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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos
(2010/2235(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Darnusis ateities transportas. Siekis sukurti 
integruotą, technologiškai pažangią ir vartotojams patogią transporto sistemą“ 
(COM(2009)0279),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 
2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys“ (COM(2010)0389),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 2–3 d. Tarybos išvadas dėl Komisijos komunikato 
„Kuriama saugi Europos kelių eismo erdvė. 2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos 
kryptys“ (16951/10),

– atsižvelgdamas į Komisijos vertinamąjį tyrimą1 dėl Trečiosios kelių eismo saugos 
programos,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją „Pasaulinės kelių eismo saugos gerinimas“ (64/255),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl  Europos kelių eismo 
saugumo veiksmų programos: iki 2010 m. perpus sumažinti kelių eismo nelaimių aukų 
skaičių – bendra atsakomybė,2

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl kelių saugumo: E. signalo 
(angl. eCall) sistema piliečiams3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. sausio 18 d. rezoliuciją dėl Europos kelių eismo saugos 
veiksmų programos vidurio laikotarpio ataskaitos4,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 23 d. rezoliuciją dėl pažangiųjų transporto 
sistemų veiksmų plano5,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. balandžio 23 d. rezoliuciją dėl judumo mieste veiksmų 
plano6,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl sankcijų už sunkius socialinių 

                                               
1 „2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos veiksmų programos rengimas“.
2 OL C 227 E, 2006 9 21, p. 609.
3 OL C 296 E, 2006 12 6, p. 268.
4 OL C 244 E, 2007 10 18, p. 220.
5 OL C 184 E, 2010 7 8, p. 43.
6 OL C 184 E, 2010 7 8, p. 50.
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taisyklių kelių transporte pažeidimus1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl darniojo ateities transporto2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7–0000/2011),

A. kadangi 2009 m. Europos Sąjungos keliuose įvykusiose eismo nelaimėse žuvo daugiau 
nei 35 000 žmonių ir buvo sužeista 1 500 000 žmonių,

B. kadangi dėl kelių eismo nelaimių patiriama metinė žala visuomenei siekia apie 
130 mlrd. eurų,

C. kadangi nebuvo pasiektas Trečiojoje veiksmų programoje nustatytas tikslas iki 2010 m. 
pabaigos per pusę sumažinti kelių eismo nelaimėse ES žūstančių asmenų skaičių, tačiau 
ES buvo užfiksuotas svarus ES kelių eismo nelaimėse žūstančių asmenų skaičiaus 
mažėjimas,

D. kadangi visuomenės požiūris į kelių eismo nelaimes ES yra pakankamai atlaidus ir 
keliuose kiekvienais metais žūsta vis daugiau žmonių, šiek skaičiai atitinka per 
250 vidutinio dydžio keleivinių lėktuvų sudužimus žūstančių žmonių skaičių,

E. kadangi kelių eismo sauga yra visos visuomenės atsakomybė,

F. kadangi visiškai įgyvendinta tik 27,5 proc. Trečiojoje veiksmų programoje numatytų 
priemonių,

G. kadangi Komisija prieš pasibaigiant galioti Trečiajai kelių eismo saugos veiksmų 
programai nepateikė projekto dėl naujos veiksmų programos,

H. kadangi tikimybė žūti keliuose sulig kiekvienu nueitu kilometru pėsčiajam 9 kartus, sulig 
kiekvienu nuvažiuotu kilometru dviratininkui 7 kartus ir motociklininkui 18 kartų yra 
didesnė už lengvojo automobilio keleivio arba vairuotojo tikimybę žūti,

I. kadangi apie 55 proc. mirtinų eismo nelaimių įvyksta nacionaliniuose keliuose, 36 proc. –
miestų teritorijose ir 6 proc. – greitkeliuose,

J. kadangi viešasis transportas daug kartų saugesnis už privatų keleivinį transportą,

K. kadangi Europos Sąjungoje vyksta demokratiniai pokyčiai ir reikia atsižvelgti ypač į 
vyresnio amžiaus žmonių judumo poreikius,

L. kadangi technikos naujovės, turint omenyje ir hibridines transporto priemones bei 
elektrinius variklius, kelia naujų iššūkių gelbėjimo tarnyboms,

M. kadangi būtina suderinti Europos, nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis vykdomas 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0175.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0260.
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priemones,

Pagrindai

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą, tačiau ragina Komisiją iki 2011 m. pabaigos 
pagal pristatytus pasiūlymus parengti pilnavertę veiksmų programą, apimančią išsamų 
priemonių katalogą su aiškiais tvarkaraščiais ir stebėsenos priemonėmis, kad būtų galima 
reguliariai įvertinti projekto pažangą, programa taip pat turėtų apimti laikotarpio vidurio 
vertinimą;

2. pritaria Komisijos nuomonei, kad siekiant padidinti kelių eismo saugą būtina imtis 
nuoseklių, visapusiškų ir suderintų veiksmų, ir ragina į visas susijusias politikos sritis 
įtraukti kelių eismo saugą;

3. siūlo iki 2014 m. įsteigti ES kelių eismo saugos koordinatoriaus tarnybą;

4. pabrėžia, kad reikia skirti ypatingą dėmesį tinkamam jau priimtų teisės aktų ir priemonių 
įgyvendinimui, tačiau ES lygmeniu dar galima imtis teisėkūros priemonių;

5. primygtinai pritaria tikslui iki 2020 m. per pusę sumažinti visų ES eismo nelaimėse 
keliuose žūstančių asmenų skaičių lyginant su 2010 m. skaičiumi ir todėl ragina šiam 
laikotarpiui iškelti aiškius ir įgyvendinamus tikslus, ypač siekiant:

 sumažinti kelių eismo nelaimėse žūstančių vaikų iki 14 metų amžiaus skaičių 60 proc. 
ir 

 sumažinti kelių eismo nelaimėse gyvybei pavojingu būdu sužeidžiamų asmenų 
skaičių 40 proc. remiantis visai ES bendra apibrėžtimi, kuri turi būti kuo greičiau 
nustatyta;

Etiniai aspektai

6. pabrėžia, kad kiekvienas ES pilietis turi ne tik teisę į saugų kelių eismą, tačiau visų pirma 
privalo savo elgesiu didinti kelių eismo saugą;

7. patvirtina savo nuomonę, kad reikia parengti papildomą ilgalaikę strategiją, kuri toliau 
galiotų įgyvendinus komunikate numatytas priemones ir kurios tikslas būtų užkirsti kelią 
mirtims keliuose (visiškai saugaus kelių transporto vizija); ragina Komisiją parengti 
esmines tokios strategijos dalis ir jas pateikti per artimiausius trejus metus;

Geriausia praktika ir įgyvendinimas nacionaliniuose planuose

8. ragina Komisiją skatinti keistis geriausia praktika, siekiant į ją geriau atsižvelgti 
nacionaliniuose kelių eismo saugos planuose;

9. ragina Komisiją įvertinti Europos kelių eismo saugos chartiją ir skatinti rengti panašias 
chartijas regionų ir vietos lygmenimis;

10. pabrėžia, kad aiškūs įgyvendinami tikslai papildomai skatina didinti kelių eismo saugą ir 
yra būtini valstybių narių pasiekimų lyginimo procedūros ir stebėsenos bei priemonių 
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vertinimo elementai;

11. pritaria Komisijos siekiui skatinti valstybes nares rengti nacionalinius kelių eismo saugos 
planus; ragina numatyti, kad privaloma rengti ir viešai skelbti tokius planus remiantis 
suderintomis bendromis gairėmis; tačiau pabrėžia, kad valstybėms narėms reikia palikti 
pakankamai erdvės, kad būtų galima prie skirtingų nacionalinių sąlygų pritaikyti 
atitinkamas priemones, programas ir tikslus;

Rodiklių ir duomenų gerinimas 

12. mano, kad aukštos kokybės duomenys, kuriuos galima palyginti, yra esminė sėkmingos 
kelių eismo saugos politikos sąlyga;

13. ragina Komisiją iki 2013 m. pabaigos pagal projekto „SafetyNet“ duomenis pradėti 
taikyti papildomų suderintų rodiklių rinkinį, kuriuo remiantis būtų galima veiksmingiau 
vykdyti stebėseną ir rezultatyviau palyginti valstybių narių pasiekimus;

14. ragina Komisiją iki 2012 m. parengti pasiūlymą dėl duomenų padėties apie eismo 
nelaimių ir sužeidimų priežastis gerinimo;

15. ragina Komisiją per dvejus metus parengti suderintas sąvokų „gyvybei pavojingu būdu 
sužeistas asmuo“, „sunkiai sužeistas asmuo“ ir „lengvai sužeistas asmuo“ apibrėžtis, kad 
būtų galima palyginti valstybių narių priemones ir jų rezultatus;

16. ragina įsteigti tikrą ES kelių eismo stebėjimo tarnybą, kuri apibendrintų, aiškiai apdorotų 
ir visuomenei kasmet pateiktų turimų duomenų bankų duomenis ir vykdant ES projektus, 
pvz., „SafetyNet“ ir „DaCoTa“, gautas žinias;

17. ragina valstybes nares laikytis esamų įpareigojimų dėl duomenų perdavimo;

Veiksmų sritys

Kelių eismo dalyvių švietimo ir elgesio gerinimas

18. pabrėžia, kad kelių eismo sauga didele dalimi priklauso nuo atsargumo, dėmesio ir 
apibusės pagarbos bei nuo galiojančių taisyklių laikymosi;

19. mano, kad ir kelių eismo atveju turėtų būti labiau atsižvelgiama į mokymosi visą 
gyvenimą koncepciją;

20. ragina mokymuose ir tobulinimosi kursuose didesnį dėmesį skirti svarbioms mirčių 
priežastims keliuose, pvz., viršytam greičiui, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimui, 
saugos diržų nesisegimui arba kitokių apsaugos įrenginių nenaudojimui, taip pat 
naudojimuisi mobiliaisias prietaisais;

21. rekomenduoja kaip reintegracijos priemonę už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio baustų 
eismo dalyvių transporto priemonėse įrengti nuo alkoholio apsvaigusiems vairuotojams 
neleidžiančias vairuoti sistemas – alkotesterius-užraktus „Alcolock“;

Kelių eismo taisyklių derinimas ir įgyvendinimas
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22. ragina iki 2013 m. nuosekliai suderinti kelių eismo ženklus ir taisykles;

23. mano, kad veiksmingas galiojančių teisės aktų įgyvendinimas yra pagrindinis ES kelių 
eismo saugos politikos ramstis; todėl ragina valstybes nares nustatyti metinius 
nacionalinius tikslus greičio viršijimo, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo bei 
saugos diržų segėjimo kontrolės srityse;

24. ragina pradėti taikyti kontrolės sistemas, kurios padėtų nuosekliai nustatyti taip pat ir 
motociklų vairuotojų daromus greičio pažeidimus ir bausti už juos;

Saugios kelių eismo infrastruktūros sukūrimas 

25. primygtinai pritaria Komisijos pasiūlymui ES paramos lėšas iš esmės skirti tik toms 
infrastruktūroms finansuoti, kurios atitinka su kelių eismo sauga ir tunelių sauga 
susijusias ES direkyvas;

26. atkreipia dėmesį į tai, kad įprasti apsauginiai atitvarai kelio pakraščiuose kelia mirtiną 
pavojų motociklų vairuotojams ir ragina valstybes nares pavojinguose kelio ruožuose 
skubiai įrengti viršutines ir apatines apsaugines juostas;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares parengti tinkamas eismo nelaimėms nacionaliniuose 
keliuose ir kaimo vietovėse išvengti bei nuostoliams mažinti skirtas priemones ir jas 
įgyvendinti;

28. pabrėžia vairavimo ir poilsio laiko laikymosi svarbą ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
įrengti pakankamai profesionaliam tolimajam krovininiam transportui skirtų saugių ir 
socialinius standartus atitinkančių stovėjimo aikštelių;

Saugesnių transporto priemonių tiekimas į rinką

29. rekomenduoja visose komercinėse keleivinio ir krovininio transporto priemonėse 
privalomai įrengti nuo alkotesterius-užraktus „Alcolock“;

30. ragina Komisiją per dvejus metus parengti pranešimą apie tai, kokią įtaką vairuotojo 
bendram matomumui daro padidinta transporto priemonės vairuotojų ir keleivių apsauga 
sutvirtinant A, B ir C atramines kolonas, ir ar tokios priemonės turi neigiamos įtakos 
silpnesniųjų eismo dalyvių saugai;

31. ragina Komisiją per dvejus metus parengti pranešimą apie elektrinių transporto priemonių 
ir jų infrastruktūros saugos aspektus;

32. ragina transporto priemonių gamintojus kuriant elektromobilius ir kitas naujas variklių 
technologijas ypatingą dėmesį skirti reikalavimui, kad kelių eismo nelaimės atveju būtų 
užtikrinta patikima vairuotojų, keleivių, gelbėtojų ir gelbėjimų tarnybų apsauga nuo naujų 
pavojų;

33. ragina valstybes nares tobulinti transporto priemonių atsarginių dalių ir priedų importo 
kontrolę tikrinant, ar importuojami gaminiai tinkami ir ar jie atitinka aukštus Europos 
vartotojų apsaugos standartus;
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34. ragina Komisiją per dvejus metus nustatyti bendrus po sudėtingų eismo nelaimių 
atliekamos techninės kontrolės standartus;

Modernios technologijos, skirtos transporto priemonėms, infrastruktūrai ir skubios 
pagalbos tarnyboms

35. ragina suteikti galimybę prieš kelionę ir jos metu susipažinti ir naudotis galiojančiomis 
kiekvienos valstybės narės eismo taisyklėmis, pvz., pasitelkiant pažangiąsias eismo 
sistemas;

36. ragina Komisiją parengti pasiūlymą dėl pažangiųjų greičio reguliavimo sistemų įrengimo 
transporto priemonėse, pasiūlyme turėtų būti aptariamas tvarkaraštis, leidimo suteikimo 
procedūra ir reikalinga kelių infrastruktūra;

37. džiaugiasi Komisijos paskelbta informacija apie tai, kad buvo pagreitintas projekto 
„eCall“ įgyvendinimas, ir ragina Komisiją patikrinti galimybę per dvejus metus į šį 
projektą įtraukti motociklų vairuotojus, sunkiąsias krovinines transporto priemones ir 
autobusus, ir, jei yra tokia galimybė, pateikti pasiūlymą;

Silpnesnių kelių eismo dalyvių apsauga

38. mano, kad siekiant geresnio matomumo visiems transporto priemonėse esantiems 
asmenims būtų privaloma su savimi turėti įspėjamąsias liemenes, o dviratininkams jas 
vilkėti;

39. ragina didesnį dėmesį skirti silpnesnių eismo dalyvių, pvz., pėsčiųjų, dviratininkų, vaikų 
ir vyresnio amžiaus žmonių apsaugai kaip sudėtinei eismo saugos daliai;

40. rekomenduoja vaikus iki trejų metų amžiaus transporto priemonėse sodinti vaikų 
kėdutėse priešinga važiavimui kryptimi;

41. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

Per pastaruosius keletą metų Europos keliai tapo žymiai saugesni. Nuo 2001 m. iki 2009 m. 
kelių eismo nelaimėse ES žuvusių asmenų skaičius sumažėjo 36 proc. Lemiamą įtaką tam 
turėjo 2001–2010 m. trečioji Europos kelių eismo saugos veiksmų programa. Nuo 2001 m. 
šios priemonės padėjo išgelbėti beveik 80 000 žmonių gyvybių. Ir nors tikslas – per pusę 
sumažinti per metus keliuose žūstančių asmenų skaičių – pasiektas nebuvo, šie skaičiai teikia 
drąsos. Visų pirma jie turėtų paskatinti imtis tolesnių veiksmų. 2009 m. Europos keliuose vis 
dar žuvo 35 000 žmonių, 1,5 mln. – iš dalies buvo sunkiai sužeisti, dažnai jie liko neįgalūs. 
Socialiniai ir ekonominiai kelių eismo nelaimių padariniai milžiniški (2009 m. – apie 
130 mlrd. eurų). Taip pat reikia atsižvelgti į žmogiškąsias netektis, artimųjų liūdesį, sužeistųjų 
kančias ir dramatiškus pokyčius susijusių asmenų gyvenime.

35 000 keliuose žūstančių asmenų atitinka žmonių, žūstančių per apie 250 vidutinio dydžio 
pilnų keleivinių lėktuvų sudužimus, skaičių. Sunkiai įsivaizduojama realybė. Tačiau 
visuomenė iš esmės vis dar susitaiko arba ignoruoja apie mirtiną pavojų keliuose. Beveik 
neskiriama dėmesio kasdienei tragedijai ES keliuose. 

2. Komisijos komunikatas

Prieš pat pasibaigiant galioti Trečiajai veiksmų programai Komisija pateikė komunikatą, 
kuriame nustato strateginius tikslus iki 2020 m. 

Pagrindinis Komisijos tikslas yra iki 2020 m. vėl per pusę sumažinti Europos Sąjungos 
keliuose bendrą žūstančių asmenų skaičių (lyginant su 2010 m.). 

Kad pasiektų šiuos tikslus Komisija išsikelia septynis strateginius tikslus:

 gerinti kelių eismo dalyvių švietimą ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos ir 
mokymo sistemos kokybę;

 griežčiau taikyti kelių eismo taisykles;

 užtikrinti saugesnę kelių infrastruktūrą; 

 gerinti saugos priemones sunkvežimiams ir lengvosioms transporto priemonėms;

 kurti pažangiąsias transporto priemones;

 gerinti skubios medicininės pagalbos ir pirmosios pagalbos paslaugas;

 užtikrinti silpnesnių eismo dalyvių, ypač motociklų vairuotojų apsaugą.

Šiomis gairėmis Komisija norėtų nustatyti bendrus reguliavimo pagrindus ir tikslus, pagal 
kuriuos būtų rengiamos nacionalinės ir vietos strategijos. Remiantis subsidiarumo principu 
įvairias priemones atitinkamu tinkamiausiu lygmeniu reikia įgyvendinti vadovaujantis 
padalintos atsakomybės principu.
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3. Kritika ir pasiūlymai dėl pagerinimo

3.1 Geresnis priemonių koordinavimas

Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos nurodytiems tikslams ir bendrai apibūdintoms 
priemonėms. Taip pat pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei, kad siekiant padidinti kelių 
eismo saugą būtina imtis nuoseklių, visapusiškų ir suderintų veiksmų, apimančių visus kelių 
eismo dalyvius ir susijusias šalis, ir kuriais atsižvelgiama į sąveiką su kitais politiniais tikslais. 
Tačiau įgyvendinant tokius veiksmus, pvz., siekiant į visas susijusias politikos sritis įtraukti 
kelių eismo saugą ir veiksmingai bendradarbiauti vietos, regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmenimis rengiant bei įgyvendinant priemones, būtina užtikrinti aukščiausio lygio 
koordinavimą. Dabartinės ES lygmeniu egzistuojančios sistemos neužtikrina nuoseklaus tokių 
suderintų veiksmų įgyvendinimo. Todėl pranešėjas siūlo įsteigti Europos kelių eismo saugos 
koordinatoriaus tarnybą. Tokia institucija, padedama Komisijos, galėtų koordinuoti įvairius 
veiksmus visais lygmenimis. Koordinatorius visų pirma galėtų būti naudingas atliekant 
bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis tarpininko vaidmenį.

3.2 Visiškai saugaus kelių transporto vizija 

Visiškai pritariama tikslui iki 2020 m. per pusę sumažinti keliuose žūstančių asmenų skaičių. 
Tačiau tai reiškia, kad 2020 m. eismo nelaimėse keliuose vis dar žus apie 15 000 žmonių. 
Todėl už judumą ES piliečiai mokėtų bauginančiai didelę kainą. Per didelė kaina yra ir vienas 
kelių eismo nelaimėje žūstantis arba sužalojamas žmogus. Nors ir negalima užtikrinti 
absoliučios saugos, tačiau tikslas tik per pusę sumažinti keliuose žūstančių asmenų skaičių, 
kad ir koks ambicingas jis atrodytų nurodytam laikotarpiui, dėl etinių priežasčių yra 
abejotinas. Todėl Komisija turėtų galiausiai atsižvelgti į Europos Parlamento raginimą ir 
nustatyti ilgalaikį tikslą visiškai išvengti keliuose žūstančių žmonių (visiškai saugaus kelių 
transporto vizija), ką nacionaliniu lygmeniu jau padarė daugelis valstybių. ES privalo 
sukonkretinti šią viziją ir parengti strategiją ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui.

3.3 Ambicingi tikslai ir konkrečios priemonės

Be to, aptariamo komunikato galiojimo laikotarpiui ES reikia daug konkretesnio priemonių 
paketo, kad būtų galima pasiekti ambicingą tikslą – 50 proc. sumažinti keliuose žūstančių 
asmenų skaičių. Tokio priemonių paketo reikia dėl to, kad mažėjant žūstančiųjų skaičiui vis 
sudėtingiau papildomai sumažinti šį ir eismo nelaimių skaičių. Turint tai omenyje, daug 
Komisijos paskelbtų priemonių atrodo per menkos, nepakankamai ambicingos ir neatitinka 
laukiančių iššūkių.

Apmaudu, kad Komisija prieš pasibaigiant galioti Trečiajai veiksmų programai nepateikė 
projekto dėl naujos Ketvirtosios veiksmų programos. Užuot tai padariusi Komisija pristatė tik 
strateginį komunikatą, kurio poveikis daug menkesnis. Kaip pagrindų sistemos to nepakanka. 
Todėl Komisija turėtų pagal pristatytus pasiūlymus iki 2011 m. pabaigos parengti pilnavertę 
naują veiksmų programą, apimančią išsamų priemonių katalogą su aiškiais tvarkaraščiais ir
stebėsenos priemonėmis, kad būtų galima įvertinti projekto pažangą, programoje taip pat 
turėtų būti numatytas laikotarpio vidurio vertinimas.
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ES lygmeniu dar reikėtų nustatyti kitus du aiškius ir įvertinamus tikslus iki 2020 m., t. y.
sumažinti kelių eismo nelaimėse:

• žūstančių vaikų iki 14 metų amžiaus skaičių 60 proc. ir
• gyvybei pavojingu būdu sužeidžiamų asmenų skaičių 40 proc.

Siekiant pastarojo tikslo būtina nustatyti visoje Europoje vienodą sąvokos apibrėžtį. Pvz., 
viena kategorija galėtų būti „gyvybei pavojingu būdu sužeistų asmenų“ grupė, pagrindinis 
požymis – tokie asmenys po eismo nelaimės gydomi intensyviosios terapijos skyriuose. Šios 
sąvokos apibrėžties nustatymui būtina paskirti konkretų terminą.

3.4 Kelių eismo saugos rodiklių ir duomenų gerinimas

Būtina tarpvalstybiniu lygmeniu lyginti valstybes ir įvertinti pažangą bei atitinkamų 
priemonių veiksmingumą kelių eismo saugos srityje.

Tokius palyginimus reikia atlikti tik remiantis visų valstybių narių teikiamais kokybiškais 
palygintinais duomenimis ir rodikliais, taip pat reikia pasitelkti tinkamus vertinimo 
mechanizmus. Nepaisant svarios pažangos šioje srityje reikia gerinti priemones. Jau įvykdyta 
nemažai ES finansuotų mokslinių tyrimų projektų, skirtų rodikliams tobulinti (pvz., projektas 
„SafetyNet“). Reikėtų naudoti šių mokslinių tyrimų projektų išvadas, kad pasitelkiant 
geresnius ir išsamesnius duomenis būtų galima geriau numatyti priemonių veiksmingumą ir 
poveikį.

Labai trūksta palyginamų duomenų ypač analizuojant sužeidimų ir eismo nelaimių priežastis. 
ES turėtų kuo skubiau paskatinti visoje ES pagal suderintus kriterijus rinkti duomenis apie 
eismo nelaimių priežastis. Vienas iš veiksmų galėtų būti parengti suderintą eismo nelaimių 
duomenų analizės instrumentą pasitelkiant standartizuotą formą, taip pat ES remiami išsamūs 
eismo nelaimių moksliniai tyrimai reprezentaciniuose visų valstybių narių eismo regionuose, 
kad būtų galima gauti dar tikslesnes išvadas. Šioje srityje galėtų būti naudinga atskirų 
valstybių narių patirtis.

Be to, iš visų valstybių narių surinkti duomenys turėtų būti apdorojami centrinėje tarnyboje ir, 
kiek įmanoma, laikantis aukštų asmens duomenų apsaugos standartų viešai skelbiami.

3.5 Nacionaliniai ir visoje ES galiojantys tikslai

Papildomai skatinti didinti kelių eismo saugą valstybėse narėse taip pat galėtų aiškūs 
kiekybiniai tikslai, kuriais remiantis pagal suderintus duomenis būtų galima visų pirma atlikti 
reguliarius palyginimus ir atitinkamai įvertinti nacionalines politikos programas bei jas viešai 
skelbti. ES šioje srityje galėtų nustatyti pareigą kiekvienai valstybei narei pagal suderintas 
bendras gaires parengti nacionalinius kelių eismo saugos planus ir juos viešai skelbti. 
Konkreti nacionaliniais tikslais ir priemonėmis išreikštų tokių planų forma vadovaujantis 
subsidiarumo principu turėtų iš esmės likti kiekvienos valstybės narės kompetencijos srityje.

3.6 Kelių eismo dalyvių elgesys

ES piliečiai turi teisę į aukštus kelių eismo saugos standartus. Politika turi padėti juos 
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užtikrinti, ypač įgyvendinant kelių eismo taisykles.
Vis dėlto kiekvienas eismo dalyvis taip pat turi pareigą savo elgesiu didinti kelių eismo saugą. 
Kiekvienas gali prisidėti. Todėl ypatingą reikšmę turi eismo dalyvių elgesio gerinimas.

Pvz., viena iš pradedantiesiems vairuotojams skirtų vairavimo kursų tobulinimo priemonių 
yra vairavimas nuo 17 metų amžiaus lydint kitam asmeniui (šiuo metu tokia priemonė 
sėkmingai naudojama Vokietijoje) arba išduodant vairuotojų pažymėjimus taikoma daugelio 
etapų sistema, numatanti vairavimo praktikos mokymus ir po teisės vairuoti įgijimo. Kelių 
eismo srityje reikėtų labiau įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą koncepciją. Tik tuomet, kai 
eismo dalyvis nuolat tobulinasi, jis gali ateityje naudotis naujomis transporto priemonių 
funkcijomis ir sėkmingai veikti sudėtingose eismo situacijose. Taip pat visi eismo dalyviai 
turėtų reguliariai atnaujinti rengiantis gauti vairuotojo pažymėjimą įgytas pirmosios pagalbos 
teikimo žinias.

Tačiau taip pat reikėtų įgyvendinti eismo psichologijos priemones siekiant esminių už kelių 
eismo taisyklių pažeidimus baustų eismo dalyvių elgesio pokyčių, pvz., įvedant visuotinę 
suderintą taškų sistemą. 

Be to, ES turi pagirtiną ES kelių eismo saugos chartiją, kurią daugelis valstybių narių yra 
pasirašiusios ir taip prisiėmusios įsipareigojimus. Įgyvendinant šią chartiją sukurtos dalyvių 
komunikacijos sistemos turi būti plečiamos ir labiau naudojamos kelių eismo saugos 
kampanijoms visoje ES.

3.7 Konkrečios priemonės:

Greta pakartotinių Europos Parlamento raginimų pranešėjas siūlo papildomų priemonių, 
skirtų kelių eismo saugai gerinti ES. Dėl su vertimu susijusių Europos Parlamento 
reikalavimų šio savo iniciatyva rengiamo pranešimo projekto apimtis yra ribota. Todėl buvo 
galima įtraukti ne visus pasiūlymus. Pranešėjas pasilieka sau teisę procedūros eigoje pateikti 
papildomų pasiūlymų, ypač susijusių su:

 padangų slėgiu / prievole naudoti žiemines padangas;
 su gelbėjimu susijusios informacijos padėjėjams ir profesionaliems gelbėtojams 

teikimu;
 eismo dalyvių rengimo ir tobulinimosi priemonių;
 kelių eismo saugos kampanijomis;
 silpnesnių kelių eismo dalyvių apsaugos priemonėmis;
 lengvosioms transporto priemonėms ir krovininėms transporto priemonėms skirtomis 

techninėmis priemonėmis;
 motociklų stabdžių atiblokavimo sistemomis;
 apie nuovargį įspėjančiomis sistemomis;
 įspėjamųjų liemenių dėvėjimu užmiestyje;
 vienodo alkoholio kiekio kraujyje standarto taikymu;
 elektriniais dviračiais.


