
DC\1082552NL.doc PE575.683v01-00

NL NL

Europees Parlement
2014-2019

0004/2016

18.1.2016

SCHRIFTELIJKE VERKLARING
ingediend overeenkomstig artikel 136 van het Reglement

over het streefcijfer inzake ernstige verwondingen bij verkeersongevallen

Olga Sehnalová (S&D), Lucy Anderson (S&D), Wim van de Camp (PPE), 
Ismail Ertug (S&D), Karima Delli (Verts/ALE), Maria Grapini (S&D), 
Theresa Griffin (S&D), Dieter-Lebrecht Koch (PPE), Kateřina Konečná 
(GUE/NGL), Gesine Meissner (ALDE), Monika Smolková (S&D), 
Dubravka Šuica (PPE), Patricija Šulin (PPE), Claudia Tapardel (S&D)

Vervaldatum: 18.4.2016



PE575.683v01-00 2/2 DC\1082552NL.doc

NL

0004/2016

Schriftelijke verklaring, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van het 
Parlement, over het streefcijfer inzake ernstige verwondingen bij verkeersongevallen1

1. Vorig jaar is in de EU het leven van meer dan 200 000 mensen drastisch veranderd 
doordat zij betrokken waren bij een aanrijding.

2. Ernstige verwondingen bij verkeersongevallen hebben aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor de maatschappij en de economie. De totale kostprijs van verwondingen bij 
verkeersongevallen bedraagt ongeveer 2 % van het bbp, menselijk lijden nog buiten 
beschouwing gelaten.

3. Uit de statistieken blijkt dat het aantal ernstige verwondingen bij verkeersongevallen nog 
altijd toeneemt, en in 2014 3 % hoger was dan in 2013. Om deze onaanvaardbare stijging 
te stoppen, moeten duidelijke en ambitieuze streefcijfers vastgelegd worden.

4. In 2013 stond in het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Eerste 
stap naar een strategie inzake letsels" dat een "strategisch en realistisch ambitieus 
streefcijfer ... dus een aanvulling kan zijn op de huidige EU-strategie", en bij de laatste 
tussentijdse beoordeling bevestigde de Commissie dat "aan de voorwaarden voor het 
bepalen van strategisch streefcijfer is voldaan".

5. De Commissie wordt bijgevolg verzocht om haar eigen aanbevelingen op te volgen en een 
specifiek streefcijfer vast te leggen ter vermindering van het aantal ernstige verwondingen 
bij verkeersongevallen, om zo het aantal verkeersongevallen met zware gevolgen in de EU 
terug te dringen.

6. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad en 
de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 136, leden 4 en 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


