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Verkeersveiligheid  

Resolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2013 over verkeersveiligheid 2011-2020 – 

Eerste stappen op weg naar een strategie inzake letsels (2013/2670(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over de verkeersveiligheid in Europa 2011-

20201, 

– gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over het stappenplan voor een interne Europese 

vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem2, 

– gezien de mededeling van de Commissie met als titel "Naar een Europese 

verkeersveiligheidsruimte: Strategische beleidsoriëntaties inzake de verkeersveiligheid voor 

de periode 2011-2020" (COM(2010)0389), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over de uitvoering van 

doelstelling 6 van de beleidsoriëntaties van de Europese Commissie inzake de 

verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020 – Eerste stap naar een strategie inzake letsels 

(SWD(2013)0094),  

– gezien het advies van het Comité van de Regio's getiteld "Beleidsoriëntaties inzake de 

verkeersveiligheid voor de periode 2010-2020"3, 

– gezien het gezamenlijk door de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 

2004 uitgebrachte verslag "World report on road traffic injury prevention", 

– gezien zijn resolutie van 3 juli 2012 over eCall: een nieuwe 112-dienst voor burgers4, 

– gezien de vraag aan de Commissie over verkeersveiligheid 2011-2020 – Eerste stappen op 

weg naar een strategie inzake letsels (O-000061/2013 – B7-0211/2013), 

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat er in 2011 bij verkeersongevallen in de Europese Unie meer dan 

30 000 mensen zijn omgekomen en bijna 1 500 000 gewonden zijn gevallen (waaronder 

ruim 250 000 ernstig gewonden); 

B. overwegende dat er voor elk dodelijk ongeval vier ongevallen zijn die tot permanente 

invaliditeit leiden, veertig die lichte verwondingen en tien die ernstige verwondingen tot 

gevolg hebben; 

C. overwegende dat ruim de helft van alle ernstige verwondingen wordt opgelopen in 
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stadsgebieden en in het bijzonder voetgangers, motorrijders, fietsers (inclusief gebruikers 

van fietsen met trapondersteuning) en andere kwetsbare weggebruikers betreft; 

D. overwegende dat defecte uitrustingen, wegontwerp, ontoereikend wegonderhoud en 

bestuurdersgedrag, onder meer met betrekking tot snelheid, de belangrijkste oorzaken zijn 

van verkeersongevallen met een dodelijke afloop of met ernstige verwondingen tot gevolg; 

overwegende dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen snelheid en de ernst van 

verwondingen en overwegende dat sommige lidstaten momenteel overwegen om de 

toegelaten maximumsnelheid op hun autosnelwegen op te trekken; 

E. overwegende dat betrokkenheid bij verkeersongevallen één van de voornaamste redenen is 

voor de ziekenhuisopname van EU-burgers jonger dan 45 jaar, en dat veel ernstige 

verwondingen levenslang lijden of blijvende invaliditeit veroorzaken;  

F. overwegende dat de interventiesnelheid van de hulpdiensten (het beginsel van 'het gouden 

uur'), de verstrekking van levensreddende eerste hulp en de kwaliteit van de verpleging een 

belangrijke rol spelen bij het verhinderen van een dodelijke afloop bij ongevallen; 

G. overwegende dat de sociaal-economische kosten van door verkeersongevallen veroorzaakte 

verwondingen op 2% van het bbp geraamd worden, wat voor 2012 neerkomt op ongeveer 

250 miljard euro1; 

H. overwegende dat de Europese maatregelen op dit vlak positieve resultaten opleveren; 

1. steunt het initiatief van de Commissie om de kwestie van ernstige verwondingen in het 

kader van de werkzaamheden rond verkeersveiligheid als een belangrijke prioriteit te 

beschouwen; 

2. is ingenomen met de goedkeuring door de Commissie van een gemeenschappelijke EU-

definitie voor ernstige verwondingen, die gebaseerd is op de wereldwijd erkende 

classificatie van verwondingen, beter bekend als de MAIS-schaal (Maximum Abbreviated 

Injury Scale); 

3. vraagt dat de lidstaten de gemeenschappelijke EU-definitie voor ernstige verwondingen bij 

verkeersongevallen snel in gebruik nemen en in 2014 op basis hiervan per type 

weggebruiker (onder meer kwetsbare weggebruikers) en per type weginfrastructuur 

statistische gegevens verzamelen en doorgeven; 

4. vraagt de Commissie met klem om op basis van de verzamelde gegevens een ambitieuze 

doelstelling vast te leggen die een vermindering van het aantal verkeersgewonden met 40% 

in de periode 2014-2020 omvat, en de zogenaamde 'nulvisie' als het streefdoel op lange 

termijn te blijven beschouwen;  

5. is van mening dat de uitwerking van een gemeenschappelijk mechanisme voor de 

verzameling en melding van gegevens geen belemmering mag vormen voor het nemen van 

dringende maatregelen op EU-niveau om het aantal mensen dat bij verkeersongevallen 

ernstig gewond raakt, te verminderen; 
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6. verheugt zich over de prioriteiten die de Commissie zich gesteld heeft voor de uitwerking 

van haar algemene strategie, namelijk de behandeling van de schokkracht bij botsingen, een 

strategie voor ongevallenbeheer, eerste hulp en noodhulpdiensten en revalidatie op lange 

termijn, en vraagt dat deze prioriteiten snel worden uitgevoerd; 

Ogenblikkelijke vermindering van het aantal gewonden op de Europese wegen  

7. benadrukt dat een groot deel van de bestaande wetten en maatregelen beter ten uitvoer moet 

worden gelegd, en wel meteen, om de schokkracht bij botsingen te verkleinen, de veiligheid 

van weggebruikers te vergroten en het aantal ernstige verwondingen te verminderen; 

8. vraagt dat de Commissie haar wetgeving over de passieve en actieve veiligheid van 

voertuigen herziet en aanpast aan de nieuwste technische vorderingen, en het gebruik van 

handhavingstechnologie in de voertuigen steunt; 

9. vraagt de Commissie om de ontwikkeling van veilige en intelligente wegeninfrastructuur te 

steunen; 

10. vraagt de Commissie om gedetailleerde informatie te verschaffen over de manier waarop de 

lidstaten Richtlijn 2011/82/EU ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van 

informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen omzetten; 

11. dringt erop aan dat de lidstaten hun inspanningen ter bestrijding van rijden onder invloed 

van alcohol en drugs voortzetten en onderling goede praktijken uitwisselen met betrekking 

tot de evaluatie en rehabilitatie van verkeersovertreders; 

Bescherming van kwetsbare weggebruikers 

12. stelt vast dat voetgangers en fietsers samen de helft van alle dodelijke slachtoffers van 

verkeersongevallen in de stad uitmaken en vaak ernstige verwondingen oplopen; 

13. is voorstander van de controle en verdere ontwikkeling van technische normen en 

beleidsmaatregelen ter bescherming van de kwetsbaarste weggebruikers, namelijk oudere 

mensen, kleine kinderen, personen met een handicap en fietsers, als onderdeel van een 

gezamenlijke inspanning om de "rechten van kwetsbare weggebruikers" in de wetgeving en 

het vervoersbeleid van de EU te beschermen; 

14. vraagt dat de Commissie een overzicht verstrekt van stedelijke gebieden met een 

maximumsnelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en van de impact van deze beperking 

op het aantal doden en ernstig gewonden bij verkeersongevallen; 

15. vraagt de lidstaten het belang te benadrukken van voorlichtings- en trainingscampagnes 

inzake veiliger fietsen en lopen en van beleidsmaatregelen waarmee fietsen en lopen 

worden gepromoot, aangezien de veiligheid van fietsers en voetgangers in stedelijke 

gebieden nauw samenhangt met de gangbaarheid van fietsen en lopen als vervoermiddel, 

waar van toepassing in combinatie met publieke en collectieve mobiliteit; 

16. verzoekt de Commissie om richtsnoeren op te stellen voor de verkeersveiligheid in steden 

die zouden kunnen worden opgenomen in de plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit, 

en te overwegen om de aanwezigheid van de EU-doelstellingen inzake de vermindering van 

het aantal doden en ernstig gewonden in verkeersongevallen in deze plannen voor duurzame 



stedelijke mobiliteit als een criterium te hanteren voor de cofinanciering van 

stadstransportprojecten door de EU; 

Verbetering van eerste hulp en noodhulpdiensten 

17. vraagt de lidstaten met klem om het Europese noodnummer 112 te ondersteunen, ervoor te 

zorgen dat de publieke noodoproepcentrales tegen 2015 volledig operationeel zijn en zo 

snel mogelijk een voorlichtingscampagne te voeren betreffende de invoering van deze 

centrales; 

18. verheugt zich over het voorstel van de Commissie voor de verplichte invoering in alle 

lidstaten van een openbaar, op het 112-nummer gebaseerd eCall-systeem in alle nieuwe 

typegoedgekeurde auto’s, met inachtneming van de voorschriften inzake 

gegevensbescherming; 

19. vraagt dat de Commissie op basis van de beste praktijken in de lidstaten overweegt om voor 

oudere minderjarigen begeleid rijden in te voeren; 

20. roept de lidstaten op tot de systematische promotie van EHBO-training als een manier om 

de reactiviteit van omstanders bij ongevallen te vergroten opdat slachtoffers al voor de 

komst van de noodhulpdiensten bijstand ontvangen; 

21. vraagt dat de lidstaten noodhulpdiensten en ontwerpers en fabrikanten van voertuigen ertoe 

aanmoedigen samen te werken met als doel een efficiënte en veilige interventie te 

garanderen voor zowel redders als gewonden; 

22. vraagt de lidstaten om noodhulpteams ertoe aan te moedigen e-gezondheidssystemen en 

vooral intelligente vervoers- en communicatiesystemen te gebruiken, onder meer in 

noodhulpvoertuigen;  

Verpleging na ongevallen en revalidatie op lange termijn  

23. spoort de lidstaten ertoe aan om in hun gezondheidsbeleid de nadruk te leggen op het belang 

van de zorg na ongevallen en voor verdere verbeteringen te zorgen op het vlak van 

verzorging tijdens langere ziekenhuisopnames en na het verlaten van het ziekenhuis en 

revalidatie, alsook op het vlak van traumazorg en psychologische bijstand voor 

overlevenden en getuigen van verkeersongevallen, bijvoorbeeld door steunpunten op te 

richten die deze personen helpen om hun levenskwaliteit te verbeteren; 

24. vraagt de lidstaten om hun burgers beter bewust te maken van de gevolgen van ernstige 

verwondingen, zoals het niveau van letsels, handicaps en functionele beperkingen, en 

daartoe parallellen te trekken met andere maatregelen met een sociale impact, en om 

onderwijsprogramma's inzake verkeersveiligheid uit te werken; 

o 

o     o 

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de 

regeringen en parlementen van de lidstaten. 


