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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020
(2010/2235(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané„Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření 
integrovaného dopravního systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům“ 
(KOM(2009)0279),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti 
silničního provozu: směry politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 
2011–2020“ (KOM(2010)0389),

– s ohledem na závěrečná ustanovení Rady ze dne 2. a 3. prosince 2010 ke sdělení Komise 
nazvané „Směrem k evropskému prostoru bezpečnosti silničního provozu: směry politiky 
v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–2020“ (16951/10),

– s ohledem na hodnotící studii 1 Komise ke třetímu akčnímu programu pro bezpečnost 
silničního provozu, 

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN „Improving global road safety“ ze dne 
10. května 2010 (64/255),

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. září 2005 o evropském akčním programu pro 
bezpečnost silničního provozu: snížení počtu obětí dopravních nehod v Evropské unii 
o polovinu do roku 2010: společná odpovědnost2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2006 o bezpečnosti silničního provozu: 
zpřístupnění systému eCall občanům3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2007 o třetím akčním programu pro 
bezpečnost silničního provozu – přezkum v polovině období4

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. dubna 2009 o akčním plánu pro inteligentní 
dopravní systémy5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. dubna 2009 o akčním plánu pro městskou 
mobilitu6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. května 2010 o sankcích v případě vážného porušení 

                                               
1 „Příprava akčního programu bezpečnosti silničního provozu 2011-2020“.
2 Úř. věst. C 227 E, 21.9.2006, s. 609.
3 Úř. věst. C 296 E, 6.12.2006, s. 268.
4 Úř. věst. C 244 E, 18.10.2007, s. 220.
5 Úř.věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 43.
6 Úř.věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 50.
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sociálních předpisů v silniční dopravě1,,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o udržitelné budoucnosti pro dopravu2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že v roce 2009 zahynulo více než 35 000 osob při nehodách na 
silnicích Evropské unie a 1 500 000 jich bylo zraněno,

B. vzhledem k tomu, že náklady společnosti vzniklé v důsledku dopravních nehod jsou 
odhadovány ročně na 130 mld. EUR

C. vzhledem k tomu, že vytyčený cíl třetího akčního programu snížit počet smrtelných 
nehod v EU do roku 2010 o polovinu nebyl dosažen, přesto však bylo zaznamenáno 
výrazné snížení počtu smrtelných nehod na silnicích,

D. vzhledem k tomu, že v rámci EU panuje stále ještě relativně vysoká tolerance společnosti 
vůči dopravním nehodám a že si silniční provoz vyžádá každým rokem takové množství 
obětí, které odpovídá počtu obětí při zřícení 250 středně velkých letadel,

E. vzhledem k tomu, že bezpečnost silničního provozu je celospolečenskou zodpovědností,

F. vzhledem k tomu, že pouze 27,5 % opatření stanovených třetím akčním programem bylo 
zcela provedeno, 

G. vzhledem k tomu, že Komise před uplynutím třetího akčního programu pro bezpečnost 
silničního provozu opomenula předložit návrh nového akčního programu

H. vzhledem k tomu, že pravděpodobnost úmrtí na silnici je pro chodce 9krát, pro cyklistu 
7krát a pro motoristu 18krát vyšší než pro cestující v osobním automobilu za 1 ujetý 
kilometr,

I. vzhledem k tomu, že se cca 55 % smrtelných nehod přihodí na venkovských silnicích, 
36 % v městských oblastech a 6 % na dálnicích,

J. vzhledem k tomu, že veřejná osobní doprava je daleko bezpečnější než individuální 
motorová doprava,

K. vzhledem k tomu, že Evropská unie čelí demografickým změnám a musí být obzvláště 
brány v potaz potřeby mobility starších lidí,

L. vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti nových technologií klade nové požadavky na 
záchranné služby, mimo jiné v souvislosti s hybridními vozidly a elektrifikací pohonů,

M. vzhledem k tomu, že se evropská, vnitrostátní, regionální a místní opatření musí 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0175.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0260.
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doplňovat,

Východiska

1. vítá toto sdělení Komise, vyzývá však zároveň Komisi, aby uvedené přístupy do konce 
roku 2011 dále rozpracovala do podoby plnohodnotného akčního programu, který bude 
obsahovat detailní seznam opatření s jasnými časovými plány a nástroji pro sledování 
sloužícími k pravidelné kontrole úspěšnosti a k hodnocení v polovině období;

2. souhlasí s názorem Komise, že pro zvýšení bezpečnosti provozu je třeba soudržného, 
uceleného a integrovaného přístupu, a požaduje začlenění problematiky bezpečnosti 
silničního provozu do všech příslušných oblastí politik;

3. navrhuje zřízení úřadu koordinátora pro bezpečnost silničního provozu v EU do roku 
2014;

4. zdůrazňuje, že je nutné věnovat zvláštní pozornost řádnému provádění již vydaných 
zákonů a opatření, přičemž ještě stále existuje prostor pro legislativní opatření na úrovni 
EU;

5. významně podporuje cíl snížit do roku 2020 oproti roku 2010 celkový počet smrtelných 
nehod na silnicích v EU o polovinu, a požaduje navíc stanovit pro toto období další jasné 
a měřitelné cíle, a to zvláště z hlediska silniční dopravy snížení počtu 

 usmrcených dětí do 14 let o 60 % a 

 osob, které utrpěly zranění ohrožující život, o 40 % na základě účelně vymezené a 
v rámci EU jednotné definice;

Etická hlediska

6. zdůrazňuje, že každý občan EU má nejen právo na bezpečnou silniční dopravu, ale 
zároveň i povinnost spolupodílet se a přispět svým chováním k bezpečnosti silničního 
provozu; 

7. znovu vyjadřuje svůj názor, že je nutné vytvořit doplňkovou dlouhodobou strategii, která 
přesáhne časový rámec tohoto sdělení a která má za cíl vyvarovat se všech smrtelných 
úrazů v silniční dopravě („Vize nula“), vyzývá Komisi, aby vypracovala základní prvky 
této strategie a předložila je v průběhu následujících tří let;

Osvědčené postupy a provádění do národních plánů

8. vyzývá Komisi, aby posílila výměnu osvědčených postupů, aby mohly výrazněji 
proniknout do národních plánů bezpečnosti silničního provozu; 

9. vyzývá Komisi, aby vyhodnotila Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu 
a podnítila vytvoření podobné charty na regionální a místní úrovni;

10. zdůrazňuje, že jasně definované a měřitelné cíle jsou dalším impulzem a podnětem ke 
zlepšení bezpečnosti silničního provozu a jsou nezbytné jak při srovnání výkonnosti 
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jednotlivých členských států, tak i při monitorování a hodnocení daných opatření; 

11. podporuje Komisi, aby podpořila sestavování národních plánů bezpečnosti silničního 
provozu členskými státy; žádá, aby sestavení a zveřejnění těchto plánů probíhalo na 
základě závazných harmonizovaných společných pokynů; zdůrazňuje však, že by měl být 
členským státům ponechán dostatečný prostor na to, aby mohly daná opatření, dané 
programy a cíle přizpůsobit specifickým vnitrostátním podmínkám; 

Zlepšení ukazatelů a údajů 

12. pokládá velmi kvalitní a srovnatelné údaje za základní předpoklad pro provádění úspěšné 
politiky v oblasti bezpečnosti silničního provozu;

13. žádá Komisi, aby do konce roku 2013 uplatňovala soubor doplňkových harmonizovaných 
ukazatelů na základě projektu SafetyNet, díky nimž by mohlo být prováděno účinnější 
monitorování a průkazné srovnání výkonnosti jednotlivých členských států;

14. žádá Komisi, aby do roku 2012 vypracovala návrh na zlepšení systému údajů 
v souvislosti s příčinami nehod a zranění;

15. vyzývá Komisi, aby v průběhu dvou let vypracovala harmonizované definice pojmů 
„zranění ohrožující život“, „vážná zranění a „lehká zranění“ s cílem umožnit provádění 
srovnatelnosti opatření a jejich výsledků ve členských státech;

16. žádá zřízení Evropské observatoře bezpečnosti silničního provozu, která bude propojovat 
datové soubory z již existujících databank se získanými vědomostmi z projektů EU jako 
SafetyNet nebo DaCoTa, bude je srozumitelnou formou zpracovávat, ročně aktualizovat 
a zpřístupňovat veřejnosti;

17. vyzývá členské státy, aby dodržovaly již existující závazky týkající se předávání údajů;

Oblasti činnosti

Zlepšení vzdělávání a chování účastníků silničního provozu

18. zdůrazňuje, že bezpečnost silničního provozu je vysokou měrou závislá jak na pozornosti, 
ohleduplnosti a vzájemném respektu, tak i na dodržování platných silničních pravidel;

19. je toho názoru, že by měla být koncepci celoživotního učení přisouzena větší váha také 
v rámci silniční dopravy;

20. požaduje, aby v rámci vzdělávání a výcviku byla věnována větší pozornost nejčastějším 
příčinám smrtelných nehod na silnicích, jako např. nedodržování povolené rychlosti, 
řízení pod vlivem alkoholu a drog, nepoužívání bezpečnostních pásů nebo jiné ochranné 
výbavy, stejně jako používání mobilních telefonů za jízdy;

21. doporučuje používání zámků zapalování s detektorem alkoholu („alcolocks“) ve 
vozidlech rizikových účastníků silničního provozu ke zjištění požití alkoholu jako 
opatření opětovného začlenění;
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Harmonizace a prosazování pravidel silničního provozu

22. požaduje důslednou harmonizaci dopravních značek a pravidel silničního provozu do 
roku 2013;

23. považuje účinné prosazovaní platných předpisů za základní pilíř politiky EU v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby stanovily 
roční cíle pro provádění kontrol týkajících se překračování povolené rychlosti, řízení pod 
vlivem alkoholu a drog a nepoužívání bezpečnostních pásů; 

24. požaduje zavedení kontrolních systémů, které by umožnily systematicky zjišťovat 
porušování povolené rychlosti u motocyklistů a tento přečin trestat; 

Vytvoření bezpečnějších silničních infrastruktur 

25. podporuje rozhodně názor Komise, aby finanční prostředky EU byly obecně poskytovány 
jen na výstavbu a obnovu těch infrastruktur, které vyhovují směrnicím EU o bezpečnosti 
silničního provozu a bezpečnosti tunelů;

26. poukazuje na to, že běžná bezpečnostní svodidla na krajnici představují smrtelné 
nebezpečí pro motocyklisty, a vyzývá členské státy, aby kritické silniční úseky vyznačily 
doplňujícím zařízením vrchními i spodními výstražnými pásy; 

27. vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily a provedly vhodná opatření s cílem 
předcházet nehodám na silnicích ve venkovských oblastech, a snížit tak následky škod;

28. zdůrazňuje význam dodržování cyklů řízení a odpočinku během jízdy a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily dostatečně bezpečná parkoviště pro profesionální nákladní 
dálkovou dopravu, která odpovídají minimálním sociálním standardům;

Bezpečnější vozidla v silniční dopravě 

29. doporučuje povinné používání zámků zapalování s detektorem alkoholu ve všech 
vozidlech užitkové osobní a nákladní dopravy; 

30. vyzývá Komisi, aby do dvou let předložila zprávu, ve které zodpoví otázku, do jaké míry 
brání zvýšená ochrana cestujících v automobilu díky zesíleným sloupkům A, B, C 
řidičům ve výhledu a zda-li se toto projevilo na bezpečnosti zranitelnějších účastníků 
silničního provozu; 

31. vyzývá Komisi, aby do dvou let předložila zprávu o relevantních bezpečnostních 
aspektech elektromobility;

32. vyzývá výrobce vozidel, aby při vývoji elektromobilů a jiných nových technologií 
pohonu věnovali zvláštní pozornost tomu, aby byly v případě nehody před novými zdroji 
nebezpečí dostatečně a účinně chráněni jak cestující, tak i všichni pomocníci a záchranná 
služba;

33. vyzývá členské státy, aby při dovozu vybavení a náhradních dílů do automobilů 
prováděly důkladnější kontroly jejich způsobilosti a toho, zda splňují vysoké evropské 
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normy pro ochranu spotřebitelů;

34. vyzývá Komisi, aby během dvou let stanovila společné normy pro technické kontroly 
vozidel po těžkých nehodách;

Používání moderních technologií ve vozidlech, v infrastruktuře a záchrannou službou 

35. žádá, aby každý členský stát poskytl platné předpisy v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu pomocí např. inteligentních dopravních systémů před a během jízdy;

36. vyzývá Komisi, aby vypracovala návrh týkající se výbavy vozidel tzv. „inteligentními 
systémy asistence rychlosti“, který bude zahrnovat i časový plán, registrační postupy 
a k tomuto účelu nutnou silniční infrastrukturu;

37. vítá urychlení zavedení systému „eCall“ navržené Komisí a vyzývá Komisi, aby během 
dvou nadcházejících let přezkoumala jeho rozšíření i na motocykly, těžké užitkové vozy 
a autobusy a popř. navrhla použití tohoto systému;

Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu

38. navrhuje povinně zahrnout do výbavy výstražné vesty pro všechny cestující v automobilu 
a povinné nošení výstražných vest motocyklisty za účelem jejich lepší viditelnosti; 

39. žádá, aby bylo na ochranu zranitelných účastníků silničního provozu, tedy chodců, 
cyklistů, dětí a starších osob, pohlíženo jako na nezbytnou součást bezpečnosti silničního 
provozu;

40. doporučuje, aby byly děti ve věku do tří let zajištěny ve vozidle dětskými sedačkami 
v opačném směru jízdy;

41. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti návrhu

Evropské silnice se v posledních letech staly znatelně bezpečnějšími.  Mezi lety 2001 a 2009 
se počet smrtelných nehod na silnicích v EU snížil o 36 %. Třetí evropský akční program pro 
bezpečnost silničního provozu v letech 2001–2011 se na tom výraznou měrou podílí. 
Téměř 80 000 lidských životů mohlo být od roku 2001 díky těmto dosaženým pokrokům 
zachráněno.
I když nebylo dosaženo cíle snížit počet smrtelných nehod za rok o polovinu, jsou tato čísla 
povzbudivá. Měli bychom je však především chápat jako podněty pro další kroky. V roce 
2009 zahynulo na evropských silnicích 35 000 lidí, 1,5 milionu lidí bylo vážně zraněno často 
s trvalými následky. Sociální a hospodářské náklady dopravních nehod jsou obrovské (cca. 
130 mld. EUR v roce 2009). Musíme k tomu také přičíst ztrátu člověka, smutek příbuzných, 
utrpení zraněných a dramatické stopy v životě všech zasažených. 

35 000 mrtvých na silnicích – to v letecké dopravě představuje zřícení přibližně 250 plně 
obsazených středně velkých letadel.  Nepředstavitelný scénář. Smrtelné nebezpečí, které na 
nás na silnicích číhá, je však společností nadále přijímáno nebo přehlíženo. Každodenní 
tragédie, které se odehrávají na silnicích v rámci EU, zůstávají nadále bez povšimnutí. 

2. Sdělení Komise

Krátce před uplynutím třetího akčního programu předložila Komise své sdělení 
o strategických cílech do roku 2020. 

Klíčovým cílem nadále zůstává snížit celkový počet smrtelný nehod na silnicích v rámci 
Evropské unie do roku 2020 o polovinu (referenční rok 2010). 

V zájmu dosažení tohoto cíle si Komise stanovuje sedm strategických cílů:

 zlepšit vzdělávání účastníků silničního provozu a kvalitu postupu při udílení 
řidičského průkazu a vzdělávání v rámci autoškol

 účinnější prosazování pravidel silničního provozu

 bezpečnější infrastruktury 

 účinnější bezpečnostní opatření pro nákladní a osobní automobily

 rozvoj inteligentních vozidel

 zlepšení záchranných služeb a poskytování první pomoci

 ochrana zranitelných účastníků silničního provozu, zejména motocyklistů

Těmito směry by Komise chtěla stanovit všeobecný rámec pravidel a cíle, podle nichž se 
budou řídit jak národní, tak i místní strategie.V souladu se zásadou subsidiarity mají být tato
různá opatření prováděna na co nejvhodnější úrovni podle zásady sdílené odpovědnosti. 
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3. Problematické body a návrhy na zlepšení

3.1 Lepší koordinace činností

Zpravodaj podporuje v zásadě cíle navržené Komisí a hrubě nastíněná opatření.Zároveň sdílí 
i názor Komise, že pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu je třeba soudržného, uceleného 
a integrovaného přístupu, který zahrne všechny účastníky silničního provozu a všechny 
zúčastněné strany a zohlední synergii s ostatními politickými cíli.  To si vyžaduje, stejně jako 
začlenění problematiky bezpečnosti silničního provozu do všech patřičných oblastí politik 
a účinné propojení místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovně při přípravách a 
provádění opatření, vysokou míru koordinace. Vzhledem k současným strukturám na úrovni 
EU se však důsledné vytvoření takového integrovaného přístupu zdá nepravděpodobné.  
Zpravodaj proto navrhuje zřízení úřadu evropského koordinátora pro bezpečnost silničního 
provozu, který by měl za podpory Komise propojovat různé přístupy a úrovně. Koordinátor 
by mohl být především pomocným zprostředkovatelem spolupráce mezi jednotlivými 
úrovněmi.

3.2 „Vize nula“ 

Navržené snížení počtu smrtelných nehod o polovinu do roku 2020 je významně 
podporováno. To však znamená, že ještě v roce 2020 se cca 15 000 osob stane oběťmi 
dopravních nehod. Cena za mobilitu občanů EU by tak byla hrozivě vysoká. Každý člověk, 
který následkem dopravní nehody zahynul nebo byl zraněn, je až příliš. Ačkoli nemůžeme 
počítat s žádnou absolutní bezpečností, je cíl pouhého snížení počtu smrtelných nehod 
o polovinu – i když to může být pro dané časové období až příliš ambiciózní cíl – z etického 
hlediska na vážkách. Komise by proto měla konečně přijmout požadavky Evropského 
parlamentu a navrhnout dlouhodobý cíl týkající se úplného zamezení smrtelným nehodám na 
silnicích („Vize nula“), který již mnohé státy provádějí na vnitrostátní úrovni.  Evropská unie 
musí začít s konkretizací této vize a také s vypracováním strategie, která přesáhne rámec 10 
let.

3.3 Ambiciózní cíle a konkrétní opatření

Pro dosažení ambiciózního cíle snížit počet smrtelných nehod o 50 % potřebuje EU konkrétní 
soubor opatření, který se bude vztahovat na časové období určené tímto sdělením.  To 
především z toho důvodu, že i s přibývajícími úspěchy je pořád složitější docílit snížení počtu 
usmrcených osob a nehod.  Z tohoto hlediska jsou navržená opatření Komise příliš vágní, 
málo ambiciózní a nejsou přiměřené stávajícím výzvám. 

Je politováníhodné, že Komise před uplynutím třetího akčního programu pro bezpečnost 
silničního provozu opomenula předložit návrh čtvrtého akčního programu. Namísto toho 
představila pouze strategické sdělení avšak se slabým účinkem, a to je jako referenční rámec 
nedostačující. Komise by proto měla uvedené přístupy rozpracovat do konce roku 2011 do 
podoby nového plnohodnotného akčního programu, který bude zahrnovat detailní seznam 
opatření s jasným časovým rámcem a nástroji pro sledování sloužícími k pravidelné kontrole 
úspěšnosti, stejně jako hodnocení v polovině období. 
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Navíc by měly být na úrovni EU navrženy další dva jasně definované a měřitelné cíle do roku 
2020: z hlediska silniční dopravy snížit počet

• usmrcených dětí do 14 let o 60 % a
• osob, které utrpěly zranění ohrožující život, o 40 %. 

Pro dosažení druhého cíle je nutné vyvinout definici harmonizovanou na celoevropské úrovni. 
Možnou kategorii by mohla například tvořit skupina osob, která utrpěla zranění ohrožující 
život a pro kterou by bylo charakteristickým rysem, že osobám z této skupiny musí být po 
nehodě poskytována intenzivní lékařská péče. Pro stanovení této definice musí být stanovena 
konkrétní lhůta. 

3.4. Zlepšení ukazatelů a údajů bezpečnosti silničního provozu

Je nezbytné provádět nadnárodní srovnání a hodnocení pokroků nebo účinnosti daných 
opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Lze je provést pouze pomocí kvalitních a srovnatelných údajů a ukazatelů ze všech členských 
států a pomocí vhodných nástrojů hodnocení.  Avšak i navzdory značným pokrokům je třeba 
dalšího zlepšení. Již dříve existovaly četné výzkumné projekty financované EU, které 
pracovaly na vývoji vylepšených souborů ukazatelů (např. SafetyNet). Výsledky těchto 
výzkumných projektů by měly být využity k získání hlubšího vhledu do způsobů fungování 
a přínosů těchto opatření pomocí lepších a rozsáhlejších datových souborů. 

Srovnatelná data jsou především třeba zejména v oblasti analýzy příčin zranění a nehod. EU 
by měla co možná nejrychleji dát podnět k vytvoření harmonizované statistiky příčin nehod 
na celoevropské úrovni. Ta by měla zahrnovat i vytvoření harmonizované analýzy údajů 
souvisejících s nehodami prostřednictvím standardizovaného formuláře, stejně jako detailní 
výzkum v oblasti nehod financovaný EU a prováděný na reprezentativním vzorku dopravních 
oblastí ve všech členských státech s cílem získat více poznatků. K tomuto účelu by mohly být 
využity zkušenosti jednotlivých členských států.

Navíc by měly být údaje ze všech členských států zpracovány na jednom místě 
srozumitelným způsobem a při dodržení vysoké úrovně ochrany osobních údajů by měly být 
dány veřejnosti k dispozici. 

3.5 Stanovení cílů na vnitrostátní úrovni a úrovni EU

Jasně měřitelné cíle mohou být zároveň impulzem a podnětem ke zlepšení bezpečnosti 
silničního provozu ve členských státech – především pokud harmonizované údaje umožňují 
pravidelné srovnání výkonnosti a hodnocení vnitrostátních politik, která budou poté 
zveřejněna. EU by mohla všem členským státům uložit povinnost sestavit národní plány pro 
bezpečnost silničního provozu podle harmonizovaných společných pokynů a ty poté zveřejnit. 
Konkrétní tvorba těchto plánů v podobě vnitrostátních cílů a opatření by měla být podle 
principu subsidiarity ponechána v pravomoci členským státům. 

3.6 Chování na silnicích
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Občané EU mají právo na vysoké normy bezpečnosti silničního provozu. Politika se o to musí 
značnou měrou zasadit, a to zejména prosazováním pravidel silničního provozu. 
Zároveň má však každý účastník silničního provozu povinnost přispět jako jednotlivec k 
bezpečnější silniční dopravě. Každý se může zapojit. Opatření ke zlepšení chování účastníků 
silničního provozu mají proto zvláštní význam. 

Patří k nim například opatření ke zlepšení vzdělávání řidičů začátečníků jako řízení za 
doprovodu od 17 let, což se těší velkému úspěchu v Německu, nebo zavedení vícefázových 
modelů při získávání řidičských průkazu, který počítá i s praktickým výcvikem po získání 
řidičského průkazu. I v této oblasti by měl být výrazněji prosazován koncept celoživotního 
učení. Jen v případě, že se účastník silničního provozu průběžně vzdělává, může držet krok 
s novými funkcemi vozidel a s celkovou dopravní situací. Dále by si všichni účastníci 
silničního provozu měli v pravidelných intervalech obnovovat své znalosti týkající se první 
pomoci, která byla součástí výcviku ke získání řidičského průkazu. 

Jde však i o provádění dopravně psychologických opatření vedoucích k trvalé změně 
v chování rizikových účastníků silničního provozu, jako je všeobecně platné zavedení 
harmonizovaného bodového systému. 

Navíc má Evropská unie chvályhodnou Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu, do 
které je zapojeno již množství aktérů s vlastními závazky. Komunikační struktury mezi 
jednotlivými aktéry, které vznikly díky této chartě, by měly být více rozvinuty a využity 
v rámci kampaní za bezpečnost silničního provozu na celoevropské úrovni.

3.7 Konkrétní jednotlivá opatření:

Kromě opakovaných požadavků Evropského parlamentu zpravodaj navrhuje řadu 
doplňujících opatření s cílem posunout bezpečnost silničního provozu v rámci celé EU vpřed. 
Rozsah návrhu této zprávy z vlastního podnětu podléhá omezení v souvislosti s požadavky 
Evropského parlamentu kladenými na překlad. Z toho důvodu nebylo možné pojmout 
všechny návrhy. Zpravodaj si tak vyhrazuje právo navrhnout v průběhu postupu doplnění, 
která jsou zaměřena především na:

 tlak pneumatik / povinnost zimních pneumatik
 poskytování relevantních informací o záchranné činnosti pomáhajícím 

a profesionálním záchranným službám
 opatření týkající se vzdělávání a dalšího výcviku účastníků silničního provozu 
 kampaně za bezpečnost silničního provozu
 opatření k ochraně zranitelných účastníků silničního provozu
 technická opatření pro osobní a užitkové automobily
 antiblokové systémy pro motocykly
 detektor únavy
 výstražné vesty během nočního provozu mimo zastavěné oblasti
 jednotná hranice promile alkoholu v krvi
 elektrokola


