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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar is-sikurezza fit-toroq 2011-2020
(2010/2235(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Futur sostenibbli għat-trasport: 
Lejn sistema integrata, immexxija mit-teknoloġija u li tista' tintuża faċilment” 
(COM(2009)0279),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata 'Lejn Żona Ewropea ta' 
sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta' politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020" 
COM(2010)0389),

– wara li kkunsidra l-konkluzjonijiet tal-Kunsill tat-2 u 3 ta Diċembru 2010 għall-
informazzjoni tal-Kummissjoni intitolata 'Lejn Żona Ewropea ta' sikurezza tat-triq: 
orjentazzjonijiet ta' politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020" (16951)0389),

– wara li kkunsidra ir-riċerka ta' analiżi1 tal-Kummissjoni dwar it-tielet progamm ta' 
azzjoni għas-sikurezza fit-toroq,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU "Improving global road 
safety" tal-10 ta' Mejju 2010 (64/255),

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta’ Settembru 2005 dwar il-Programm ta' 
Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza fit-Toroq: Innaqqsu bin-nofs l-għadd ta' vittmi ta' 
inċidenti tat-traffiku fl-Unjoni Ewropea sal-2010: Responsabbiltà komuni'2,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2006 dwar is-Sikurezza fit-Toroq: 
inwasslu l-eCall liċ-ċittadini3,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta’ Jannar 2007 dwar il-Programm ta’ 
Azzjoni Ewropew għas-Sikurezza tat-Toroq – reviżjoni ta’ nofs iż-żmien4,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ April 2009 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni tas-
Sistemi ta' Trasport Intelliġenti5,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta’ April 2009 dwar il-Pjan ta’ Azzjoni 
rigward il-mobilità urbana6,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Mejju 2010 dwar penali għall-ksur serju 

                                               
1 'The preparation of the European Road Safety Action Program 2011-2020'.
2 ĠU C 227 E, 21.9.2006, p. 609.
3 ĠU C 296 E, 6.12.2006, p. 268.
4 ĠU C 244 E, 18.10.2007, p. 220.
5 ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 43.
6 ĠU C 184 E, 8.7.2010, p. 50.
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ta’ regoli soċjali fit-trasport bit-triq1,

– wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2010 dwar politika tal-UE iżjed 
effettiva għall-Kawkasu tan-Nofsinhar2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2011),

A. billi fis-sena 2009, iktar minn 35 000 persuna ġew maqtula u korrew 1 500 000 f'inċidenti 
fit-toroq tal-Unjoni Ewropea, 

B. billi l-ispejjeż soċjali li jirriżultaw minn inċidenti tat-traffiku jiġu stmati għal EUR 130 
biljun fis-sena,

C. billi l-għan li ġie stabbilit fit-tielet programm ta' azzjoni li l-ammont ta' vittmi maqtula f' 
inċidenti fit-toroq tal-UE jitnaqqas bin-nofs sat-tmiem 2010 ma ntlaħaqx, iżda ġie 
reġistrat tnaqqis sostanzjali tal-vittmi maqtula fit-toroq tal-UE,

D. billi fl-UE għad hemm tolleranza relattivament għolja għal inċidenti tat-traffiku u kull 
sena n-numru ta' vittmi tat-traffiku jikkorrispondi għal dak ta' 250 ajruplan kummerċjali 
ta' daqs medju li jikkraxxjaw bil-passaġġieri tagħhom abbord, 

E. billi s-sikurezza fit-toroq għandha funzjoni soċjali ġenerali,

F. billi kienu biss 27.5 % tal-miżuri ppjanati fit-tielet programm ta' azzjoni li ġew 
implimentati b'mod sħiħ,

G. billi l-Kummissjoni naqset milli tippreżenta abbozz għal programm ġdid ta' azzjoni għas-
sikurezza fit-toroq qabel ma ntemm it-tielet programm ta' azzjoni,

H. billi l-possibilta` li wieħed jinqatel fit-triq, għal kull kilometru kopert, hija 9 darbiet għal 
persuni miexja fit-triq, għal sewwieqa tar-rota 7 darbiet u għal sewwieqa tal-mutur 18 -il 
darba iktar għolja minn dik ta' passiġġieri f'karrozza,   

I. billi madwar 55% tal-inċidenti mortali jiġru f'toroq rurali, 36% f'żoni urbani u 6% fuq l-
awtostradi,

J. billi t-trasport pubbliku huwa ferm iktar sikur mit-trasport individwali bil-karrozzi,

K. billi l-Unjoni Ewropea tinstab konfrontata minn tibdil demografiku u l-bżonnijiet tal-
anzjani għandhom jirċievu attenzjoni partikolari. 

L. billi żviluppi tekniċi ġodda bħal dawk li jirrigwardaw vetturi ibridi u l-elettrifikazzjoni 
tal-magni, joffru sfidi ġodda għall-persunal tas-salvataġġ, 

M. billi miżuri Ewropej, nazzjonali statali, reġjonali u lokali għandhom jimxu id f'id,

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2010)0175.
2 Testi adottati, P7_TA(2010)0260.
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1. Jilqa' l-komunikazzjoni attwali tal-Kummissjoni, iżda jitlob lill-Kummissjoni biex 
tkompli tiżviluppa s-soluzzjonijiet proposti għal programm ta' azzjoni sa tmiem 2011, li 
jinkludi katalgu ta' miżuri dettaljati bi skedi ta' ħinijiet ċari u strumenti tas-sorveljanza 
għal kontroll regolari tas-suċċess tal-miżuri applikati kif ukoll reviżjoni ta' nofs iż-żmien;

2. Jaqbel mal-idea tal-Kummissjoni li tgħid li biex tiżdied is-sikurezza fit-toroq għandu jkun 
hemm approċċ koerenti, totali u integrat, u jitlob li l-eżiġenzi relattivi tas-sikurezza fit-
toroq jiġu inklużi fl-oqsma politiċi relevanti kollha;

3. Jissuġġerixxi l-ħolqien tal-funzjoni ta' koordinatur tas-sigurta tat-triq tal-UE minn issa 
sal-2014;

4. Jenfasizza li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-implimentazzjoni approprjata ta' 
liġijiet u miżuri li diġa` ġew deċiżi, fejn għadha ma ġietx eżawrita l-marġini relattiva għal 
miżuri leġizlattivi fuq livell tal-UE;

5. Jappoġġa espressament l-għan li minn issa sal-2020, in-numru totali ta' inċidenti mortali 
fit-triq jitnaqqas bin-nofs minn issa sal-2020 u jitlob oġġettivi ċari u li jistgħu jitkejlu, 
fosthom speċjalment it-tnaqqis tan-numru 

 ta' tfal sa 14-il sena maqtula fit-toroq b' 60%, kif ukoll 

 ta' persuni li jkorru b'mod gravi b'40 % fuq il-bażi ta' definizzjoni standard għall-
Unjoni Ewropea kollha, li għandha tiġi elaborata b'mod rapidu

Aspetti etiċi

6. Jenfasizza li kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea m'għandux biss dritt għas-sikurezza tat-triq 
iżda permezz tal-imġiba tiegħu, hu għandu primarjament l-obbligu li jikkontribwixxi 
għas-sikurezza fit-toroq;

7. Ikompli jafferma l-konvinzjoni tiegħu li jeħtieġ ikun hemm strateġija kumplementari għal 
tul ta' żmien, li tmur 'il hinn mil-limitu ta' żmien tal-komunikazzjoni attwali u li għandha 
l-iskop li telimina n-numru tal-vittmi kollha tat-traffiku ("Vision Zero");  jitlob lill-
Kummissjoni biex tiżviluppa l-elementi prinċipali ta' din l-istrateġija u tippreżentahom fi 
żmien it-tliet snin li ġejjin;

Prattiki tajbin u implimentazzjoni fi pjanijiet nazzjonali

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tinforza l-iskambju ta' prattiki tajbin, sabiex dawn ikunu 
jistgħu jiġu kkunsidrati fi pjanijiet nazzjonali ta' sikurezza tat-triq; 

9. Jitlob lill-Kummissjoni biex tevalwa l-karta Ewropea tas-sikurezza fit-toroq u biex 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' karti simili fuq livell reġjonali u lokali; 

10. Jenfasizza li l-oġġettivi ċari u kwantifikabbli jagħtu inkoraġġiment supplementari għat-
titjib tas-sikurezza fit-toroq u jirraprezentaw elementi indispensabbli għall-evalwazzjoni 
komparattiva tal-prestazzjonijiet kif ukoll għas-sorveljanza u l-evalwazzjoni tal-miżuri li 
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ġew meħuda;

11. Jappoġġa lill-Kummissjoni sabiex din tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jħejju pjanijiet 
nazzjonali għas-sikurezza tat-triq; jinkoraġġixxi biex it-tħejjija u l-pubblikazzjoni ta' 
dawn il-pjanijiet skont linji gwida armonizzati komuni jsiru obbligatorji; iżda jenfasizza li 
l-Istati Membri għandu jkollhom marġni kbir sabiex huma jkunu jistgħu jaġġustaw il-
miżuri, il-programmi u l-iskopijiet rispetttivi tagħhom skont il-kundizzjonijiet nazzjonali 
tagħhom;

Titjib tal-indikaturi u tad-data

12. Jistima li data ta' kwalita` għolja u komparabbli hija rekwiżit indispensabbli għal politika 
b'suċċess dwar is-sikurezza tat-toroq;

13. Jitlob lill-Kummissjoni li minn issa sa tmiem l-2013 issir serje ta' indikaturi fuq bażi tal-
proġett SafetyNet, fejn permezz tagħhom issir sorveljanza aħjar, kif ukoll 
evalwazzjonijiet ta' tqabbil bejn l-Istati Membri;

14. Jitlob lill-Kummissjoni li minn issa sal-2012 telabora suġġeriment għat-titjib tad-
dokumentazjoni dwar kawżi ta' inċidenti u ta' korrimenti;

15. Jitlob lill-Kummissjoni li minn issa sa sentejn oħra telabora definizzjonijiet armonizzati 
ta' peruni li huma fil-periklu tal-mewt wara li korrew, ta' dawk li korrew b'mod serju u ta' 
dawk li korrew b'mod ħafif, sabiex jippermettu tqabbil bejn il-miżuri u r-riżultati 
tagħhom fl-Istati Membri;

16. Jippromwovi l-iżvilupp ta' post verifikabbli ta' osservazzjoni tal-UE għat-triq li jiġbor 
settijiet ta' data minn databasis attwali, kif ukoll għarfien minn proġetti tal-UE bħal 
Safety Net jew DaCoTa, jipproċessahom b'mod li jiftiehem u li jagħmilhom aċċessibbli 
għal kulħadd billi jaġġornahom annwalment,

17. Jitlob lill-Istati Membri biex ikunu konformi ma' obbligi eżistenti għat-trażmissjoni tad-
data;

Oqsma ta' azzjoni

Titjib fit-taħriġ u l-imġiba tal-utenti tat-triq

18. Jenfasizza li s-sikurezza fit-triq tiddependi minn attenzjoni, konsiderazzjoni u rispett 
reċiproku, kif ukoll mill-konformita` mad-dispożizzjonijiet li japplikaw;

19. Huwa tal-opinjoni li t-tagħlim matul il-ħajja kollha għandu jkun iktar relevanti, anki fit-
traffiku;

20. Jitlob li tingħata iktar attenzjoni lill-kawżi l-iktar importanti tal-mewt bħal veloċita` iktar 
għolja, abbuż ta' alkoħol u drogi, nuqqas ta' użu taċ-ċinturin tas-sigurta` jew ta' tagħmir 
protettiv ieħor, kif ukoll l-użu ta' tagħmir mobbli;

21. Jissuġġerixxi l-użu ta' sistemi li ma jippermettux l-istartjar ta' vetturi f'każ ta' livelli 
eċċessivi ta' alkoħol fid-demm ("alcolocks) f'sewwieqa li diġa`ġew kondannati għal 
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sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol, bħala miżura ta’ integrazzjoni mill-ġdid;

Armonizzazzjoni u implimentazzjoni ta' dispożizzjonijiet tas-sikurezza fit-toroq

22. Jitlob l-armonizzazzjoni tas-sinjali u r-regoli tat-traffiku sal-2013;

23. Jikkunsidra l-implimentazzjoni effettiva tad-dispożizzjonijiet li japplikaw bħala bażi 
ċentrali tal-politika tas-sikurezza tat-triq tal-UE;  

jitlob l-introduzzjoni ta' sistemi ta' kontroll li permezz tagħhom jista' jiġi wkoll stabbilit ksur 
tal-veloċita` ta' sewwieqa tal-muturi b'mod sistematiku;

24. Jitlob l-introduzzjoni ta' sistemi ta' kontroll, li permezz tagħhom jista' jiġi wkoll stabbilit 
u kkastigat b'mod sistematiku l-ksur tal-veloċità tas-sewwieqa tal-muturi; 

Ħolqien ta' infrastrutturi tat-triq 

25. Jappoġġa espressanent l-approċċ tal-Kummissjoni li ġeneralment jassigura appoġġ 
finanzjarju biss għal dawk l-infrastrutturi li huma konformi mad-Direttivi tal-UE dwar is-
sikurezza tat-toroq u s-sikurezza tal-mini; 

26. Jindika li l-pjanċi protettivi li wieħed normalment isib fit-tarf tat-triq jirrapreżentaw 
periklu mortali għas-sewwieqa tal-muturi u jitlob lill-Istati Membri biex ma jdumux ma 
jintroduċu tagħmir bi stabilizzatur u serratizzun f'sezzjonijiet kritiċi tat-triq; 

27. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jidentifikaw u jimplimentaw miżuri 
adattati li jevitaw inċidenti fit-toroq u f'żoni rurali;

28. Jenfasizza s-sinifikanza biex jiġu rispettati l-ħinijiet tas-sewqan u tas-serħan u titlob lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu postijiet tal-parkeġġ li jikkorrispondu 
ma' standards minimi tas-sikurezza u standards soċjali adegwati għat-trasport 
professjonali tal-merkanzija;  

Ħruġ fis-suq ta' vetturi sikuri

29. Jirrakomanda l-użu obbligatorju ta' alcolocks fil-vetturi kollha tat-trasport kummerċjali 
tal-persuni u tal-merkanzija;

30. Jitlob lill-Kummissjoni biex fi żmien sentejn tippreżenta rapport dwar il-kwistjoni, sa 
liema punt il-protezzjoni tal-passiġġieri permezz ta' twavel imsaħħa A, B u C tal-vetturi, 
li jxekklu l-vista 360° tas-sewwieqa, ġew imtejba, u jekk dan ikollux riperkussjonijiet fuq 
is-sikurezza tal-utenti vulnerabbli tat-triq;

31. Jitlob lill-Kummissjoni biex fi zmien sentejn tippreżenta rapport dwar l-aspetti relevanti 
tas-sikurezza tal-mobilita` elettrika;

32. Jitlob lill-manifatturi tal-karrozzi biex waqt li dawn jiżviluppaw karozzi elettriċi u 
teknoloġiji oħra ta’ magni, jagħtu attenzjoni speċjali biex f'każ ta' inċident jipproteġu 
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b'mod effettiv kemm lill-passiġġieri, kif ukoll lil min jagħti l-għajnuna, kontra sorsi ta' 
perikli ġodda;

33. Jitlob lill-Istati Membri, biex fl-importazzjoni ta' partijiet ta' aċċesorji u ta' partijiet tal-
bdil tal-karrozzi, jagħmlu iktar enfasi fuq is-sorveljanza tal-adattar u l-ilħuq ta' standards 
ta' protezzjoni għall-konsumaturi tagħhom;

34. Jitlob lill-Kummissjoni biex fi żmien sentejn, tiddefnixxi standards komuni għall-kontroll 
tekniku wara inċidenti serji;

Teknoloġiji moderni għal vetturi, infrastruttura u servizzi tal-emerġenza

35. Jitlob biex il-kundizzjonijiet tat-trasport tal-Istati Membri rispettivi jiġu provvduti, 
pereżempju bl-għajnuna ta' sistemi intelliġenti tat-trasport għal qabel u waqt il-vjaġġ; 

36. Jitlob lill-Kummissjoni biex tipproċessa suġġeriment għat-tagħmir ta vetturi b'sistemi 
intelliġenti ta' assistenza tal-veloċità, li jinkludu skeda tal-ħin, proċedura ta' permess u l-
infrastruttura tat-toroq neċessarja;

37. Jilqa' l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-aċċellerazzjoni fl-użu tal-"eCall" u jitlob 
lill-Kummissjoni biex testendi l-estensjoni tagħha għall-muturi, vetturi kummerċjali tqal 
u xarabankijiet;

Protezzjoni ta' utenti vulnerabbli tat-triq

38. Jikkunsidra li hu neċessarju li l-ġarr ta' sdieri tas-sigurta` għall-passiġġeri kollha, kif 
ukoll l-ilbies ta' sdieri tas-sigurta` għal sewwieqa tar-roti biex isiru iktar viżibbli,u jsiru 
obbligatorji; 

39. Jitlob li tingħata kunsiderazzjoni akbar lill-protezzjoni tal-utenti tat-triq bħal passiġġieri, 
sewwieqa tar-roti, tfal u persuni anzjani bħala elementi integrali tas-sikurezza fit-toroq;

40. Jirrakomanda li tfal sal-eta` ta' sentejn jintrabtu f'sits tat-tfal li jħarsu lejn in-naħa ta'
wara;

41. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

1. Kuntest tal-proposta

Dawn l-aħħar snin, it-toroq Ewropej saru konsiderevolment iktar sikuri. Bejn l-2001 u l-2009, 
in-numru ta' persuni maqtula f'inċidenti fit-toroq fl-UE naqas b'36%.  It-tielet programm ta' 
azzjoni Ewropew għas-sikurezza fit-toroq 2001-2010 kellu rwol importanti f'dan ir-riżultat.  
Sa mill-2001, kważi 80000 ħajja ta' persuni setgħu jiġu salvati permezz tal-progressi li 
ntlaħqu.  Anki jekk l-għan ta' tnaqqis bin-nofs tal-persuni li jinqatlu kull sena ma ntlaħaqx, 
dawn in-numri huma inkoraġġanti. Iżda primarjament dawn għandhom ikunu ta' 
inkoraġġiment biex din it-triq titkompla. Fl-2009, 35 000 ruħ inqatlu fit-toroq Ewropej, 1.5 
miljun korrew b'mod gravi u spiss sofrew diżabbiltajiet li baqgħu bihom wara l-inċident. Il-
konsegwenzi soċjali u ekonomiċi ta' dawn l-inċidenti huma enormi (madwar EUR 130 biljun 
fis-sena 2009). It-telf uman, in-niket tal-membri familjari, it-tbatija ta' min korra u l-waqfien 
traġiku fil-ħajja tal-persuna konċernata jiżdiedu magħhom.

35,000 persuna mejta fit-toroq – dan jikkorrispondi għall-waqgħa ta' 250 ajruplan mimli ta' 
daqs medju li jaqgħu bil-passiġġiera tagħhom abbord. Xenarju inkonċepibbli. Iżda l-periklu 
mortali fit-toroq ma jiġix realizzat jew jiġi repress. It-traġedja ta' kuljum fit-toroq tal-UE ma 
titteħidx bis-serjetà. 

2. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni

Ftit qabel it-tmiem tat-tielet programm ta' azzjoni, il-Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni 
li fiha ddiskriviet l-għanijiet strateġiċi tagħha sal-2020.  

L-għan ċentrali tal-Kummissjoni mill-ġdid huwa li tnaqqas bin-nofs in-numru totali ta' 
persuni maqtula fit-toroq tal-Unjoni sal-2020 (sena ta' referenza 2010). 

Sabiex tilħaq dan l-għan, il-Kummissjoni tistabilixxi seba’ għanijiet strateġiċi:

 Titjib fl-edukazzjoni dwar it-traffiku u fil-kwalita`tal-akkwist tal-liċenzja u tal-għoti 
tal-liċenzja tas-sewqan 

 Titjib fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-traffiku

 L-infrastrutturi għandhom isiru iktar sikuri 

 Titjib tal-miżuri tas-sigurta` tat-trakkijiet u l-karrozzi

 Żvilupp ta' vetturi intelliġenti

 Titjib tas-servizzi tal-emerġenza u tal-ewwel għajnuna

 Protezzjoni ta' utenti vulnerabbli tat-triq, speċjalment sewwieqa tal-muturi

Permezz ta' dawn il-linji gwida, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi qafas ġenerali għar-
regolazzjoni u għanijiet ta' gwida għal strateġiji nazzjonali u lokali. Skont il-prinċipju tas-
sussidjarita`, id-diversi miżuri għandhom isiru fil-livell l-iktar adegwat skont il-prinċipju tat-
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tqassim tar-responsabbilitajiet. 

3. Punti kritiċi u suġġerimenti għal titjib

3.1 Titjib fil-koordinazzjoni tal-miżuri

Ir-rapporteur jappoġġa l-prinċipju tal-iskopijiet ippjanati mill-Kummissjoni u l-miżuri 
mfassla. L-istess japplika għall-opinjoni tal-Kummissjoni, li sabiex tiżdied is-sikurezza fit-
toroq, titlob għal approċċ koerenti, globali u integrat, li jinkludi l-utenti kollha tat-triq u l-
partijiet konċernati kollha u li jikkunsidra s-sinerġiji ma' skopijiet politiċi oħrajn.  Iżda dan, 
flimkien mal-inklużjoni tal-bżonnijiet tas-sikurezza tat-triq fl-oqsma politiċi relevanti kollha u 
l-konnessjoni effiċjenti tal-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew fit-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-miżuri, jitlob livell għoli ta' koordinazzjoni. L-iżvilupp konsegwenti ta' 
dan l-approċċ integrat jidher li hu improbabbli fuq livell tal-UE. B'hekk, ir-rapporteur 
jipproponi l-ħolqien tal-funzjoni ta' koordinatur Ewropew għas-sikurezza tat-triq. B'appoġġ 
mill-Kummissjoni, l-approċċi u l-livelli differenti jikkonverġu lejh. Primarjament, il-
koordinatur jista' joffri servizzi ta' medjazzjoni għall-kooperazzjoni bejn il-livelli differenti.

3.2 'Viżjoni żero' 

It-tnaqqis bin-nofs tan-numru ta' persuni mejta sal-2020 jiġi appoġġat. Iżda dan ifisser li fl-
2020, jibqa' jkun hemm madwar 15,000 persuna li jkunu vittmi ta' inċidenti fit-triq.  B'hekk il-
prezz tal-mobilita` taċ-ċittadini tal-UE kieku jkun speċjalment għoli.  Kull persuna li tinqatel 
jew tkorri f'inċident tat-traffiku hi vittma żejda. Għalkemm ma teżisti l-ebda sikurezza 
assoluta, l-għan ta' tnaqqis biss bin-nofs tan-numru ta' persuni maqtula fit-toroq - anki jekk 
huwa ambizzjuż għall-perjodu taż-żmien imsemmi - hu dubjuż mill-aspett etiku. B'hekk il-
Kummissjoni għandha taċċetta t-talba tal-Parlament Ewropew u għandu jkollha l-iskop, fuq 
perjodu ta' żmien twil, li tevita kompletament il-persuni li jinqatlu fit-toroq ('viżjoni żero'), kif 
diġa` jagħmlu ħafna Stati fuq livell nazzjonali. L-UE għandha tibda tikkonkretizza din il-
viżjoni u telabora strateġija li tmur 'il hinn mill-orizzont ta' għaxar snin.

Oġġettivi iktar ambizzjużi u miżuri konkreti

Għall-perjodu ppjanat mill-komunikazzjoni attwali, l-UE teħtieġ ukoll pakkett iktar konkret 
ta' miżuri, sabiex tilħaq l-għan ambizzjuż li tnaqqas il-persuni maqtula fit-toroq b'50%.  Dan l-
iktar għax iktar ma jiżdiedu s-suċċessi, iktar isir diffiċli li jkompli jitnaqqas l-ammont ta' 
vittmi maqtula u ta' inċidenti.    Minħabba dan, ħafna miżuri ippjanati mill-Kummissjoni 
huma vagi wisq, mhux ambizzjużi biżżejjed u ma jissodisfawx ir-rekwiżiti futuri. 

Huwa dnub li l-Kummissjoni naqset milli tippreżenta r-raba' abbozz għal programm ġdid ta' 
azzjoni għas-sikurezza tat-triq qabel intemm it-tielet programm ta' azzjoni, Minflok, hija 
ppreżentat biss kommunikazzjoni strateġika li l-effett tagħha hu iktar dgħajjef. Dan mhuwiex 
suffiċjenti bħala kwadru ta' referenza. B'hekk, il-Kummissjoni, minn issa sa tmiem l-2011, 
għandha tkompli tiżviluppa programm ta' azzjoni ġdid u sħiħ, li jinkludi katalgu dettaljat ta' 
miżuri bi skedi ċari tal-ħin u strumenti tas-sorveljanza li jikkontrollaw regolarment is-suċċess 
tal-miżuri applikati f'nofs il-perkors.  

'Il hinn minn dawn, għandhom jiġu ppjanati żewġ skopijiet ċari u li jistgħu jitkejlu sal-2020:
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It-tnaqqis fit-toroq tan-numru ta'

•  tfal sa 14 -il sena maqtula fit-toroq b' 60% kif ukoll
• ta' persuni li korrew b'mod li huma jinstabu fil-periklu tal-mewt b'40%

Għall-aħħar għan hi meħtieġa l-elaborazzjoni ta' definizzjoni armonizzata għall-Ewropa 
kollha. Kategorija li hi possibli tista' tkun pereżempju l-grupp ta' persuni li korrew b'mod li 
jinstabu fil-periklu tal-mewt, li huma karatterizzati mill-fatt li jeħtieġu trattament mediku 
intensiv wara inċident. Għall-iżvilupp ta' din id-definizzjoni, għandu jkun hemm żmien limitu 
konkret. 

3.4 Titjib fl-indikaturi u data dwar is-sikurezza tat-toroq

Tqabbil bejn il-pajjiżi u l-evalwazzjoni tal-avvanzi jew l-effiċjenza tal-miżuri rispettivi fil-
qasam tas-sikurezza tat-toroq huma indispensabbli.

Huma għandhom isiru biss permezz ta' data u indikaturi mill-Istati Membri kollha, kif ukoll 
permezz ta' strumenti evalwattivi adegwati. Minkejja avvanzi konsiderevoli, hawnhekk għad 
hawn bżonn ta' titjib. Diversi proġetti ta' riċerka ffinanzjati mill-UE ħadmu għall-żvilupp ta' 
settijiet mtejba ta' indikaturi (e.ż. SafetyNet).  Ir-riżultati ta' dawn il-proġetti ta' riċerka 
għandhom jintużaw sabiex, permezz ta' settijiet aħjar u iktar dettaljati tad-data, wieħed jieħu 
għarfien iktar profond dwar l-effetti u l-funzjonament ta' miżuri.  

Hemm il-ħtieġa konsiderevoli ta' data komparabbli, l-iktar fil-qasam tal-analiżi ta' kawżi ta' 
korrimenti u inċidenti.  Mill-iktar fis possibbli, l-UE għandha tagħti impuls għal statistika 
armonizzata mal-Ewropa kollha dwar il-kawżi tal-inċidenti. Din tinkludi l-iżvilupp ta' analiżi 
ta' data dwar inċidenti permezz ta' formola standardizzata, kif ukoll riċerka dettaljata fiż-żoni 
rappreżentattivi tal-Istati Membri kollha tal-UE, sabiex takkwista riżultati aħjar. Għal dan il-
għan, jistgħu jintużaw esperjenzi miġbura mill-Istati Membri individwali. 

Minbarra dan, id-data miġbura fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi 
preżentata b'mod li jiftiehem u għandha tkun kemm jista' jkun aċċessibbli għall-pubbliku, fil-
waqt li tirrispetta l-livell personali tal-protezzjoni tad-dejta.  

3.5 Oġġettivi nazzjonali u Ewropej

Oġġettivi ċari u kwantifikabbli jistgħu jkunu wkoll ta' inkoraġġiment addizzjonali għat-titjib 
tas-sikurezza tat-triq fl-Istati Membri, l-iktar jekk data armonizzata tiffaċilita tqabbil regolari 
ta' servizzi u l-evalwazzjoni ta' politiċi nazzjonali rispettivi u l-pubblikazzjoni tar-riżultati. 
Hawnhekk, l-UE tista' tintroduċi l-obbligu għal kull Stat Membru biex dan jelabora u 
jippubblika l-iskemi nazzjonali tagħhom skont linji gwida komuni armonizzati. Konformi 
mal-prinċipju tas-sussidjarità, il-konfigurazzjoni ta' dawn il-pjanijiet, forma ta' għanijiet u 
miżuri nazzjonali, għandhom jibqgħu jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri. 

3.6 Mġiba tal-utenti tat-triq

Iċ-ċittadini tal-UE għandhom dritt għal standards għoljin fis-sikurezza tat-toroq. Il-politika 
għandha tagħti l-kontribuzzjoni tagħha, speċjalment fl-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 
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tat-traffiku.  
Fl-istess ħin, kull utent tat-triq hu obbligat li jikontribwixxi għal toroq sikuri. Kulħadd jista' 
jieħu sehem. Il-miżuri li jtejbu l-imġiba fit-toroq għandhom importanza partikolari. 

Dawn jinkludu pereżempju miżuri li jtejbu t-taħriġ ta' debuttanti li għadhom kif akkwistaw il-
liċenzja, bħas-sewqan akkompanjat minn 17 -il sena 'l fuq, li attwalment jintuża b'suċċess fil-
Ġermanja, jew l-introduzzjoni ta' mudell b'diversi fażijiet għall-akkwist tal-liċenzja, li 
jipprovdi wkoll elementi prattiċi ta' taħriġ tas-sewqan, anki wara l-akkwist tal-liċenzja.  Il-
kunċett tat-tagħlim matul il-ħajja għandu jkompli jistabbilixxi ruħu fit-toroq. Huwa biss meta 
l-utenti tat-triq ikomplu jitħarrġu li huma jkunu jisgħu jadattaw ruħhom għall-funzjonijiet 
ġodda tal-vetturi u għal sitwazzjonijiet ta' sewqan iktar kumplessi. Anki l-għarfien tal-ewwel 
għajnuna akkwistat meta wieħed jieħu l-liċenzja għandu jiġi prattikat regolarment mill-utenti 
tat-triq. 

Iżda dan jirrigwarda wkoll l-implimentazzjoni ta' miżuri psikoloġiċi tat-toroq sabiex 
jimmodifikaw l-imġiba tal-utenti tat-triq b'mod durabbli, bħall-introduzzjoni ta' sistema 
universali armonizzata ta' punti.  

Minbarra dan, l-UE għandha karta tas-sikurezza tat-toroq tal-UE li hi ta' min ifaħħarha, li fiha 
jieħdu sehem diversi persuni fuq bażi ta' impenji volontarji. L-istrutturi tal-komunikazzjoni li 
rriżultaw minn din il-karta għandhom ikomplu jiġu żviluppati u jintużaw f'kampanji għas-
sikurezza tat-toroq mill-partijiet konċernati mal-Ewropa kollha.

3.7 Miżuri indidwali:

Minbarra t-talbiet ripetuti tal-Parlament Ewropew, ir-rapporteur jissuġġerixxi serje ta' miżuri 
supplementari biex ikompli jtejjeb is-sikurezza fit-toroq tal-UE.  Minħabba r-rekwiżiti tat-
traduzzjoni tal-Parlament Ewropew, l-estent tal-abbozz għal dan ir-rapport inizzjali hu 
sottomess għal limitazzjoni.  B'hekk, ma setgħux jiġu inklużi s-suġġerimenti kollha.  B'hekk, 
ir-rapporteur għandu dritt jissuġġerixxi emendi waqt il-proċedura, li jikkonċentraw 
speċjalment: 

 pressa tat-tajers / obbligu ta' tajers għax-Xitwa
 provvista ta' informazzjoni dwar xogħol ta' salvataġġ għal min jagħti għajnuna u għal 

persuni professjonali tas-salvataġġ
 miżuri għat-taħriġ u edukazzjoni ta' utenti tat-triq 
 kampanji għas-sikurezza tat-toroq
 miżuri għall-protezzjoni ta' utenti vulnerabbli tat-triq
 miżuri tekniċi ta' karrozzi, vetturi kummerċjali
 sistemi kontra l-imblukkar għal muturi
 tagħmir ta' allarm f'każ ta' għejja
 sdieri tas-sigurta` għal bil-lejl biex jintużaw 'il hinn minn postijiet magħluqa
 limitu uniformi ta' livell ta' alkoħol fid-demm 
 Pedelecs


