europese geharmoniseerde statistieken van de oorzaken van ongevallen. Dit betekent dat 
er een geharmoniseerde analyse van ongevalsgegevens door middel van een 
gestandaardiseerd formulier moet worden ontwikkeld en dat er in representatieve 
vervoersgebieden in alle lidstaten een uitgebreid ongevallenonderzoek moet worden 
uitgevoerd dat door de EU wordt gesteund, teneinde nog betere inzichten te verkrijgen. 
Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen in de afzonderlijke lidstaten.

Bovendien moeten de gegevens die uit alle lidstaten zijn verzameld, bij een centrale instantie 
op inzichtelijke wijze worden verwerkt en met inachtneming van een hoog 
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beschermingsniveau voor persoonsgegevens zo veel mogelijk voor het publiek toegankelijk 
worden gemaakt.

3.5 Doelstellingen op nationaal en EU-niveau

Duidelijke meetbare doelstellingen kunnen eveneens extra impulsen en stimulansen voor een 
verbetering van de verkeersveiligheid in de lidstaten geven, met name als geharmoniseerde 
gegevens regelmatige prestatievergelijkingen en een evaluatie van nationaal beleid mogelijk 
maken en als deze gegevens openbaar worden gemaakt. De EU kan hierbij de opstelling en 
bekendmaking van nationale plannen volgens geharmoniseerde, gemeenschappelijke 
richtsnoeren voor alle lidstaten verplicht stellen. De concrete uitwerking van deze plannen in 
de vorm van nationale doelstellingen en acties moet in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel zo veel mogelijk een taak van de afzonderlijke lidstaten blijven.

3.6 Gedrag in het verkeer

De Europese burgers hebben recht op hoge normen ten aanzien van de verkeersveiligheid. De 
politiek moet daar haar bijdrage aan leveren, met name bij de handhaving van 
verkeersvoorschriften.
Tegelijkertijd heeft iedere weggebruiker afzonderlijk de plicht om ook zelf bij te dragen aan 
een veilig verkeer. Iedereen kan daaraan meewerken. Maatregelen ter verbetering van het 
gedrag in het verkeer zijn derhalve van wezenlijk belang.

Daartoe behoren bijvoorbeeld maatregelen ter verbetering van de opleiding van jonge 
weggebruikers, zoals begeleid rijden vanaf 17 jaar, zoals thans met succes in Duitsland is 
ingevoerd, of de invoering van een meerfasenmodel bij het behalen van het rijbewijs, dat ook 
na het behalen van het rijbewijs voorziet in opleidingselementen ten aanzien van de 
rijvaardigheid. Het concept levenslang leren moet ook met betrekking tot het wegvervoer 
meer prioriteit krijgen. Alleen als weggebruikers voortdurend worden opgeleid, kunnen zij in 
de toekomst overweg met nieuwe voertuigfuncties en complexere verkeerssituaties. 
Weggebruikers moeten voorts de bij het behalen van het rijbewijs verworven kennis op het 
gebied van eerste hulp regelmatig opfrissen.

Er moeten echter eveneens verkeerspsychologische maatregelen worden genomen voor een 
permanente gedragsverandering van weggebruikers die zich in het verkeer misdragen, zoals 
de algehele invoering van een geharmoniseerd puntensysteem.

Bovendien heeft de EU een bijzonder lovenswaardig Europees Handvest voor 
verkeersveiligheid waar velen zich reeds zelf toe verplichten. De aan de hand van dit handvest 
ontstane communicatiestructuren tussen de betrokkenen moeten verder worden uitgebreid en 
in versterkte mate voor verkeersveiligheidscampagnes op EU-niveau worden benut.

3.7 Concrete afzonderlijke maatregelen

Naast de herhaalde verzoeken van het Europees Parlement stelt de rapporteur een reeks 
aanvullende maatregelen voor om de verkeersveiligheid in de EU verder te verbeteren. In 
verband met de eisen van het Europees Parlement ten aanzien van vertalingen is de omvang 
van het ontwerp voor dit initiatiefverslag aan beperkingen gebonden. Om die reden konden 
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niet alle voorstellen worden opgenomen. De rapporteur behoudt zich derhalve het recht voor 
om in de loop van de procedure aanvullingen voor te stellen die zich met name op de 
volgende punten concentreren:

 bandenspanning/verplicht gebruik van winterbanden;
 beschikbaarstelling van voor berging relevante informatie voor helpers en 

professionele reddingswerkers;
 maatregelen met het oog op de opleiding van weggebruikers;
 verkeersveiligheidscampagnes;
 maatregelen ter bescherming van kwetsbare weggebruikers;
 technische maatregelen bij auto's, vrachtvoertuigen;
 antiblokkeersystemen voor motoren;
 waarschuwingssystemen bij vermoeidheid;
 veiligheidsvesten 's avonds buiten de bebouwde kom;
 uniforme maximale alcoholconcentratie;
 pedelecs.


