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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ευρωπαϊκή οδική ασφάλεια 2011-2020
(2010/2235(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα αειφόρο μέλλον για τις μεταφορές: 
προς ένα ενοποιημένο, καθοδηγούμενο από την τεχνολογία και εύχρηστο σύστημα 
μεταφορών» (CΟΜ(2009)0279),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο 
οδικής ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» 
(COM(2010)0389),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 2ας και 3ης Δεκεμβρίου 2010, 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα ευρωπαϊκό χώρο οδικής 
ασφάλειας: πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια 2011-2020» (16951/10),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη αξιολόγησης1 της Επιτροπής για το τρίτο πρόγραμμα δράσης 
για την οδική ασφάλεια,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών «Improving 
global road safety» (Βελτίωση της παγκόσμιας οδικής ασφάλειας) της 10ης Μαΐου 2010 
(64/255),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια: μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 
αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από σήμερα έως το 2010: 
ένα ζήτημα που μας αφορά όλους2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με την οδική ασφάλεια:
το eCall στη διάθεση του πολίτη3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2007 σχετικά με το τρίτο 
πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια – ενδιάμεσος απολογισμός4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Απριλίου 2009 για το σχέδιο δράσης στον 
τομέα των ευφυών συστημάτων μεταφορών5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με το σχέδιο δράσης για 

                                               
1 «The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020» (Η προετοιμασία του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια 2011-2020).
2 ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 609.
3 ΕΕ C 296 E της 6.12.2006, σ. 268.
4 ΕΕ C 244 E της 18.10.2007, σ. 220.
5 ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 43.



PE456.969v01-00 4/14 PR\855504EL.doc

EL

την κινητικότητα στην πόλη1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις των κοινωνικών κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με ένα αειφόρο μέλλον για 
τις μεταφορές3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2009, περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους σε ατυχήματα στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1.500.000 άτομα 
τραυματίστηκαν,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος που συνεπάγονται τα τροχαία ατυχήματα για την 
κοινωνία εκτιμάται σε 130 δισ. ευρώ ετησίως,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος που ορίζεται στο τρίτο πρόγραμμα 
δράσης για μείωση του αριθμού των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ κατά το 
ήμισυ μέχρι το τέλος του 2010, όμως σημειώθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των 
θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ εξακολουθεί να επικρατεί μια σχετικά μεγάλη 
κοινωνική ανοχή για τα τροχαία ατυχήματα και ότι ο ετήσιος φόρος αίματος στην 
άσφαλτο ισοδυναμεί με τα θύματα της συντριβής 250 επιβατικών αεροπλάνων μεσαίου 
μεγέθους,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδική ασφάλεια είναι καθήκον ολόκληρης της κοινωνίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 27,5% των μέτρων που προβλέπονταν στο τρίτο 
πρόγραμμα δράσης υλοποιήθηκε πλήρως,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε σχέδιο νέου προγράμματος δράσης πριν 
από τη λήξη του τρίτου προγράμματος δράσης για την οδική ασφάλεια,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα να χάσει κάποιος τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, 
ανά χιλιόμετρο που διανύει, είναι εννεαπλάσια για τους πεζούς, επταπλάσια για τους 
ποδηλάτες και δεκαοκταπλάσια για τους μοτοσικλετιστές απ’ ότι για τους επιβάτες ενός 
επιβατικού αυτοκινήτου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 55% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων 
σημειώνεται σε επαρχιακούς δρόμους, το 36% σε αστικές περιοχές και το 6% σε 
αυτοκινητόδρομους,

                                               
1 ΕΕ C 184 E της 8.7.2010, σ. 50.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0175.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0260.
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Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι κατά πολύ ασφαλέστερες από τις 
μεταφορές με ιδιωτικά οχήματα,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε μια δημογραφική 
αλλαγή και ότι πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι ανάγκες των ηλικιωμένων όσον 
αφορά την κινητικότητα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων αναφορικά με τα 
υβριδικά οχήματα και την ηλεκτροκίνηση, θέτουν τους διασώστες ενώπιον νέων 
προκλήσεων,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά, τα εθνικά, τα περιφερειακά και τα τοπικά μέτρα 
πρέπει να συμβαδίζουν,

Βασικές αρχές

1. επικροτεί την παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής, καλεί όμως την Επιτροπή να 
προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2011 στην ανάπτυξη των προσεγγίσεων που παρουσιάζει, 
ώστε να αποτελέσουν ένα πλήρες πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει 
αναλυτικό κατάλογο μέτρων με σαφή χρονοδιαγράμματα και μέσα παρακολούθησης για 
τακτικό έλεγχο της επιτυχίας, καθώς και ενδιάμεση αξιολόγηση·

2. συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι για την αύξηση της οδικής ασφάλειας 
απαιτείται μια συνεκτική, ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, και ζητεί να 
συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις ως προς την οδική ασφάλεια σε όλους τους συναφείς 
πολιτικούς τομείς·

3. προτείνει τη δημιουργία, μέχρι το 2014, της θέσης ενός συντονιστή για την οδική 
ασφάλεια της ΕΕ·

4. υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κανονική εφαρμογή ήδη 
εγκριθέντων νόμων και μέτρων, με τα οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα εξαντληθεί πλήρως 
το περιθώριο νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ·

5. υποστηρίζει κατηγορηματικά τον στόχο να μειωθεί στο μισό, σε σύγκριση με το 2010, ο 
συνολικός αριθμός των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ μέχρι το 2020, και ζητεί 
επιπλέον για το διάστημα αυτό περαιτέρω σαφείς και μετρήσιμους στόχους, ιδίως δε τη 
μείωση 

 κατά 60% του αριθμού των παιδιών ηλικίας έως 14 ετών που χάνουν τη ζωή τους σε 
τροχαία ατυχήματα και 

 κατά 40% του αριθμού των προσώπων με τραύματα που απειλούν τη ζωή τους, βάσει 
ενός ενιαίου για ολόκληρη την ΕΕ ορισμού που πρέπει να αναπτυχθεί γρήγορα·

Ζητήματα δεοντολογίας

6. υπογραμμίζει ότι κάθε πολίτης της ΕΕ δεν έχει μόνο δικαίωμα σε μια ασφαλή οδική 
κυκλοφορία, αλλά κυρίως και την υποχρέωση να συμμετέχει και να συμβάλει στην οδική 
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ασφάλεια με τη συμπεριφορά του·

7. επιβεβαιώνει την άποψή του ότι απαιτείται μια συμπληρωματική, μακροπρόθεσμη 
στρατηγική που θα ξεπερνά τον χρονικό ορίζοντα της παρούσας ανακοίνωσης και θα έχει 
ως στόχο την αποτροπή όλων των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα («Vision Zero»)· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τα κεντρικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής και να τα 
παρουσιάσει εντός της προσεχούς τριετίας·

Βέλτιστες πρακτικές και μεταφορά σε εθνικά σχέδια

8. καλεί την Επιτροπή να επιβάλει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ευρύτερη συμπερίληψή τους σε εθνικά σχέδια για την οδική 
ασφάλεια·

9. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Οδική 
Ασφάλεια και να ενθαρρύνει την εκπόνηση παρόμοιων χαρτών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

10. υπογραμμίζει ότι οι σαφείς στόχοι που είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν προσφέρουν 
πρόσθετες ωθήσεις και κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και συνιστούν 
απολύτως απαραίτητα στοιχεία για συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις 
επιδόσεις, καθώς και για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση μέτρων·

11. υποστηρίζει την προσπάθεια της Επιτροπής να προωθήσει την κατάρτιση εθνικών 
σχεδίων για την οδική ασφάλεια από τα κράτη μέλη· ζητεί να επιβληθεί υποχρεωτικά η 
κατάρτιση και η δημοσίευση των εν λόγω σχεδίων βάσει εναρμονισμένων κοινών 
κατευθυντήριων γραμμών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη 
μεγάλο περιθώριο, ώστε να προσαρμόσουν τα εκάστοτε μέτρα, προγράμματα και 
στόχους στις διαφορετικές επιμέρους εθνικές συνθήκες·

Βελτίωση των δεικτών και των δεδομένων

12. θεωρεί βασική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πολιτική οδικής ασφάλειας τα 
συγκρίσιμα και υψηλής ποιότητας δεδομένα·

13. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει μέχρι το τέλος του 2013 μια σειρά συμπληρωματικών, 
εναρμονισμένων δεικτών βάσει του προγράμματος SafetyNet, με τους οποίους μπορεί να 
διεξαχθεί καλύτερη παρακολούθηση, καθώς και σημαντικές συγκρίσεις επιδόσεων 
μεταξύ των κρατών μελών·

14. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί μέχρι το 2012 μια πρόταση για τη βελτίωση της 
κατάστασης σε σχέση με τα δεδομένα που αφορούν τα αίτια των ατυχημάτων και των 
τραυματισμών·

15. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί εντός δύο ετών εναρμονισμένους ορισμούς για τους
«τραυματίες που κινδυνεύει η ζωή τους», τους «σοβαρά τραυματισμένους» και τους
«ελαφρά τραυματισμένους», προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη συγκρισιμότητα των 
μέτρων και των αποτελεσμάτων τους στα κράτη μέλη·
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16. ζητεί να δημιουργηθεί ένα πραγματικό παρατηρητήριο της ΕΕ για την οδική κυκλοφορία 
που θα συγκεντρώσει τα σύνολα δεδομένων των ήδη υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, 
καθώς και γνώσεις από προγράμματα της ΕΕ όπως το SafetyNet ή το DaCoTa, θα τα 
επεξεργαστεί ώστε να είναι κατανοητά, θα τα επικαιροποιεί κάθε χρόνο και θα 
καταστήσει δυνατή στον καθένα την πρόσβαση σε αυτά·

17. καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τις ήδη υφιστάμενες υποχρεώσεις για διαβίβαση 
δεδομένων·

Πεδία δράσης

Βελτίωση της εκπαίδευσης και της συμπεριφοράς των χρηστών των οδών

18. υπογραμμίζει ότι η οδική ασφάλεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσοχή, την 
κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και από την τήρηση των ισχυουσών 
διατάξεων·

19. θεωρεί ότι η έννοια της διά βίου μάθησης θα πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία 
και στις οδικές μεταφορές·

20. ζητεί να δοθεί κατά την εκπαίδευση και την εξάσκηση μεγαλύτερη προσοχή στα 
σημαντικότερα αίτια θανάτων σε τροχαία ατυχήματα όπως η υπερβολική ταχύτητα, η 
χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών, η μη χρησιμοποίηση της ζώνης ασφαλείας ή άλλου 
προστατευτικού εξοπλισμού, καθώς και η χρήση κινητών συσκευών·

21. συνιστά τη χρήση συστημάτων κλειδώματος alcolock στα οχήματα οδηγών που έχουν 
βρεθεί να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος ως μέσου επανένταξής τους·

Εναρμόνιση και επιβολή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας

22. ζητεί τη συνεπή εναρμόνιση των σημάτων και των κανόνων οδικής κυκλοφορίας μέχρι 
το 2013·

23. θεωρεί την αποτελεσματική επιβολή των ισχυουσών διατάξεων κεντρικό πυλώνα της 
πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια· καλεί σε συνάρτηση με αυτό τα κράτη μέλη να 
καταρτίζουν κάθε χρόνο εθνικούς στόχους για ελέγχους στους τομείς της υπέρβασης του 
ορίου ταχύτητας, της χρήσης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών και της χρησιμοποίησης 
της ζώνης ασφαλείας·

24. ζητεί να καθιερωθούν συστήματα ελέγχου με τα οποία μπορούν να διαπιστώνονται και
να τιμωρούνται συστηματικά και οι παραβάσεις των μοτοσικλετιστών όσον αφορά την 
ταχύτητα·

Δημιουργία ασφαλέστερων υποδομών οδικών μεταφορών

25. υποστηρίζει κατηγορηματικά την προσέγγιση της Επιτροπής να χορηγεί γενικά 
κοινοτικές ενισχύσεις μόνο για εκείνες τις υποδομές που είναι σύμφωνες με τις οδηγίες 
της ΕΕ για την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των σηράγγων·

26. επισημαίνει ότι οι κοινές μπάρες στις άκρες των δρόμων αποτελούν θανάσιμο κίνδυνο 
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για τους μοτοσικλετιστές, και καλεί τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν γρήγορα τον 
επανεξοπλισμό των κρίσιμων τμημάτων των οδών με άνω και κάτω μπάρες·

27. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντοπίσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα 
μέτρα για την αποτροπή των ατυχημάτων σε επαρχιακούς δρόμους και σε αγροτικές 
περιοχές και για τον περιορισμό της σοβαρότητας των ζημιών·

28. υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης, και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν αρκετά ασφαλείς χώρους στάθμευσης, 
που θα ανταποκρίνονται στα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, για τις επαγγελματικές 
εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων·

Διάθεση στην αγορά ασφαλέστερων οχημάτων

29. συνιστά την υποχρεωτική χρήση συστημάτων κλειδώματος alcolock σε όλα τα οχήματα 
επαγγελματικών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών·

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός δύο ετών έκθεση για το κατά πόσον η βελτίωση 
της προστασίας των επιβατών με ενισχυμένους ορθοστάτες Α, Β και Γ στα οχήματα 
μειώνει τη γενική ορατότητα του οδηγού και αν αυτό έχει συνέπειες για την ασφάλεια 
των ευάλωτων χρηστών των οδών·

31. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει εντός δύο ετών έκθεση για τις πτυχές ασφαλείας της 
ηλεκτροκίνησης·

32. καλεί τους κατασκευαστές οχημάτων να δίνουν, κατά την ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων και άλλων νέων τεχνολογιών κίνησης των οχημάτων, ιδιαίτερη προσοχή 
στην αποτελεσματική προστασία τόσο των επιβατών όσο και των βοηθών και των 
διασωστών από νέες πηγές κινδύνων σε περίπτωση ατυχήματος·

33. καλεί τα κράτη μέλη να ελέγχουν καλύτερα τις εισαγωγές ανταλλακτικών και 
εξαρτημάτων οχημάτων όσον αφορά την καταλληλότητά τους και το αν πληρούν τα 
υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα της προστασίας των καταναλωτών·

34. καλεί την Επιτροπή να ορίσει εντός δύο ετών κοινά πρότυπα για τον τεχνικό έλεγχο μετά 
από σοβαρά ατυχήματα·

Χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τα οχήματα, την υποδομή και τις υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης

35. ζητεί να διατίθενται πριν και κατά τη διαδρομή πληροφορίες για τις ισχύουσες διατάξεις 
οδικής κυκλοφορίας των εκάστοτε κρατών μελών, για παράδειγμα μέσω ευφυών 
συστημάτων μεταφορών·

36. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τον εξοπλισμό των οχημάτων με «ευφυή 
συστήματα ελέγχου ταχύτητας» που θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα, τη διαδικασία 
έγκρισης και την αναγκαία γι’ αυτό οδική υποδομή·

37. επικροτεί την εξαγγελθείσα από την Επιτροπή επίσπευση της εφαρμογής του eCall, και 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και ενδεχομένως να προτείνει εντός των δύο επόμενων 
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ετών την επέκτασή της στις μοτοσικλέτες, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα και τα 
λεωφορεία·

Προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδών

38. συνηγορεί υπέρ της επιβολής της υποχρέωσης να υπάρχουν σε κάθε όχημα 
προειδοποιητικά γιλέκα για όλους τους επιβάτες και οι ποδηλάτες να φορούν 
προειδοποιητικά γιλέκα για να είναι καλύτερα ορατοί·

39. ζητεί να ληφθεί περισσότερο υπόψη η προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδών, 
όπως είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, ως αναπόσπαστο 
στοιχείο της οδικής ασφάλειας·

40. συνιστά τα παιδιά ηλικίας έως τριών ετών να κάθονται στα οχήματα σε παιδικά 
καθίσματα που κοιτούν προς τα πίσω·

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Οι δρόμοι της Ευρώπης έχουν γίνει πολύ πιο ασφαλείς τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των 
θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους της ΕΕ μειώθηκε κατά 36% μεταξύ 2001 και
2009. Σε αυτό συνέβαλε σημαντικά το τρίτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική 
ασφάλεια 2001-2010. Χάρη σε αυτά τα βήματα προόδου κατέστη δυνατό να σωθούν από το
2001 σχεδόν 80.000 ανθρώπινες ζωές. Ακόμη και αν δεν επιτεύχθηκε ο στόχος να μειωθεί 
στο μισό ο αριθμός των ετήσιων θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων, οι αριθμοί αυτοί μας 
ενθαρρύνουν. Κυρίως όμως θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρο για περαιτέρω βήματα. Το
2009 έχασαν και πάλι τη ζωή τους 35.000 άνθρωποι στους δρόμους της Ευρώπης, ενώ
1,5 εκατ. άνθρωποι τραυματίστηκαν, εν μέρει σοβαρά, συχνά με αποτέλεσμα μόνιμες 
αναπηρίες. Οι κοινωνικές και οικονομικές δαπάνες που προκαλούνται εξαιτίας αυτών των 
τροχαίων ατυχημάτων είναι τεράστιες (περίπου 130 δισ. ευρώ το 2009). Σε αυτές 
προστίθενται η ανθρώπινη απώλεια, το πένθος των συγγενών, τα βάσανα των τραυματιών και 
οι δραματικές αλλαγές στη ζωή των εμπλεκομένων.

35.000 νεκροί από τροχαία ατυχήματα –ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στις εναέριες μεταφορές 
με τη συντριβή περίπου 250 γεμάτων επιβατικών αεροσκαφών μεσαίου μεγέθους. Ένα 
απίστευτο σενάριο. Ωστόσο, η κοινωνία εξακολουθεί να αποδέχεται ή να απωθεί σε μεγάλο 
βαθμό τον θανάσιμο κίνδυνο των οδικών μεταφορών. Η καθημερινή τραγωδία στους δρόμους 
της ΕΕ εξακολουθεί να αγνοείται σε μεγάλο βαθμό. 

2. Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Λίγο πριν από τη λήξη του τρίτου προγράμματος δράσης, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση 
στην οποία εκθέτει τους στρατηγικούς της στόχους μέχρι το 2020. 

Κεντρικός στόχος της Επιτροπής είναι και πάλι η μείωση του συνολικού αριθμού των 
θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το ήμισυ έως το 2020 (έτος 
αναφοράς 2010). 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η Επιτροπή θέτει επτά στρατηγικούς στόχους:

 βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής και της ποιότητας της απόκτησης άδειας 
οδήγησης και της κατάρτισης των σχολών οδηγών

 καλύτερη επιβολή των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας

 πιο ασφαλείς υποδομές

 βελτίωση των μέτρων ασφαλείας για τα φορτηγά και τα επιβατικά οχήματα

 ανάπτυξη ευφυών οχημάτων

 βελτιώσεις αναφορικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πρώτων βοηθειών

 προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδών, ιδίως των μοτοσικλετιστών
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Με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή θέλει να προσφέρει ένα γενικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο και στόχους που πρέπει να κατευθύνουν τις εθνικές ή τοπικές στρατηγικές. Βάσει της 
αρχής της επικουρικότητας τα διάφορα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται στο εκάστοτε 
καταλληλότερο επίπεδο σύμφωνα με την αρχή της συντρέχουσας αρμοδιότητας. 

3. Σημεία κριτικής και βελτιωτικές προτάσεις

3.1 Καλύτερος συντονισμός των μέτρων

Ο εισηγητής υποστηρίζει καταρχήν τους στόχους που επιδιώκει η Επιτροπή και τα μέτρα που 
παρουσιάζονται με γενικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει για την άποψη της Επιτροπής ότι για την 
αύξηση της οδικής ασφάλειας απαιτείται μια συνεκτική, ολιστική και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους χρήστες των οδών και όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και θα λαμβάνει υπόψη τις συνέργειες με άλλους πολιτικούς στόχους. Αυτό ωστόσο, 
όπως και η συμπερίληψη των μελημάτων της οδικής ασφάλειας σε όλους τους σχετικούς 
τομείς πολιτικής και η αποτελεσματική διασύνδεση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και 
ευρωπαϊκού επιπέδου κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή των μέτρων, απαιτούν τον 
μέγιστο δυνατό συντονισμό. Με τις σημερινές δομές σε επίπεδο ΕΕ, η συνεπής επέκταση 
αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης φαίνεται απίθανη. Ο εισηγητής προτείνει για τον 
λόγο αυτόν τη δημιουργία της θέσης ενός ευρωπαίου συντονιστή για την οδική ασφάλεια. Με 
την υποστήριξη της Επιτροπής, ο συντονιστής θα αποτελεί σημείο συγκέντρωσης των 
διάφορων προσεγγίσεων και επιπέδων. Ο συντονιστής θα μπορούσε να προσφέρει ιδίως 
βοήθεια με τη μορφή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τη συνεργασία μεταξύ των εκάστοτε 
επιπέδων.

3.2 «Vision Zero»

Η επιδιωκόμενη μείωση του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ έως 
το 2020 υποστηρίζεται κατηγορηματικά. Αυτό σημαίνει όμως ότι το 2020 θα χάσουν και πάλι 
τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα περίπου 15.000 άνθρωποι. Το τίμημα για την 
κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ θα ήταν έτσι τρομακτικά υψηλό. Κανένας άνθρωπος δεν θα 
έπρεπε να χάνει τη ζωή του ή να τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα. Μολονότι δεν υπάρχει 
απόλυτη ασφάλεια, ο στόχος να μειωθεί απλώς στο μισό ο αριθμός των θυμάτων των 
τροχαίων ατυχημάτων –όσο φιλόδοξος και να είναι για το προαναφερθέν διάστημα– είναι 
αμφισβητήσιμος από ηθική σκοπιά. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να δεχθεί 
επιτέλους το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επιδιώξει μακροπρόθεσμα τον 
στόχο της πλήρους αποφυγής θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων («Vision Zero») όπως κάνουν 
ήδη αρκετά κράτη σε εθνικό επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να αρχίσει να συγκεκριμενοποιεί το όραμα 
αυτό και να επεξεργάζεται μια στρατηγική με ορίζοντα που θα υπερβαίνει τη δεκαετία.

3.3 Πιο φιλόδοξοι στόχοι και συγκεκριμένα μέτρα

Εντός του χρονικού ορίζοντα της παρούσας ανακοίνωσης, η ΕΕ χρειάζεται επιπλέον μια πολύ 
πιο συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για να πετύχει πραγματικά τον φιλόδοξο στόχο της μείωσης 
κατά 50% των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι, καθώς οι 
επιτυχίες αυξάνονται, γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να επιτευχθεί επιπλέον μείωση του 
αριθμού των θυμάτων και των τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά από τα μέτρα 



PE456.969v01-00 12/14 PR\855504EL.doc

EL

που εξήγγειλε η Επιτροπή παραμένουν υπερβολικά αόριστα, ελάχιστα φιλόδοξα, και δεν 
ανταποκρίνονται στις επικείμενες προκλήσεις. 

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε σχέδιο ενός νέου, τέταρτου 
προγράμματος δράσης πριν από τη λήξη του τρίτου προγράμματος δράσης για την οδική 
ασφάλεια. Αντ’ αυτού παρουσίασε μόνο μια στρατηγική ανακοίνωση, που η επίδρασή της 
ήταν πολύ πιο ασθενής. Αυτό δεν αρκεί ως πλαίσιο αναφοράς. Η Επιτροπή θα πρέπει, για τον 
λόγο αυτόν, να προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2011 στην ανάπτυξη των προσεγγίσεων που 
παρουσιάζει, ώστε να αποτελέσουν ένα πλήρες, νέο πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα 
περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο μέτρων με σαφή χρονοδιαγράμματα και μέσα 
παρακολούθησης για τον έλεγχο της επιτυχίας, καθώς και ενδιάμεση αξιολόγηση. 

Πέρα από αυτό θα πρέπει να επιδιωχθούν σε επίπεδο ΕΕ άλλοι δύο σαφείς και μετρήσιμοι 
στόχοι μέχρι το 2020: Η μείωση

• κατά 60% του αριθμού των παιδιών ηλικίας έως 14 ετών που χάνουν τη ζωή τους σε 
τροχαία ατυχήματα και
• κατά 40% των προσώπων που υφίστανται τραυματισμό που απειλεί τη ζωή τους.

Για τον τελευταίο στόχο απαιτείται η ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
ορισμού. Μια πιθανή κατηγορία θα μπορούσε να αποτελέσει, για παράδειγμα, η ομάδα των 
τραυματιών που κινδυνεύει η ζωή τους, για τους οποίους είναι χαρακτηριστικό ότι 
χρειάζονται εντατική ιατρική περίθαλψη μετά από το ατύχημα. Πρέπει να οριστεί 
συγκεκριμένη προθεσμία για την ανάπτυξη του ορισμού αυτού. 

3.4 Βελτίωση των δεικτών και των δεδομένων για την οδική ασφάλεια

Οι συγκρίσεις μεταξύ όλων των χωρών και η αξιολόγηση των βημάτων προόδου ή της 
αποτελεσματικότητας των εκάστοτε μέτρων στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι 
απολύτως απαραίτητες.

Μπορούν να διεξαχθούν μόνο με υψηλής ποιότητας και συγκρίσιμα δεδομένα και δείκτες από 
όλα τα κράτη μέλη, καθώς και με κατάλληλα μέσα αξιολόγησης. Εδώ υπάρχει ακόμα, παρά 
τα σημαντικά βήματα προόδου, ανάγκη βελτίωσης. Υπήρξαν ήδη πολλά ερευνητικά 
προγράμματα με κοινοτική χρηματοδότηση, που ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη καλύτερων 
συνόλων δεικτών (π.χ. SafetyNet). Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων 
πρέπει να αξιοποιηθούν, προκειμένου να αποκτήσουμε με τη βοήθεια καλύτερων και 
μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων μια ευρύτερη εικόνα των αποτελεσμάτων και των τρόπων 
δράσης των μέτρων. 

Σημαντική ανάγκη για συγκρίσιμα στοιχεία υπάρχει κυρίως στον τομέα της ανάλυσης των 
αιτίων των τραυματισμών και των ατυχημάτων. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει το 
συντομότερο δυνατό εναρμονισμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στατιστικά στοιχεία για τα 
αίτια των ατυχημάτων. Σε αυτό συγκαταλέγεται η ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης ανάλυσης 
δεδομένων μέσω ενός τυποποιημένου εντύπου, καθώς και μια διεξοδική, χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα για τα ατυχήματα σε αντιπροσωπευτικούς χώρους μεταφορών όλων των 
κρατών μελών, προκειμένου να αποκτήσουμε ακόμα καλύτερες γνώσεις. Για τον σκοπό 
αυτόν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες εμπειρίες επιμέρους κρατών 
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μελών.

Επιπλέον, τα δεδομένα που θα συλλέγονται από όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υφίστανται 
επεξεργασία, ώστε να είναι κατανοητά και προσβάσιμα στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για 
το κοινό, με τήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

3.5 Εθνικοί στόχοι και στόχοι για ολόκληρη την ΕΕ

Οι σαφείς και ποσοτικοποιήσιμοι στόχοι μπορούν επίσης να δώσουν πρόσθετη ώθηση και 
κίνητρο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα κράτη μέλη –ιδίως αν τα εναρμονισμένα 
δεδομένα καθιστούν δυνατές τις τακτικές συγκρίσεις ως προς τις επιδόσεις, καθώς και την 
αξιολόγηση των εκάστοτε εθνικών πολιτικών, και αν αυτά δημοσιοποιούνται. Εδώ η ΕΕ θα 
μπορούσε να καθιερώσει για κάθε κράτος μέλος την υποχρέωση κατάρτισης και 
δημοσιοποίησης εθνικών σχεδίων για την οδική ασφάλεια βάσει εναρμονισμένων κοινών 
κατευθυντήριων γραμμών. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η συγκεκριμένη 
διαμόρφωση των σχεδίων αυτών με τη μορφή εθνικών στόχων και μέτρων θα πρέπει να 
παραμείνει κυρίως στην αρμοδιότητα των εκάστοτε κρατών μελών. 

3.6 Συμπεριφορά στην οδική κυκλοφορία

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα σε υψηλά πρότυπα στην οδική κυκλοφορία. Η πολιτική 
πρέπει να συμβάλει σε αυτό, ιδίως όσον αφορά την επιβολή των διατάξεων οδικής 
κυκλοφορίας. 
Ταυτόχρονα, ο κάθε χρήστης των οδών έχει υποχρέωση να συμβάλει προσωπικά στην 
ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας. Ο καθένας μπορεί να συμπράξει σε αυτό. Ως εκ τούτου, 
τα μέτρα για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς έχουν ιδιαίτερη σημασία. 

Σε αυτά συγκαταλέγονται για παράδειγμα μέτρα για τη βελτίωση της κατάρτισης των νέων 
οδηγών όπως π.χ. η οδήγηση με συνοδό από τα 17, που εφαρμόζεται σήμερα με επιτυχία στη 
Γερμανία, ή η καθιέρωση ενός μοντέλου πολλών σταδίων για την απόκτηση άδειας 
οδήγησης, που θα προβλέπει στοιχεία πρακτικής εξάσκησης στην οδήγηση και μετά από την 
απόκτηση της άδειας οδήγησης. Η ιδέα της διά βίου μάθησης θα πρέπει να περάσει σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις οδικές μεταφορές. Μόνο εάν ο χρήστης των οδών συνεχίζει να 
εκπαιδεύεται διαρκώς, θα μπορέσει να προσαρμοστεί μελλοντικά σε νέες λειτουργίες των 
οχημάτων και πιο πολύπλοκες καταστάσεις στην οδική κυκλοφορία. Επίσης, όλοι οι χρήστες 
των οδών θα πρέπει να ανανεώνουν ανά τακτά διαστήματα τις γνώσεις πρώτων βοηθειών που 
απέκτησαν με την εκπαίδευση για την άδεια οδήγησης.

Το ζητούμενο είναι όμως και η εφαρμογή μέτρων ψυχολογίας της κυκλοφορίας με σκοπό τη 
μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών των οδών που υποπίπτουν σε παραβάσεις, 
όπως η ενιαία καθιέρωση ενός εναρμονισμένου συστήματος κυρώσεων (point system). 

Επιπροσθέτως, η ΕΕ διαθέτει έναν πολύ αξιέπαινο κοινοτικό χάρτη για την οδική ασφάλεια, 
στον οποίο πολλοί συμμετέχουν ήδη με δική τους δέσμευση. Οι δομές επικοινωνίας μεταξύ 
των συμμετεχόντων που δημιουργήθηκαν με αυτόν τον χάρτη θα πρέπει να επεκταθούν και 
να αξιοποιηθούν περισσότερο για εκστρατείες για την οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ.

3.7 Συγκεκριμένα επιμέρους μέτρα:
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Παράλληλα με τα αιτήματα που έχει διατυπώσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ο εισηγητής προτείνει μια σειρά συμπληρωματικών μέτρων για να σημειώσει περαιτέρω 
πρόοδο η οδική ασφάλεια στην ΕΕ. Εξαιτίας των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη μετάφραση, η έκταση του σχεδίου αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας υπόκειται 
σε περιορισμό. Για τον λόγο αυτόν δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθούν όλες οι 
προτάσεις. Ο εισηγητής επιφυλάσσεται, ως εκ τούτου, να υποβάλει στη διάρκεια της 
διαδικασίας συμπληρωματικές προτάσεις που θα επικεντρώνονται ιδίως στα εξής:

 πίεση ελαστικών/υποχρεωτική χρήση ελαστικών χιονιού
 διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη διάσωση στους βοηθούς και τους επαγγελματίες 

διασώστες
 μέτρα για την αρχική και την περαιτέρω εκπαίδευση των χρηστών των οδών
 εκστρατείες για την οδική ασφάλεια
 μέτρα για την προστασία των πιο ευάλωτων χρηστών των οδών
 τεχνικά μέτρα στα επιβατικά οχήματα και τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης
 συστήματα αντιεμπλοκής των τροχών για τις μοτοσικλέτες
 συστήματα προειδοποίησης για την κόπωση του οδηγού
 προειδοποιητικά γιλέκα τη νύχτα εκτός κατοικημένων περιοχών 
 ενιαίο όριο αλκοολαιμίας
 ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση (pedelec)


