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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om europæisk trafiksikkerhed 2011-2020
2010/2235(INI)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En bæredygtig fremtid for transporten: På 
vej mod et integreret og brugervenligt transportsystem med teknologien som drivkraft" 
(KOM(2009)0279),

– der henviser til Kommissionens meddelelse "På vej mod et europæisk 
trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020" 
politiske retningslinjer for trafiksikkerheden for 2011-2020" (KOM(2010)0389),

– der henviser til Rådets konklusioner af 2. og 3. december 2010 om Kommissionens 
meddelelse "På vej mod et europæisk trafiksikkerhedsområde: politiske retningslinjer for 
trafiksikkerheden for 2011-2020" (16951/10),

– der henviser til Kommissionens evalueringsundersøgelse1 om det tredje 
handlingsprogram for trafiksikkerheden,

– der henviser til resolution af 10. maj 2010 fra FN's Generalforsamling „Improving global 
road safety“ (64/255),

– der henviser til sin beslutning af 29. september 2005 om forslag til et europæisk 
handlingsprogram for trafiksikkerheden – Halvering af antallet af trafikofre i Den 
Europæiske Union inden 2010: en fælles opgave2,

– der henviser til sin beslutning af 27. april 2006 om færdselssikkerhed: "eCall" til gavn for 
borgerne3,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om det tredje handlingsprogram for 
trafiksikkerheden - midtvejsstatus4,

– der henviser til sin beslutning af 23. april 2009 om en handlingsplan for udbygning af 
intelligente transportsystemer i Europa5,

– der henviser til sin beslutning af 23. april 2009 om en handlingsplan for bytrafikken6,

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om analyse af sanktionerne for alvorlige 
overtrædelser af bestemmelserne på det sociale område inden for vejtransport, der er 

                                               
1 'The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020'.
2 EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 609.
3 EUT C 296 E af 6.12.2006, s. 268.
4 EUT C 244 E af 18.10.2007, s. 220.
5 EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 43.
6 EUT C 184 E af 8.7.2010, s. 50.



PE456.969v01-00 4/12 PR\855504DA.doc

DA

fastsat i medlemsstaternes lovgivning1

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om en bæredygtig fremtid for transporten,2

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at over 35 000 mennesker i 2009 blev dræbt ved ulykker på vejene i Den 
Europæiske Union og 1 500 000 mennesker blev kvæstet,

B. der henviser til, at udgifterne for samfundet i forbindelse med trafikulykker anslås til 130 
mia. EUR om året,

C. der henviser til, at målet i det tredje handlingsprogram om en halvering af antallet af 
dræbte i trafikken i EU inden udgangen af 2010 ikke blev nået, men at der har kunnet 
registreres et betydeligt fald i antallet af trafikdræbte i EU, 

D. der henviser til, at der i EU fortsat findes en relativt høj tolerance i samfundet over for 
trafikulykker, og at trafikken hvert år kræver ofre i en størrelsesorden, der svarer til, at 
250 mellemstore trafikfly styrter ned,

E. der henviser til, at trafiksikkerhed er en opgave for hele samfundet,

F. der henviser til, at kun 27,5 % af foranstaltningerne i det tredje handlingsprogram er 
blevet gennemført i fuldt omfang,

G. der henviser til, at Kommissionen ikke har forelagt et udkast til et nyt handlingsprogram, 
inden det tredje handlingsprogram for trafiksikkerheden løb ud,

H. der henviser til, at sandsynligheden for at blive dræbt i trafikken for fodgængere er ni 
gange, for cyklister syv gange og for motorcyklister 18 gange større pr. tilbagelagt 
kilometer end for passagererne i en personbil,

I. der henviser til, at ca. 55 % af dødsulykkerne sker på landeveje, 36 % i byområder og 6 % 
på motorveje,

J. der henviser til, at den offentlige persontransport er mange gange sikrere end den 
motoriserede individuelle transport,

K. der henviser til, at Den Europæiske Union står over for demografiske forandringer, og at 
der i særlig grad skal tages hensyn til ældres mobilitetsbehov,

L. der henviser til, at nye tekniske udviklinger bl.a. med hensyn til hybridkøretøjer og 
eldrevne motorer stiller redningstjenesterne over for nye udfordringer,

M. der henviser til, at europæiske, nationale, regionale og lokale foranstaltninger skal gå hånd 

                                               
1 Vedtagne tekster P7_TA(2010) 0175.
2 Vedtagne tekster P7_TA(2010) 0260.
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i hånd,

Grundprincipper

1. ser positivt på den foreliggende meddelelse fra Kommissionen, men opfordrer 
Kommissionen til inden udgangen af 2011 at videreudvikle de fremlagte initiativer til et 
fuldgyldigt handlingsprogram, der omfatter et detaljeret katalog over foranstaltninger med 
klare tidsplaner og overvågningsinstrumenter for en regelmæssig opfølgning samt en 
midtvejsevaluering;

2. er enig med Kommissionen i, at der er behov for en sammenhængende, overordnet og 
integreret tilgang for at øge trafiksikkerheden, og kræver, at trafiksikkerhedshensyn 
integreres i alle relevante politikområder;

3. foreslår, at der inden 2014 udpeges en koordinator for trafiksikkerheden i EU;

4. understreger, at der navnlig skal fokuseres på korrekt gennemførelse af allerede vedtagne 
love og foranstaltninger, men at mulighederne for lovgivningsmæssige foranstaltninger på 
EU-plan endnu ikke er udnyttet fuldt ud;

5. støtter udtrykkeligt målet om senest i 2020 at halvere det samlede antal dræbte i trafikken 
i EU i forhold til 2010, og kræver desuden yderligere klare og målbare mål for denne 
periode, herunder navnlig

 at antallet af børn indtil 14 år, der dræbes i trafikken, nedsættes med 60 %, og 

 at antallet af personer, der kvæstes livsfarligt i trafikken, nedsættes med 40 % på 
grundlag af en ensartet definition i hele EU, der snarest bør fastlægges;

Etiske aspekter

6. understreger, at hver borger i EU ikke kun har ret til sikker trafik, men navnlig også har en 
forpligtelse til at bidrage til trafiksikkerheden via sin adfærd;

7. bekræfter, at der er behov for en supplerende langsigtet strategi, der rækker ud over den 
foreliggende meddelelses tidshorisont, og som tager sigte på at undgå alle dødsofre i 
trafikken („Vision Zero“);  opfordrer Kommissionen til at udforme de centrale elementer i 
denne strategi og fremlægge dem inden for de næste tre år;

Bedste praksis og gennemførelse i nationale planer

8. opfordrer Kommissionen til at fremme udvekslingen af bedste praksis, således at denne i 
højere grad kan integreres i nationale trafiksikkerhedsplaner;

9. opfordrer Kommissionen til at evaluere det europæiske trafiksikkerhedscharter og 
tilskynde til, at der etableres lignende chartre på regionalt og lokalt plan;

10. understreger, at klare, kvantificerbare mål giver yderligere impulser og incitamenter til at 
forbedre trafiksikkerheden og udgør meget vigtige elementer, hvis der skal foretages en 
sammenligning mellem medlemsstaternes resultater, og foranstaltningerne skal overvåges 
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og evalueres;

11. støtter Kommissionen i dens indsats for at overtale medlemsstaterne til at udarbejde 
nationale trafiksikkerhedsplaner; kræver, at udarbejdelse og offentliggørelse af disse 
planer efter harmoniserede fælles retningslinjer gøres obligatorisk; understreger dog, at 
medlemsstaterne bør have et omfattende råderum til at tilpasse de pågældende 
foranstaltninger, programmer og målsætninger til de forskellige nationale forhold;

Bedre indikatorer og data 

12. anser data af høj kvalitet og sammenlignelige data for en grundlæggende forudsætning for 
en vellykket trafiksikkerhedspolitik;

13. opfordrer Kommissionen til inden udgangen af 2013 at anvende et sæt af yderligere, 
harmoniserede indikatorer på grundlag af SafetyNet-projektet, ved hjælp af hvilke der kan 
gennemføres en forbedret overvågning og relevante sammenligninger af medlemsstaternes 
resultater;

14. opfordrer Kommissionen til inden 2012 at udarbejde et forslag til forbedring af 
datagrundlaget for ulykkes- og skadesårsager;

15. opfordrer Kommissionen til inden for to år at udarbejde harmoniserede definitioner af 
"livsfarlige", "alvorlige" og "lettere kvæstelser" for at muliggøre sammenlignelighed 
mellem foranstaltningerne og deres resultater i medlemsstaterne;

16. kræver, at der oprettes et EU-observationscenter for landevejstrafikken, der skal samle 
datasæt fra allerede eksisterende databaser og viden fra EU-projekter som SafetyNet eller 
DaCoTa, bearbejde disse på en forståelig måde, foretage årlige opdateringer og gøre 
oplysningerne tilgængelige for alle;

17. opfordrer medlemsstaterne til at overholde allerede eksisterende forpligtelser til 
meddelelse af oplysninger;

Indsatsområder

Forbedring af trafikanternes uddannelse og adfærd

18. understreger, at trafiksikkerhed i høj grad afhænger af forsigtighed, hensyntagen, gensidig 
respekt og overholdelse af gældende regler;

19. er af den opfattelse, at konceptet med livslang læring også bør prioriteres højere i 
landevejstrafikken;

20. kræver, at der i uddannelsen og skolingen i højere grad fokuseres på de vigtigste 
dødsårsager i trafikken som for høj hastighed, alkohol- og narkotikamisbrug, manglende 
anvendelse af sikkerhedssele eller andet beskyttelsesudstyr og anvendelse af mobile 
apparater;

21. anbefaler, at der monteres alkolåsesystemer i køretøjer tilhørende trafikanter, der allerede 
er dømt for spirituskørsel, som en foranstaltning til reintegration;
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Harmonisering og håndhævelse af færdselsreglerne

22. kræver en konsekvent harmonisering af vejskilte og færdselsregler inden 2013;

23. anser en effektiv håndhævelse af de gældende regler for en central søjle i EU's 
trafiksikkerhedspolitik; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at udarbejde 
årlige nationale mål for kontroller med hensyn til overtrædelser af hastighedsgrænserne, 
alkohol- og narkotikamisbrug og anvendelse af sikkerhedssele;

24. kræver, at der indføres kontrolsystemer, ved hjælp af hvilke også motorcyklisters 
overtrædelser af hastighedsgrænserne systematisk kan afsløres og sanktioneres;

Etablering af sikrere vejinfrastruktur

25. støtter udtrykkeligt Kommissionens tilgang, der går ud på generelt kun at yde EU-
finansiering til infrastruktur, der er i overensstemmelse med EU-direktiverne om 
trafiksikkerhed og tunnelsikkerhed;

26. gør opmærksom på, at de normale autoværn langs vejsiden udgør en dødelig fare for 
motorcyklister, og opfordrer medlemsstaterne til på farlige strækninger snarest at 
påbegynde en eftermontering med bjælker foroven og forneden;

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at identificere og gennemføre egnede 
foranstaltninger, der forebygger ulykker på landeveje og i landdistrikter og mindsker 
skadernes alvor;

28. understreger betydningen af, at køre- og hviletider overholdes, og opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at stille tilstrækkeligt sikre parkeringspladser, der 
opfylder sociale minimumsnormer, til rådighed for den erhvervsmæssige 
godsfjerntransport;

Markedsføring af sikrere køretøjer

29. anbefaler obligatorisk anvendelse af alkolåsesystemer i alle køretøjer inden for 
erhvervsmæssig person- og godstransport;

30. opfordrer Kommissionen til inden for to år at forelægge en beretning om spørgsmålet om, 
hvorvidt en forbedret passagerbeskyttelse via forstærkede A-, B- og C-stolper i køretøjer 
hæmmer førerens udsyn til alle sider, og om dette påvirker sikkerheden for de mest 
udsatte trafikanter;

31. opfordrer Kommissionen til inden for to år at forelægge en beretning om de 
sikkerhedsrelevante aspekter ved elektrisk mobilitet;

32. opfordrer bilproducenterne til ved udviklingen af el-biler og andre nye 
fremdriftsteknologier navnlig at fokusere på, at såvel passagerer som hjælpepersonale og 
redningstjenester ved en ulykke beskyttes effektivt mod nye risici;

33. opfordrer medlemsstaterne til at føre nøjere tilsyn med importen af tilbehør og reservedele 
til personbiler for at sikre, at dette tilbehør og disse reservedele er egnet til formålet og 
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opfylder høje europæiske forbrugerbeskyttelsesnormer;

34. opfordrer Kommissionen til inden for to år at definere fælles standarder for den tekniske 
kontrol efter alvorlige ulykker;

Anvendelse af moderne teknologier for køretøjer, infrastruktur og redningstjenester

35. kræver, at de gældende færdselsregler i de pågældende medlemsstater stilles til rådighed 
før og under kørslen f.eks. ved hjælp af intelligente transportsystemer;

36. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et forslag om, at køretøjer skal udstyres med 
"intelligente hastighedsstøttesystemer"; dette forslag skal omfatte en tidsplan, 
godkendelsesprocedurer og den hertil nødvendige vejinfrastruktur;

37. glæder sig over, at Kommissionen agter at fremskynde anvendelsen af "eCall", og 
opfordrer Kommissionen til inden for de næste to år at undersøge, om systemet kan 
udvides til at omfatte motorcykler, tunge erhvervskøretøjer og busser, og eventuelt 
fremsætte forslag herom;

Beskyttelse af de mest udsatte trafikanter

38. går ind for, at det skal være obligatorisk at medføre advarselsveste for alle passagerer og 
at bære advarselsveste for cyklister, således at der opnås en bedre synlighed;

39. kræver, at der tages større hensyn til beskyttelsen af mere sårbare trafikanter som 
fodgængere, cyklister, børn og ældre som en integreret bestanddel af trafiksikkerheden;

40. anbefaler, at børn indtil treårsalderen i køretøjer placeres i bagudvendte børnesæder;

41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund for forslaget

Europas veje er i de seneste år blevet betydeligt sikrere. Mellem 2001 og 2009 er antallet af 
dræbte i trafikken i EU faldet med 36 %. Det tredje europæiske handlingsprogram for 
trafiksikkerheden i perioden 2001-2010 havde en væsentlig andel heri. Takket være disse 
fremskridt har man kunnet redde næsten 80 000 menneskeliv siden 2001. Selv om målet om 
en halvering af antallet af årlige trafikdræbte ikke blev nået, er disse tal opmuntrende. De bør 
dog navnlig anspore til, at der tages yderligere skridt. I 2009 omkom 35 000 personer fortsat 
på Europas veje, og 1,5 millioner blev kvæstet, en del heraf alvorligt og ofte med varige 
handicap. De samfundsmæssige og økonomiske omkostninger ved disse trafikulykker er 
enorme (ca. 130 mia. EUR i 2009). Hertil kommer det menneskelige tab, de pårørendes sorg, 
de kvæstedes lidelser og de dramatiske konsekvenser for de berørtes liv.

35 000 dræbte i trafikken – det svarer i lufttrafikken til, at ca. 250 fuldt besatte mellemstore 
trafikfly styrter ned. Et scenario, man ikke kan forestille sig. Men samfundet accepterer fortsat 
i vid udstrækning eller fortrænger de dødelige farer i trafikken. De tragedier, der udspiller sig 
på vejene i EU, ignoreres i vid udstrækning. 

2. Kommissionens meddelelse

Kort før det tredje handlingsprogram løb ud, forelagde Kommissionen en meddelelse, hvori 
den redegør for sine strategiske mål indtil 2020. 

Kommissionens centrale mål er atter at halvere det samlede antal dræbte i trafikken i Den 
Europæiske Union inden 2020 (referenceår 2010). 

For at nå dette mål opstiller Kommissionen syv strategiske mål:

 Forbedret uddannelse af trafikanterne og forbedret kvalitet af kørekorttildelingen og 
køreskoleuddannelsen

 Bedre håndhævelse af færdselsreglerne

 Sikrere infrastruktur 

 Bedre sikkerhedsforanstaltninger for lastbiler og personbiler

 Udvikling af intelligente køretøjer

 Bedre redningstjenester og førstehjælp

 Beskyttelse af sårbare trafikanter, navnlig motorcyklister.

Med disse retningslinjer vil Kommissionen fastsætte generelle rammer og mål for nationale 
eller lokale strategier. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet skal de forskellige 
foranstaltninger gennemføres på det mest hensigtsmæssige niveau ud fra princippet om delt 
ansvar. 
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3. Kritikpunkter og forslag til forbedringer

3.1 Bedre koordinering af foranstaltningerne

Ordføreren støtter i princippet de målsætninger, Kommissionen har opstillet, og de 
foranstaltninger, der er skitseret i store træk. Det samme gælder Kommissionens opfattelse af, 
at der med henblik på en højnelse af trafiksikkerheden er behov for en sammenhængende, 
overordnet og integreret tilgang, der omfatter alle trafikanter og alle berørte parter, og som 
tager hensyn til synergier med andre politiske målsætninger.  Dette kræver dog en maksimal 
koordinering, hvilket også gælder integreringen af trafiksikkerhedshensyn i alle relevante 
politikområder og en effektiv sammenkædning af det lokale, regionale, nationale og 
europæiske niveau ved forberedelsen og gennemførelsen af foranstaltningerne. De nuværende 
strukturer på EU-plan indebærer, at en konsekvent udvidelse af denne integrerede tilgang 
forekommer usandsynlig. Ordføreren foreslår derfor, at der udpeges en europæisk koordinator 
for trafiksikkerhed. Med støtte fra Kommissionen skal denne koordinator samordne indsatsen 
omkring de forskellige initiativer og arbejdet på de forskellige niveauer. Koordinatoren kan 
navnlig spille en vigtig rolle ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige niveauer.

3.2 'Vision Zero' 

Målet om at halvere antallet af trafikdræbte inden 2020 støttes fuldt ud. Dette indebærer dog, 
at ca. 15 000 personer fortsat vil blive dræbt ved trafikulykker i 2020. Prisen for EU-
borgernes mobilitet ville dermed blive forfærdelig høj. Hver person, der bliver dræbt eller 
kvæstet ved en trafikulykke, er en for meget. Selv om absolut sikkerhed ikke findes, er målet 
om blot en halvering af antallet af trafikdræbte – hvor ambitiøst det end måtte være for den 
nævnte periode – i etisk henseende tvivlsomt. Kommissionen bør derfor endelig overtage 
Europa-Parlamentets krav og på lang sigt stræbe efter at nå målet om helt at undgå dræbte i 
trafikken ('Vision Zero'), således som flere stater allerede gør det på nationalt plan. EU skal 
begynde at konkretisere denne vision og udarbejde en strategi med en længere tidshorisont 
end ti år.

3.3 Mere ambitiøse mål og konkrete foranstaltninger

Inden for tidshorisonten i den foreliggende meddelelse har EU desuden behov for en række 
betydeligt mere konkrete foranstaltninger for også at nå det ambitiøse mål om en halvering af 
antallet af trafikdræbte. Dette skyldes navnlig, at det i takt med de stigende fremskridt bliver 
stadig vanskeligere at opnå en yderligere nedsættelse af antallet af trafikdræbte og antallet af 
ulykker. På denne baggrund er mange af de foranstaltninger, Kommissionen har foreslået, alt 
for vage, har et for lavt ambitionsniveau og lever ikke op til de kommende udfordringer. 

Det er beklageligt, at Kommissionen ikke har forelagt et udkast til et nyt fjerde 
handlingsprogram, inden det tredje handlingsprogram løb ud. I stedet har den kun fremlagt en 
strategisk meddelelse, hvis virkning er langt svagere. Som referenceramme er dette 
utilstrækkeligt. Kommissionen bør derfor inden udgangen af 2011 videreudvikle de fremlagte 
initiativer til et fuldgyldigt nyt handlingsprogram, der omfatter et detaljeret katalog over 
foranstaltninger med klare tidsplaner og overvågningsinstrumenter for en opfølgning samt en 
midtvejsevaluering 
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Desuden bør man på EU-plan stile mod at nå yderligere to klare og målbare mål inden 2020:
Nedsættelse af antallet af

• børn indtil 14 år, der dræbes i trafikken, med 60 % og
• personer, der kvæstes livsfarligt, med 40 %.

I forbindelse med sidstnævnte mål er det nødvendigt at udarbejde en definition, der er 
harmoniseret på EU-plan. En mulig kategori kunne f.eks. udgøres af gruppen af livsfarligt 
kvæstede, for hvilken det er karakteristisk, at de efter en ulykke skal behandles på en intensiv 
medicinsk afdeling. Der skal fastsættes en konkret frist for udarbejdelsen af denne definition. 

3.4 Bedre indikatorer og data om trafiksikkerhed

Sammenligninger landene imellem og vurdering af fremskridtene ved eller effektiviteten af de 
pågældende foranstaltninger på trafiksikkerhedsområdet er absolut nødvendige.

Disse sammenligninger kan kun gennemføres med data og indikatorer af høj kvalitet og med 
sammenlignelige data og indikatorer fra alle medlemsstater og med egnede 
evalueringsinstrumenter. Trods betydelige fremskridt er der her et behov for forbedringer. Der 
er allerede gennemført mange EU-finansierede forskningsprojekter for at udvikle bedre 
indikatorsæt (f.eks. SafetyNet). Resultaterne af disse forskningsprojekter bør udnyttes for ved 
hjælp af bedre og mere omfattende datasæt at få et dybere indblik i foranstaltningernes 
virkninger og virkemåde. 

Der er navnlig et betydeligt behov for sammenlignelige data, når det gælder analyse af 
skades- og ulykkesårsager. EU bør snarest muligt tage initiativ til en statistik over 
ulykkesårsager, der er harmoniseret på EU-plan. Hertil hører udvikling af en harmoniseret 
analyse af ulykkesdata ved hjælp af en standardiseret formular samt en EU-støttet detaljeret 
ulykkesforskning i repræsentative transportområder i alle medlemsstater for at få en endnu 
bedre viden. Eksisterende erfaringer fra enkelte medlemsstater kunne udnyttes i dette øjemed.

Desuden bør de indsamlede data fra alle medlemsstater bearbejdes på en forståelig måde af et 
centralt organ, og de bør i størst mulig udstrækning være offentligt tilgængelige, samtidig med 
at der sikres et højt beskyttelsesniveau for persondata. 

3.5 Nationale mål og EU-mål

Klare kvantificerbare målsætninger kan også give yderligere impulser og incitamenter til at 
forbedre trafiksikkerheden i medlemsstaterne – navnlig hvis harmoniserede data gør det 
muligt regelmæssigt at sammenligne resultaterne og evaluere de pågældende nationale 
foranstaltninger, og hvis oplysningerne offentliggøres. Her kunne EU gøre det obligatorisk for 
hver medlemsstat at udarbejde og offentliggøre nationale planer for trafiksikkerheden i 
overensstemmelse med harmoniserede fælles retningslinjer. Den konkrete udformning af 
disse planer med hensyn til nationale mål og foranstaltninger bør i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i vid udstrækning fortsat henhøre under de pågældende 
medlemsstaters ansvarsområde. 
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3.6 Adfærd i trafikken

Borgerne i EU har ret til høje standarder for trafiksikkerhed. Politikken skal yde sit bidrag 
hertil, navnlig når det gælder håndhævelse af færdselsreglerne. 
Samtidig er hver enkelt trafikant forpligtet til personlig at bidrage til en sikker trafik. Alle kan 
medvirke. Foranstaltninger til forbedring af adfærden i trafikken er således særlig vigtige. 

Hertil hører f.eks. foranstaltninger til forbedring af uddannelsen af personer, der kun har haft 
kørekort i kort tid, såsom kørsel med ledsager fra det syttende år, en ordning, der i øjeblikket 
anvendes med succes i Tyskland, eller indførelse af en flerfaset model for kørekorttildeling, 
hvor der også indgår køretekniske oplæringselementer, efter at man har fået kørekort. 
Konceptet med livslang læring bør spille en større rolle i trafikken. Kun hvis trafikanterne 
kontinuerligt videreuddanner sig, kan de i fremtiden holde trit med nye køretøjsfunktioner og 
mere komplicerede trafiksituationer. Alle trafikanter bør også med regelmæssige mellemrum 
opfriske den viden om førstehjælp, de har tilegnet sig under køreuddannelsen.

Det drejer sig imidlertid også om gennemførelse af trafikpsykologiske foranstaltninger med 
henblik på varig ændring af adfærden hos trafikanter, der til stadighed overtræder de 
gældende regler, som f.eks. generel indførelse af et harmoniseret pointsystem. 

Desuden har EU et meget rosværdigt EU-trafiksikkerhedscharter, hvor mange allerede 
deltager med frivillige forpligtelser. De kommunikationsstrukturer mellem deltagerne, der er 
etableret med dette charter, bør udbygges og i større udstrækning anvendes til 
trafiksikkerhedskampagner i hele EU.

3.7 Konkrete foranstaltninger:

Ud over de krav, som Europa-Parlamentet flere gange har fremført, foreslår ordføreren en 
række supplerende foranstaltninger for yderligere at fremme trafiksikkerheden i EU. På grund 
af Europa-Parlamentets oversættelseskrav er omfanget af udkastet til denne 
initiativbetænkning begrænset. Derfor kunne alle forslag ikke medtages. Ordføreren 
forbeholder sig derfor ret til under proceduren at foreslå nye foranstaltninger, der navnlig 
vedrører:

 Dæktryk / obligatorisk anvendelse af vinterdæk
 Tilrådighedsstillelse af relevante oplysninger til hjælpepersonale og erhvervsmæssige 

redningstjenester
 Foranstaltninger til uddannelse og videreuddannelse af trafikanter 
 Trafiksikkerhedskampagner
 Foranstaltninger til beskyttelse af de mest udsatte trafikanter
 Tekniske foranstaltninger for personbiler, erhvervskøretøjer
 Antiblokeringssystemer for motorcykler
 Advarselssystem for træthed
 Advarselsveste om natten uden for bebyggede områder
 Ensartet promillegrænse
 El-cykler.


