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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas ceļu satiksmes drošību no 2011.–2020. gadam
(2010/2235(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Ilgtspējīga nākotne transportam — ceļā uz integrētu, 
uz tehnoloģijām balstītu un ērti izmantojamu sistēmu” (COM(2009)0279),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Eiropas Ceļu satiksmes drošības rīcības programma: 
ceļu satiksmes drošības politikas ievirzes 2011.–2020. gadam” (COM(2010)0389),

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 2. un 3. decembra secinājumus par Komisijas 
paziņojumu „Eiropas ceļu satiksmes drošības programma: ceļu satiksmes drošības 
politikas ievirzes 2011.–2020. gadam” (16951/10),

– ņemot vērā Komisijas vērtējošo pētījumu1 par 3. ceļu satiksmes drošības rīcības 
programmu,

– ņemot vērā rezolūciju, kas pieņemta ANO pilnsapulcē „Improving global road safety” 
2010. gada 10. maijā (64/255),

– ņemot vērā 2005. gada 29. septembra rezolūciju par Eiropas ceļu satiksmes drošības 
rīcības programmu — ceļu satiksmes negadījumu upuru skaita samazināšana uz pusi 
Eiropas Savienībā līdz 2010. gadam: kopēji centieni2,

– ņemot vērā 2006. gada 27. aprīļa rezolūciju par Eiropas ceļu satiksmes drošību ―
„eCall” sistēmas nodrošināšana iedzīvotājiem3,

– ņemot vērā 2007. gada 18. janvāra rezolūciju par 3. rīcības programmu ceļu satiksmes 
drošībai — starpposma pārskatu4,

– ņemot vērā 2009. gada 23. aprīļa rezolūciju par inteliģento transporta sistēmu rīcības 
plānu5,

– ņemot vērā 2009. gada 23. aprīļa rezolūciju par rīcības plānu attiecībā uz mobilitāti 
pilsētā6,

– ņemot vērā 2010. gada 18. maija rezolūciju par sodiem, ko piemēro par sociālās jomas 
noteikumu nopietniem pārkāpumiem ceļu satiksmē7,

                                               
1 „The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020”.
2 OV C 227 E, 21.9.2006., 609. lpp.
3 OV C 296 E, 6.12.2006., 268. lpp.
4 OV C 244 E, 18.10.2007., 220. lpp.
5 OV C 184 E, 8.7.2010., 43. lpp.
6 OV C 184 E, 8.7.2010., 50. lpp.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0175.
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– ņemot vērā 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par ilgtspējīgu nākotni transportam1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A7-0000/2011),

A. tā kā 2009. gadā negadījumos uz Eiropas Savienības ceļiem gājuši bojā vairāk nekā 
35 000 cilvēku un ievainoti vairāk nekā 1 500 000 cilvēku,

B. tā kā ceļu satiksmes negadījumu sociālās izmaksas katru gadu sasniedz apmēram 
EUR 130 miljardus,

C. tā kā nav sasniegts 3. rīcības programmā izvirzītais mērķis par ceļu satiksmes negadījumu 
upuru skaita samazināšanu uz pusi Eiropas Savienībā līdz 2010. gada beigām, tomēr ir 
fiksēta satiksmes negadījumu upuru skaita būtiska samazināšanās ES,

D. tā kā ES joprojām vērojama salīdzinoši augsta sabiedrības tolerance attiecībā uz ceļu 
satiksmes negadījumiem un satiksmes negadījumu upuru skaits katru gadu ir apmēram 
tikpat liels kā 250 vidēja izmēra lidmašīnu katastrofu gadījumā,

E. tā kā ceļu satiksmes drošības uzturēšana ir sabiedrības kopējs uzdevums,

F. tā kā pilnīgi īstenoti ir tikai 27,5 % no 3. rīcības programmā paredzētajiem pasākumiem,

G. tā kā Komisija pirms 3. ceļu satiksmes drošības rīcības programmas beigām nav 
iesniegusi jaunas rīcības programmas projektu,

H. tā kā iespēja iet bojā ceļu satiksmes negadījumā uz vienu noieto kilometru kājāmgājējam 
ir 9 reizes augstāka, riteņbraucējam ― 7 reizes augstāka un motociklistam ― 18 reizes 
augstāka nekā vieglās automašīnas pasažieriem,

I. tā kā apmēram 55 % nāvējošo negadījumu notiek uz lauku ceļiem, 36 % ― pilsētās un 
6 % ― uz automaģsitrālēm,

J. tā kā sabiedriskais transports ir daudz drošāks nekā personīgais transports,

K. tā kā Eiropas Savienībā paredzamas demogrāfiskas izmaiņas un vecāka gadagājuma 
cilvēku mobilitātei jāpievērš īpaša uzmanība,

L. tā kā jauni tehnikas sasniegumi, jo īpaši attiecībā uz hibrīdtransportlīdzekļiem un 
piedziņas elektrificēšanu, rada jaunus izaicinājumus glābšanas dienestiem,

M. tā kā Eiropas līmeņa, valsts līmeņa, reģionāliem un lokāliem pasākumiem jānotiek 
saskaņoti,

Pamatojums

1. atzinīgi vērtē sagatavoto Komisijas paziņojumu, tomēr aicina Komisiju līdz 2011. gada 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0260.
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beigām sniegtos priekšlikumus izstrādāt par pilnvērtīgu rīcības programmu, kurā iekļauts 
detalizēts pasākumu saraksts ar skaidri noteiktu laika plānojumu un uzraudzības 
instrumentiem regulārai rezultātu kontrolei, kā arī vidusposma izvērtējums;

2. piekrīt Komisijas viedoklim, ka ceļu satiksmes drošības paaugstināšanai vajadzīga 
saskaņota, visaptveroša un integrēta pieeja, un atbalsta ceļu satiksmes drošības aspektu 
iekļaušanu visos saistītajos politikas ziņojumos;

3. ierosina līdz 2014. gadam izveidot ES ceļu satiksmes drošības koordinatora amatu;

4. uzsver, ka īpaša uzmanība jāvelta jau pieņemtu likumu un apstiprinātu pasākumu 
pienācīgai īstenošanai, un norāda, ka vēl nav pilnīgi izmantota iespēja par leģislatīvu 
pasākumu pieņemšanu ES līmenī;

5. atbalsta mērķi līdz 2020. gadam Eiropas Savienībā uz pusi samazināt satiksmes 
negadījumu upuru skaitu, salīdzinot ar 2010. gadu, kā arī mudina šim laika posmam 
noteikt citus skaidrus un izmērāmus mērķus, jo īpaši ceļu satiksmes negadījumos

 bojā gājušo bērnu līdz 14 gadu vecumam skaita samazināšanu par 60 %, kā arī

 dzīvībai bīstamus ievainojumus guvušo personu skaita samazināšanu par 40 %, 
pamatojoties uz izstrādājamu un ES līmenī vienotu definīciju;

Ētikas aspekti

6. uzsver, ka katram ES pilsonim ir ne tikai tiesības uz drošu ceļu satiksmi, bet arī 
pienākums ar savu izturēšanos veicināt ceļu satiksmes drošību;

7. atkārtoti norāda, ka vajadzīga papildu ilgtermiņa stratēģija, kura pārsniedz šajā ziņojumā 
iekļauto laika posmu un kuras mērķis ir visu nāves gadījumu novēršana ceļu satiksmes 
negadījumos („nulles vīzija”); mudina Komisiju izstrādāt šīs stratēģijas pamatelementus 
un paziņot par tiem nākamo trīs gadu laikā;

Paraugprakse un iekļaušana valstu plānos

8. aicina Komisiju veicināt labāko prakšu apmaiņu, lai varētu tās intensīvāk iesaistīt valsts 
satiksmes drošības plānos;

9. aicina Komisiju izvērtēt Eiropas Satiksmes drošības hartu un veicināt līdzīgu reģionāla un 
lokāla līmeņa hartu izveidi;

10. uzsver, ka skaidri un izmērāmi mērķi sniedz papildu impulsus un stimulus ceļu satiksmes 
drošības uzlabošanai, kā arī ir obligāti elementi, veicot rezultātu salīdzināšanu starp 
dalībvalstīm, kā arī pasākumu uzraudzību un izvērtēšanu;

11. atbalsta Komisijas mērķi piedalīties dalībvalstu ceļu satiksmes drošības plānu izstrādē; 
aicina ieviest noteikumu, ka minētie plāni jāizstrādā un jāpublicē atbilstoši saskaņotām, 
kopējām vadlīnijām, tomēr uzsver, ka katrai dalībvalstij jāpiešķir plaša rīcības brīvība, lai 
attiecīgos pasākumus, programmas un mērķus pieskaņotu katras valsts atšķirīgajiem 
apstākļiem;
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Rādītāju un datu uzlabošana

12. uzskata kvalitātes ziņā augstvērtīgus un salīdzināmus datus par veiksmīgas ceļu satiksmes 
drošības politikas galveno priekšnosacījumu;

13. aicina Komisiju līdz 2013. gada beigām, pamatojoties uz SafetyNet projektu, izstrādāt 
saskaņotu papildu rādītāju kopumu, ar ko varētu veikt uzlabotu uzraudzību, kā arī ticamu 
rezultātu salīdzinājumu starp dalībvalstīm;

14. aicina Komisiju līdz 2012. gadam izstrādāt priekšlikumus par datu uzlabošanu attiecībā 
uz negadījumu un ievainojumu iemesliem;

15. aicina Komisiju divu gadu laikā izstrādāt saskaņotas definīcijas jēdzieniem „dzīvībai 
bīstami-”, „smagi”-„ un „viegli ievainota persona”, lai nodrošinātu pasākumu un to 
rezultātu salīdzināmību starp dalībvalstīm;

16. aicina izveidot ES līmeņa ceļu satiksmes novērošanas iestādi, kas apvienotu jau esošu 
datu banku datus, kā arī zināšanas, kas iegūtas tādos ES projektos kā SafetyNet vai 
DaCoTa, saprotami tos izklāstītu, katru gadu atjaunotu un padarītu pieejamus visiem 
interesentiem;

17. aicina dalībvalstis ievērot esošās saistības par datu pārsūtīšanu;

Darbības jomas

Ceļu satiksmes dalībnieku izglītības un uzvedības uzlabošana

18. uzsver, ka satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no uzmanības, rēķināšanās ar citiem 
satiksmes dalībniekiem un abpusēja respekta, kā arī spēkā esošo noteikumu ievērošanas;

19. uzskata, ka mūžizglītībai jāpiešķir lielāka nozīme arī satiksmes drošības jomā;

20. aicina izglītībā un apmācībā veltīt lielāku uzmanību tādiem būtiskākajiem nāves 
iemesliem ceļu satiksmes negadījumos kā atļautā ātruma pārsniegšana, alkohola un 
narkotiku lietošana, drošības jostas vai cita aizsargaprīkojuma neizmantošana, kā arī 
mobilo ierīču lietošana;

21. iesaka kā reintegrācijas līdzekli iepriekš sodītu satiksmes dalībnieku automašīnās 
izmantot sistēmu dzinēja bloķēšanai, ja vadītājs lietojis alkoholu;

Ceļu satiksmes noteikumu saskaņošana un ieviešana

22. aicina veikt ceļu satiksmes zīmju un noteikumu konsekventu saskaņošanu līdz 
2013. gadam;

23. uzskata spēkā esošo noteikumu efektīvu īstenošanu par ES ceļu satiksmes drošības 
politikas pamatu; šajā kontekstā aicina dalībvalstis katru gadu izvirzīt kontroles mērķus 
tādās jomās kā atļautā ātruma pārsniegšana, alkohola un narkotiku lietošana, kā arī 
drošības jostas lietošana;
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24. aicina ieviest kontroles sistēmas, ar kurām sistemātiski fiksēt un disciplināri sodīt arī 
motociklistu pieļautos ātruma pārkāpumus;

Drošas ceļu satiksmes infrastruktūras radīšana

25. atbalsta Komisijas iniciatīvu par ES finansējuma piešķiršanu tikai tām infrastruktūrām, 
kas atbilst ES direktīvām par ceļu satiksmes drošību un tuneļu drošību;

26. norāda, ka aizsargiežogojumi ielu malās apdraud motociklistu dzīvību, un aicina 
dalībvalstis kritiski bīstamos ceļa posmos ierīkot ar augšējo un apakšējo garensiju 
aprīkotus papildu drošinājumus;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt un īstenot piemērotus pasākumus negadījumu 
novēršanai uz lauku ceļiem un lauku reģionos, kā arī kaitējuma smaguma mazināšanai;

28. uzsver vajadzību ievērot transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikus un aicina Komisiju 
un dalībvalstis nodrošināt pietiekami daudz drošu un sociālo standartu minimumam 
atbilstošu stāvvietu, kas paredzētas profesionālajam tālsatiksmes kravas transportam;

Drošu transportlīdzekļu ieviešana satiksmē

29. iesaka visos komerciālajos vieglajos vai kravas transportlīdzekļos obligāti lietot dzinēja 
bloķēšanas sistēmu, ja vadītājs lietojis alkoholu;

30. aicina Komisiju divu gadu laikā iesniegt ziņojumu par to, cik lielā mērā uzlabota 
pasažieru aizsardzības sistēma, kuras pamatā ir papildus nostiprināti transportlīdzekļa A-, 
B- un C-balsti, ietekmē šofera kopējo redzamības lauku un vai šī sistēma negatīvi 
ietekmē mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību;

31. aicina Komisiju divu gadu laikā iesniegt ziņojumu par elektromobilitātes drošības 
aspektiem;

32. aicina transportlīdzekļu ražotājus, kas izstrādā elektroautomobiļus un citas jaunas dzinēju 
tehnoloģijas, īpašu uzmanību pievērst tam, lai avārijas gadījumā gan pasažierus, gan 
palīgus un glābšanas dienestus efektīvi pasargātu no jauniem apdraudējuma avotiem;

33. aicina dalībvalstis rūpīgāk uzraudzīt transportlīdzekļu piederumu un rezerves daļu 
importu, pievēršot uzmanību minēto preču derīgumam un atbilstībai augstajiem Eiropas 
Patērētāju tiesību aizsardzības standartiem;

34. aicina Komisiju divu gadu laikā noteikt kopējus standartus tehniskajai kontrolei, ko veic 
pēc smagiem negadījumiem;

Modernu tehnoloģiju izmantošana transportlīdzekļos, infrastruktūrā un glābšanas 
dienestos

35. aicina, lai attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošie satiksmes noteikumi būtu pieejami pirms 
brauciena un brauciena laikā, piemēram, izmantojot inteliģentās transporta sistēmas;

36. aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu par transportlīdzekļu aprīkošanu ar „inteliģentām 
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ātruma asistēšanas sistēmām”, kurā iekļauts laika plānojums, atļauju izsniegšanas procesa 
noteikumi un vajadzīgās ielu infrastruktūras apraksts;

37. atzinīgi vērtē Komisijas ieceri par „eCall” sistēmas ieviešanas paātrināšanu un aicina 
Komisiju turpmākajos divos gados pārbaudīt minētās sistēmas lietošanu motociklos, 
smagajos kravas automobiļos un autobusos, un pozitīva rezultāta gadījumā ierosināt 
sistēmas lietošanu arī minētajos transportlīdzekļos;

Mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzība

38. ierosina ieviest pienākumu par brīdinājuma vestes obligātu nodrošināšanu 
transportlīdzeklī katram pasažierim, kā arī noteikt, ka minētās brīdinājuma vestes obligāti 
jāvalkā riteņbraucējiem, lai nodrošinātu labāku redzamību;

39. aicina pievērst vairāk uzmanības mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem, proti, 
gājējiem, riteņbraucējiem, bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem, šo personu 
aizsardzību atzīstot par neatņemamu satiksmes drošības daļu;

40. iesaka bērnus līdz trīs gadu vecumam sēdināt bērnu sēdeklītī, kas novietots pretēji 
braukšanas virzienam;

41. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PAMATOJUMS

1. Ziņojuma konteksts

Pēdējos gados ievērojami uzlabojusies drošība uz Eiropas ceļiem. Starp 2001. un 2009. gadu 
ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits ES samazinājies par 36 %. Izšķiroša nozīme šā 
rezultāta sasniegšanā bijusi Eiropas 3. rīcības programmai ceļu satiksmes drošībai 2001.–
2010. gadam. Pateicoties sasniegtajam progresam, kopš 2001. gada izglābtas gandrīz 80 000 
cilvēku dzīvību. Neskatoties uz to, ka nav sasniegts mērķis par katru gadu satiksmes 
negadījumos bojā gājušo skaita samazināšanu uz pusi, sasniegtie rezultāti ļauj nākotnē 
raudzīties ar cerībām; minētajiem rezultātiem galvenokārt vajadzētu būt stimulam turpmāku 
pasākumu veikšanā. 2009. gadā uz Eiropas ceļiem joprojām gājuši bojā 35 000 cilvēku, 
1,5 miljoni cilvēku guvuši smagus ievainojumus, bieži ar paliekošām sekām. Šādu satiksmes 
negadījumu sociālās un ekonomiskās izmaksas ir ļoti ievērojamas (apmēram 
EUR 130 miljardi 2009. gadā). Papildus jāņem vērā arī cilvēciskais zaudējums, piederīgo 
sēras, ievainoto ciešanas, kā arī dramatiskās izmaiņas upuru dzīvēs.

35 000 bojāgājušo ceļu satiksmē atbilst apmēram 250 pilnu vidēja izmēra lidmašīnu 
katastrofām gaisa satiksmē, kas ir neiedomājams scenārijs. Tomēr sabiedrība kopumā 
joprojām nepievērš pietiekamu uzmanību dzīvības briesmām, ko rada ceļu satiksme. Katru 
dienu notiekošās traģēdijas uz ES ceļiem kopumā paliek neievērotas.

2. Komisijas paziņojums

Neilgi pirms 3. rīcības programmas beigām Komisija iesniegusi paziņojumu, kurā izklāstīti 
tās stratēģiskie mērķi līdz 2020. gadam.

Komisijas galvenais mērķis atkal ir ceļu satiksmes negadījumos Eiropas Savienībā bojāgājušo 
kopējā skaita samazināšana uz pusi līdz 2020. gadam (salīdzinot ar 2010. atskaites gadu).

Šā mērķa sasniegšanai Komisija izvirza septiņus stratēģiskos mērķus:

 ceļu satiksmes dalībnieku izglītošanas un apmācības uzlabošana, kā arī autoskolu 
piedāvāto autovadīšanas kursu kvalitātes uzlabošana,

 ceļu satiksmes noteikumu labāka īstenošana,

 drošākas infrastruktūras,

 uzlaboti smago un vieglo automobiļu drošības pasākumi,

 inteliģentu transportlīdzekļu izstrādāšana,

 avārijas un pirmās palīdzības dienestu darbības kvalitātes uzlabošana,

 mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku, jo īpaši motociklistu, aizsardzība.

Ar šīm vadlīnijām Komisija vēlas noteikt vispārēju reglamentējošu ietvaru un mērķus, kam 
jāpieskaņo valsts vai lokālās stratēģijas. Atbilstoši subsidiaritātes principam dažādie pasākumi 
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jāveic tiem atbilstošajā un mērķtiecīgajā līmenī, ievērojot dalītās atbildības principu.

3. Kritika un uzlabošanas priekšlikumi

3.1. Labāka pasākumu koordinēšana

Referents pamatā atbalsta Komisijas noteiktos mērķus un vispārēji raksturotos pasākumus.
Tas pats attiecas arī uz Komisijas viedokli, ka ceļu satiksmes drošības paaugstināšanai 
vajadzīga saskaņota, visaptveroša un integrēta pieeja, kas aptver visus satiksmes dalībniekus 
un visas skartās puses, kā arī ņem vērā sinerģiju ar citiem politiskajiem mērķiem. Šo mērķu 
sasniegšanai, tāpat kā ceļu satiksmes drošības aspektu iekļaušanai visās saistītajās politikas 
jomās, kā arī lokālā, reģionālā, valsts un Eiropas līmeņa efektīvai savienošanai, sagatavojot un 
ieviešot pasākumus, vajadzīga augstākā mērā saskaņota rīcība. Ņemot vērā pašreizējās 
ES līmeņa struktūras, šādas integrētas pieejas konsekventa izstrādāšana šķiet maz ticama.
Tādēļ referents ierosina izveidot Eiropas koordinatora amatu ceļu satiksmes drošības 
jautājumos. Šāds koordinators ar Komisijas atbalstu nodarbotos ar dažādo pieeju un līmeņu 
sasaisti. Minētais koordinators jo īpaši varētu sniegt noderīgus starpnieka pakalpojumus 
atšķirīgo līmeņu sadarbības veicināšanā.

3.2. „Nulles vīzija”

Referents atbalsta mērķi par negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanu uz pusi līdz 
2020. gadam. Tomēr tas nozīmē, ka 2020. gadā par ceļu satiksmes negadījumu upuriem 
joprojām kļūs apmēram 15 000 cilvēku. Tas nozīmē, ka maksa par ES iedzīvotāju mobilitāti 
būtu biedējoši augsta. Ikviens cilvēks, kas iet bojā vai gūst ievainojumus satiksmes 
negadījumos, ir tieši viens par daudz. Kaut arī nav iespējams garantēt absolūtu drošību, šobrīd 
šķietami ambiciozais mērķis par satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanu tikai 
uz pusi no ētiskā viedokļa ir problemātisks. Komisijai vajadzētu uzklausīt Eiropas Parlamenta 
izteikto aicinājumu un par ilgtermiņa mērķi izvirzīt nāves gadījumu pilnīgu novēršanu ceļu 
satiksmes negadījumos („nulles vīzija”), kā to valsts līmenī jau izdarījušas vairākas 
dalībvalstis. ES jāuzsāk šīs vīzijas precizēšana un tādas stratēģijas izstrāde, kas pārsniedz 
10 gadu periodu.

3.3. Ambiciozi mērķi un konkrēti pasākumi

Šā ziņojuma izstrādāšanas laikā ES vajadzīgs daudz konkrētāks pasākumu kopums, lai 
sasniegtu ambiciozo mērķi par ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita samazināšanu 
par 50 %. Konkrētāki pasākumi jo īpaši vajadzīgi tādēļ, ka, palielinoties panākumiem, kļūst 
arvien grūtāk panākt satiksmes negadījumos bojāgājušo skaita, kā arī pašu negadījumu skaita 
samazinājumu. Ņemot vērā minētos apstākļus, daudzi Komisijas ierosinātie pasākumi ir pārāk 
nenoteikti, neambiciozi un neatbilst pārvaramajiem izaicinājumiem.

Referents izsaka nožēlu par to, ka Komisija līdz 3. rīcības programmas beigām nav iesniegusi 
jaunas 4. rīcības programmas projektu. Tā vietā Komisija ir prezentējusi tikai ietekmes ziņā 
vājāku stratēģisko paziņojumu, kas nav pietiekams kā ietvarstruktūra. Līdz 2011. gada beigām 
Komisijai prezentētās ieceres jāizstrādā par pilnvērtīgu jaunu rīcības programmu, kurā 
iekļauts detalizēts pasākumu saraksts ar skaidri noteiktu laika plānojumu un uzraudzības 
instrumentiem rezultātu kontrolei, kā arī vidusposma izvērtējums.
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Bez tam ES līmenī jāizvirza divi citi skaidri un izmērāmi mērķi, kas sasniedzami līdz 
2020. gadam: ceļu satiksmes negadījumos

• bojā gājušo bērnu līdz 14 gadu vecumam skaita samazināšana par 60 %, kā arī
• dzīvībai bīstamus ievainojumus guvušo personu skaita samazināšana par 40 %.

Pēdējā minētā mērķa sasniegšanai jāizstrādā Eiropas līmenī saskaņota definīcija. Viena no 
iespējamām kategorijām varētu būt, piemēram, tādu dzīvībai bīstamu ievainojumu guvušu 
personu kategorija, kuriem pēc negadījuma vajadzīga intensīva medicīniska aprūpe. Minētās 
definīcijas izstrādei jānosaka konkrēts termiņš.

3.4. Ceļu satiksmes drošības rādītāju un datu uzlabošana

Obligāti jāveic starpvalstu salīdzinājumi un jānovērtē sasniegtais progress vai arī pasākumu 
efektivitāte ceļu satiksmes drošības jomā.

Minētie salīdzinājumi un novērtējumi jāveic tikai ar kvalitatīvi augstvērtīgiem un 
salīdzināmiem datiem un rādītājiem no visām dalībvalstīm, kā arī ar piemērotiem izvērtēšanas 
instrumentiem. Neskatoties uz jau sasniegto ievērojamo progresu, joprojām iespējams veikt 
uzlabojumus. Jau notikuši daudzi ES finansēti pētniecības projekti, kuru mērķis bijis uzlabotu 
rādītāju kopuma izstrāde (piemēram, SafetyNet). Šo pētniecības projektu rezultāti jāizmanto, 
lai ar labāku un visaptverošāku datu kopuma palīdzību gūtu dziļāku ieskatu attiecīgo 
pasākumu efektivitātē un iedarbības veidā.

Īpaši liels pieprasījums pēc salīdzināmiem datiem ir negadījumos gūto ievainojumu iemeslu 
un negadījumu iemeslu analīzes jomā. ES pēc iespējas ātrāk jārosina ES līmenī saskaņotas 
negadījumu iemeslu statistikas izveide. Lai iegūtu vēl precīzākas atziņas, vajadzīga arī 
saskaņota negadījumu datu analīze, izmantojot standartizētu veidlapu, kā arī ES atbalstīts 
detalizēts negadījumu pētījums visu dalībvalstu reprezentatīvās satiksmes vietās. Minētajos 
pētījumos varētu izmantot atsevišķās dalībvalstīs jau iegūtu pieredzi. 

Visās dalībvalstīs iegūtie dati saprotami jāapstrādā centrālā iestādē un jāpadara publiski 
pieejami, vienlaikus nodrošinot augstu personas datu aizsardzības līmeni.

3.5. Valsts un ES līmeņa mērķu noteikšana

Skaidru un izmērāmu mērķu noteikšana var sniegt papildu ieguldījumu un stimulu ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanai dalībvalstīs; tas jo īpaši ir spēkā, ja saskaņoti dati nodrošina 
rezultātu regulāru salīdzinājumu un attiecīgo valstu politiku jomu izvērtēšanu, kā arī, ja 
minētie salīdzinājumi ir publiski pieejami. ES varētu noteikt, ka katrai dalībvalstij ir 
pienākums atbilstoši saskaņotām kopējām vadlīnijām izstrādāt un publicēt valsts plānu 
satiksmes drošības jomā. Minēto plānu konkrētāka izstrāde, nosakot valsts mērķus un 
pasākumus, saskaņā ar subsidiaritātes principu ir attiecīgās dalībvalsts kompetencē.

3.6. Izturēšanās ceļu satiksmē

ES iedzīvotājiem un iedzīvotājām ir tiesības uz augstiem ceļu satiksmes drošības standartiem.
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Politikai jāsniedz ieguldījums šajā jomā, jo īpaši, īstenojot ceļu satiksmes noteikumus.
Vienlaikus katra satiksmes dalībnieka pienākums ir sniegt personisku ieguldījumu ceļu 
satiksmes drošībā. Piedalīties un ietekmēt situāciju var katrs, tādēļ īpaši svarīgi ir pasākumi, 
kas paredzēti pārvietošanās ieradumu uzlabošanai.

Pie minētajiem pasākumiem pieder tādi pasākumi kā, piemēram, pasākumi jauno autovadītāju 
apmācības kvalitātes uzlabošanai, piemēram, braukšana ar pavadoni no 17 gadu vecuma, ko 
pašlaik veiksmīgi īsteno Vācijā, vai arī vairākpakāpju apmācības modeļa ieviešana, kas 
paredz braukšanas treniņus arī pēc autovadītāja apliecības iegūšanas. Ceļu satiksmē plašāk 
jāīsteno mūžizglītības koncepts. Tikai tad, ja satiksmes dalībnieks regulāri gūst tālākizglību, 
tas nākotnē spēs orientēties jaunās transportlīdzekļu funkcijās un sarežģītās satiksmes 
situācijās. Visiem satiksmes dalībniekiem regulāri jāatjauno arī autovadītāju kursos gūtās 
pirmās palīdzības sniegšanas prasmes.

Jāīsteno arī psiholoģiski pasākumi, kas paredzēti pārkāpumus izdarījušu satiksmes dalībnieku 
paradumu ilgtermiņa pārveidošanai, piemēram, saskaņotas soda punktu sistēmas ieviešana.

ES ir izstrādājusi atzinības vērtu ES Satiksmes drošības hartu, kuru personīgi apņēmušies 
ievērot daudzi satiksmes dalībnieki. Jāpilnveido un plašāk ES līmeņa satiksmes drošības 
kampaņās jāizmanto ar šo hartu radītās komunikācijas struktūras starp iesaistītajiem 
dalībniekiem.

3.7. Konkrēti atsevišķi pasākumi

Līdztekus atkārtotajām Eiropas Parlamenta prasībām referents ierosina virkni 
papildpasākumu, kas paredzēti ceļu satiksmes drošības uzlabošanai ES. Ņemot vērā Eiropas 
Parlamenta prasības attiecībā uz dokumentu tulkošanu, uz šā iniciatīvas ziņojuma projekta 
apjomu attiecas ierobežojumi, tādēļ ziņojumā nav iekļauti visi priekšlikumi. Referents plāno 
procesa laikā sniegt papildinājumus, kas īpaši attiecas uz:

 riepu spiedienu / ziemas riepu obligātu lietošanu,
 palīgu un profesionālu glābšanas dienestu nodrošināšana ar glābšanai svarīgu 

informāciju,
 satiksmes dalībnieku apmācības un tālākizglītības pasākumiem,
 ceļu satiksmes drošības kampaņām,
 mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzības pasākumiem,
 tehniskiem pasākumiem attiecībā uz vieglajiem pasažieru, kā arī kravas automobiļiem,
 motociklu pretbloķēšanas sistēmām,
 ierīcēm, kas brīdina par vadītāja nogurumu,
 brīdinājuma vestēm, kas jāvalkā naktīs ārpus apdzīvotām vietām,
 vienotu pieļaujamo promiļu ierobežojumu,
 elektrodivriteņiem.


