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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie w latach 2011–2020
(2010/2235 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Zrównoważona przyszłość transportu: 
w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego 
użytkownikowi systemu” (COM(2009) 279),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku europejskiego obszaru 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
lata 2011–2020” (COM(2010) 389),

– uwzględniając wnioski Rady z dnia 2–3 grudnia 2010 r. w sprawie komunikatu komisji 
pt. „W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki 
polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011–2020” (16951/10),

– uwzględniając analizę1 Komisji dotyczącą 3. programu działań na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym,

– uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ pt. „Poprawa bezpieczeństwa 
drogowego na świecie” z dnia 10 maja 2010 r. (64/255),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 września 2005 r. w sprawie europejskiego 
programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: zmniejszenie o połowę 
liczby ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010 r.: wspólna 
odpowiedzialność2:

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego: zapewnienie obywatelom możliwości elektronicznego powiadamiania 
o wypadkach – eCall3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie europejskiego 
programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – ocena śródokresowa4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania na 
rzecz inteligentnych systemów transportowych5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie planu działania na 
rzecz mobilności w mieście6,

                                               
1 „Przygotowanie europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2011–
2020”.
2 Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 609.
3 Dz.U. C 296 E z 6.12.2006, s. 268.
4 Dz.U. C 244 E z 18.10.2007, s. 220.
5 Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 50.
6 Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 43.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sankcji za poważne 
naruszenia przepisów socjalnych w transporcie drogowym1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zrównoważonej 
przyszłości transportu2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, ze w roku 2009 w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej zginęło 
ponad 35 000 osób, a 1,5 mln odniosło obrażenia,

B. mając na uwadze, że społeczne koszty wynikające z wypadków drogowych szacuje się na 
130 mld euro rocznie,

C. mając na uwadze, że nie osiągnięto celu zakładanego w 3. programie działań, 
polegającego na zmniejszeniu o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
w UE do końca 2010 r., odnotowano jednak znaczny spadek tej liczby,

D. mając na uwadze, że w UE wciąż panuje stosunkowo wysoka tolerancja społeczna wobec 
wypadków drogowych, a każdego roku wypadki drogowe pochłaniają liczbę ofiar, która 
odpowiada katastrofie 250 średniej wielkości samolotów,

E. mając na uwadze, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest zadaniem całego 
społeczeństwa,

F. mając na uwadze, że całkowicie wdrożono jedynie 27,5% środków zaproponowanych 
w 3. programie działań,

G. mając na uwadze, że przed zakończeniem 3. programu działań na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym Komisja nie zdołała przedstawić projektu nowego programu działań,

H. mając na uwadze, że prawdopodobieństwo śmiertelnego wypadku w ruchu drogowym 
w odniesieniu do każdego przebytego kilometra jest dla pieszych 9 razy, dla rowerzystów 
7 razy, a dla motocyklistów 18 razy większe niż dla pasażerów samochodów osobowych,

I. mając na uwadze, że ok. 55% śmiertelnych wypadków ma miejsce na drogach 
regionalnych, 36% w obszarze zabudowanym, a 6% na autostradach,

J. mając na uwadze, że publiczny transport osób jest wielokrotnie bezpieczniejszy niż 
zmotoryzowany transport indywidualny,

K. mając na uwadze, że Unia Europejska stoi przed zmianami demograficznymi, a potrzeby 
osób starszych w zakresie mobilności wymagają szczególnej uwagi,

L. mając na uwadze, że rozwój nowych technologii, m.in. jeżeli chodzi o pojazdy 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0175.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0260.
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hybrydowe i napędy elektryczne, stawia nowe wyzwania przed służbami ratowniczymi,

M. mając na uwadze, że działania podejmowane na szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym muszą się uzupełniać,

Podstawy

1. z zadowoleniem przyjmuje omawiany komunikat Komisji, jednak wzywa Komisję, by do 
końca 2011 r. rozwinęła przedstawione założenia w pełnowartościowy program działania, 
który będzie obejmował szczegółowy katalog środków z jasno określonym 
harmonogramem i instrumentami monitorowania służącymi regularnej kontroli ich 
skuteczności, a także analizę na półmetku omawianego okresu;

2. zgadza się z poglądem Komisji, iż do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
konieczne jest spójne, całościowe i zintegrowane podejście, oraz domaga się włączenia 
kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wszystkie odnośne dziedziny polityki;

3. proponuje utworzenie do 2014 r. urzędu koordynatora UE ds. bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym;

4. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wdrożenie ustanowionych 
już przepisów i środków, przy czym nie wykorzystano jeszcze wszystkich możliwości 
podejmowania działań legislacyjnych na szczeblu UE;

5. zdecydowanie popiera cel zmniejszenia o połowę całkowitej liczby ofiar śmiertelnych 
w ruchu drogowym w UE do 2020 r. (w stosunku do roku 2010), a ponadto wzywa do 
ustanowienia w odniesieniu do tego okresu kolejnych jasno określonych i mierzalnych 
celów, w tym zwłaszcza zmniejszenia następujących liczb:

 liczby dzieci w wieku do 14 lat będących ofiarami śmiertelnymi wypadków o 60% 
oraz 

 liczby osób z obrażeniami zagrażającymi życiu o 40% w oparciu o jednolitą definicję 
obowiązującą w całej Unii, którą należy jak najszybciej opracować;

Aspekty etyczne

6. podkreśla, że każdy obywatel UE ma nie tylko prawo do bezpiecznego ruchu drogowego, 
ale przede wszystkim obowiązek przyczyniania się do bezpiecznego ruchu drogowego 
przez swoje zachowanie;

7. podtrzymuje swoją opinię, że wymaga to uzupełniającej, długofalowej strategii, 
wykraczającej poza ramy czasowe omawianego komunikatu i mającej na celu całkowite 
uniknięcie ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym („wizja zero”); wzywa Komisję do 
opracowania głównych elementów tej strategii oraz do przedstawienia jej w ciągu 
najbliższych trzech lat;

Sprawdzone wzorce postępowania i ich uwzględnienie w krajowych planach działania

8. wzywa Komisję do promowania wymiany sprawdzonych wzorców postępowania, tak by 
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mogły one zostać w większym stopniu uwzględnione w krajowych planach na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

9. wzywa Komisję, aby dokonała oceny europejskiej karty dotyczącej bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym oraz zachęcała do opracowywania podobnych kart na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

10. podkreśla, że jasne, mierzalne cele są dodatkowym impulsem i zachętą do poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz stanowią nieodzowne elementy porównywania 
osiągnięć między państwami członkowskimi, a także kontroli i oceny podejmowanych 
działań;

11. wspiera Komisję w zachęcaniu państw członkowskich do opracowywania krajowych 
planów bezpieczeństwa w ruchu drogowym; domaga się wprowadzenia obowiązku 
opracowywania i publikowania tych planów zgodnie ze zharmonizowanymi wspólnymi 
wytycznymi; podkreśla jednak, że należy zostawić państwom członkowskim znaczną 
swobodę działania, aby mogły dostosować poszczególne działania, programy i cele do 
specyficznych warunków panujących w danym kraju;

Poprawa jakości wskaźników i danych 

12. uważa, że porównywalne dane o wysokiej jakości są warunkiem skutecznej polityki 
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

13. wzywa Komisję, by do końca 2013 r. wprowadziła pakiet dodatkowych, 
zharmonizowanych wskaźników w oparciu o projekty SafetyNet, które umożliwią lepszą 
kontrolę oraz wyraziste porównania osiągnięć między państwami członkowskimi;

14. wzywa Komisję, aby do 2012 r. opracowała wniosek w sprawie sytuacji w zakresie 
danych dotyczących przyczyn wypadków i obrażeń;

15. wzywa Komisję do opracowania w ciągu dwóch lat ujednoliconych definicji osób 
rannych posiadających obrażenia „zagrażające życiu”, „ciężkie” i „lekkie” obrażenia, tak 
aby umożliwić porównywanie działań i ich rezultatów w państwach członkowskich;

16. domaga się utworzenia autentycznego unijnego centrum monitorowania ruchu 
drogowego, które będzie zbierać pakiety danych z już istniejących baz danych, a także 
gromadzić wiedzę z unijnych projektów, takich jak SafetyNet lub DaCoTa, opracowywać 
je w zrozumiały sposób i udostępniać opinii publicznej po corocznej aktualizacji;

17. wzywa państwa członkowskie, aby dotrzymały podjętych już zobowiązań do przekazania 
danych;
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Obszary działań

Lepsze szkolenie i zachowanie uczestników ruchu drogowego

18. podkreśla, że bezpieczeństwo drogowe w dużej mierze zależy od ostrożności, zwracania 
uwagi na innych i wzajemnego szacunku, a także od przestrzegania obowiązujących 
przepisów;

19. jest zdania, że koncepcja kształcenia ustawicznego powinna cieszyć się większym 
uznaniem również w ruchu drogowym;

20. domaga się, aby w ramach edukacji i szkoleń zwracać większą uwagę na główne 
przyczyny wypadków śmiertelnych, takie jak nadmierna prędkość, jazda pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub innego 
wyposażenia ochronnego, a także korzystanie z urządzeń mobilnych w czasie jazdy;

21. zaleca – jako środek reintegracji – stosowanie alkomatów z blokadą silnika w pojazdach 
uczestników ruchu zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu;

Harmonizacja i egzekwowanie przepisów ruchu drogowego

22. domaga się konsekwentnej harmonizacji znaków i przepisów drogowych do 2013 r.;

23. uważa, że skuteczne egzekwowanie obowiązujących przepisów jest podstawą unijnej 
polityki w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; w związku z tym wzywa 
państwa członkowskie do ustanowienia rocznych celów krajowych dotyczących kontroli 
w następujących dziedzinach: przekroczenie prędkości, jazda pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków, zapinanie pasów bezpieczeństwa;

24. domaga się wprowadzenia systemów kontroli, dzięki którym można będzie 
systematycznie identyfikować i karać motocyklistów za przekroczenie prędkości;

Stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej 

25. stanowczo popiera podejście Komisji, aby zasadniczo przydzielać środki unijne tylko tym 
projektom w zakresie infrastruktury, które są zgodne z wytycznymi UE w sprawie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpieczeństwa tuneli;

26. zwraca uwagę, że powszechnie stosowane bariery ochronne na poboczach dróg stanowią 
śmiertelne niebezpieczeństwo dla motocyklistów, i wzywa państwa członkowskie do 
pilnego wzmocnienia dolnej i górnej części tych barier na krytycznych odcinkach dróg;

27. wzywa Komisję i państwa członkowskie do określenia i wdrożenia odpowiednich 
środków, pozwalających na uniknięcie wypadków na drogach regionalnych i na 
obszarach wiejskich oraz na zmniejszenie szkód;

28. podkreśla znaczenie przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców 
oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zapewniły parkingi dla 
profesjonalnego transportu towarowego, które będą dostatecznie bezpieczne i będą 
spełniały minimalne wymogi socjalne;
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Wprowadzenie do ruchu bezpiecznych pojazdów

29. zaleca obowiązkowe stosowanie alkomatów z blokadą silnika we wszystkich pojazdach 
służących do profesjonalnego przewozu osób i towarów;

30. wzywa Komisję do przedstawienia w ciągu dwóch lat sprawozdania na temat tego, 
w jakim stopniu wzmocnienie słupków nadwozia A, B i C służące lepszej ochronie 
pasażerów ogranicza widoczność kierowcy i czy wpływa na bezpieczeństwo słabszych 
uczestników ruchu;

31. wzywa Komisję do przedstawienia w ciągu dwóch lat sprawozdania na temat istotnych 
dla bezpieczeństwa aspektów mobilności elektronicznej;

32. wzywa producentów pojazdów, aby podczas projektowania samochodów elektrycznych 
i innych nowych technologii napędu zwracali szczególną uwagę na skuteczną ochronę 
pasażerów, a także pomocników i służb ratowniczych, przed nowymi zagrożeniami 
w razie wypadku;

33. wzywa państwa członkowskie do dokładniejszego nadzorowania importu akcesoriów 
i części zamiennych do samochodów pod względem ich przydatności i spełniania 
wysokich europejskich norm ochrony konsumentów;

34. wzywa Komisję do określenia w ciągu dwóch lat wspólnych standardów kontroli 
technicznej po poważnych wypadkach;

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pojazdach, infrastrukturze i służbach 
ratowniczych

35. domaga się, by obowiązujące przepisy ruchu drogowego poszczególnych państw 
członkowskich były podawane uczestnikom ruchu przed jazdą i w trakcie jazdy, np. przy 
użyciu inteligentnych systemów transportowych;

36. wzywa Komisję do opracowania wniosku w sprawie wyposażenia pojazdów w 
inteligentne systemy kontroli prędkości, zawierającego harmonogram, opis procedury 
dopuszczenia i informacje na temat niezbędnej w tym celu infrastruktury drogowej;

37. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane przez Komisję szybsze wdrożenie systemu 
automatycznego wzywania pomocy (tzw. „eCall”) i wzywa Komisję, aby w ciągu 
najbliższych dwóch lat zbadała oraz ewentualnie zaproponowała zastosowanie tego 
systemu również w motocyklach, ciężkich pojazdach użytkowych i autobusach;

Ochrona słabszych uczestników ruchu

38. opowiada się za wprowadzeniem obowiązku posiadania kamizelek odblaskowych dla 
wszystkich pasażerów, a także za zakładaniem kamizelek odblaskowych przez 
rowerzystów w celu poprawy ich widoczności;

39. domaga się zwracania większej uwagi na ochronę słabszych uczestników ruchu, takich 
jak piesi, rowerzyści, dzieci i osoby starsze, stanowiącą integralną część bezpieczeństwa 
drogowego;
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40. zaleca przewożenie dzieci do lat trzech w fotelikach skierowanych tyłem do kierunku 
jazdy;

41. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

1. Kontekst wniosku

W ostatnich latach drogi w Europie stały się znacznie bezpieczniejsze. W latach 2001–2009 
liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w UE spadła o 36%. Do tego spadku 
w sposób istotny przyczynił się 3. europejski program działań na rzecz bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Dzięki tym postępom od 2001 r. można było ocalić życie prawie 80 000 
osób. Nawet jeśli nie osiągnięto celu zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych 
w ujęciu rocznym, liczby te napawają optymizmem. Ale przede wszystkim powinny one 
zachęcać do dalszych działań. W 2009 r. na europejskich drogach zginęło jednak 35 000 osób, 
a 1,5 mln odniosło obrażenia, w tym również poważne, często prowadzące do kalectwa. 
Społeczne i gospodarcze koszty wynikające z wypadków drogowych są ogromne 
(ok. 130 mld euro w 2009 r.). Do tego dochodzi ludzka strata, żałoba bliskich, cierpienie 
rannych i dramatyczne chwile w życiu poszkodowanych.

Liczba 35 000 ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym odpowiada w ruchu lotniczym 
katastrofie ok. 250 średniej wielkości samolotów z kompletem pasażerów na pokładzie. To 
niewyobrażalny scenariusz. Śmiertelne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednak 
wciąż w dużej mierze akceptowane bądź ignorowane przez społeczeństwo. Tragedia 
rozgrywająca się codziennie na drogach UE pozostaje w znacznym stopniu niezauważona. 

2. Komunikat Komisji

Krótko przed zakończeniem 3. programu działań Komisja przedstawiła komunikat, w którym 
określiła swoje cele strategiczne do 2020 r. 

Głównym celem Komisji jest ponownie zmniejszenie o połowę całkowitej liczby ofiar 
śmiertelnych w ruchu drogowym w Unii Europejskiej do 2020 r. (w stosunku do roku 2010). 

Aby to osiągnąć, Komisja wyznacza siedem celów strategicznych:

 lepsza edukacja w zakresie ruchu drogowego i lepsza jakość kursów prawa jazdy oraz 
szkolenia kierowców

 surowsze egzekwowanie przepisów drogowych

 bezpieczniejsza infrastruktura

 ulepszone środki bezpieczeństwa w samochodach osobowych i ciężarowych

 rozwój inteligentnych pojazdów

 ulepszenia dotyczące służb ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy

 ochrona słabszych uczestników ruchu, szczególnie motocyklistów

Ustalając te wytyczne, Komisja chciałaby przedstawić ogólne ramy regulacyjne i cele, na 
podstawie których należy opracować strategie krajowe lub lokalne. Zgodnie z zasadą 
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pomocniczości oraz z zasadą podziału odpowiedzialności należy podjąć różne działania na 
odpowiednim szczeblu. 

3. Uwagi krytyczne i propozycje udoskonaleń

3.1 Lepsza koordynacja działań

Sprawozdawca zasadniczo wspiera cele postawione przez Komisję i ogólnie zarysowane 
działania. Zgadza się także z poglądem Komisji, iż do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego konieczne jest spójne, całościowe i zintegrowane podejście, które obejmie 
wszystkich uczestników ruchu i wszystkie zainteresowane strony oraz uwzględni 
współzależności z innymi celami polityki. Wymaga to jednak maksimum koordynacji. To 
samo dotyczy zresztą włączenia kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wszystkie 
odnośne dziedziny polityki oraz skutecznej współpracy na szczeblu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i europejskim przy opracowywaniu i wdrażaniu działań. Przy obecnych strukturach 
na poziomie UE konsekwentny rozwój tego zintegrowanego podejścia wydaje się mało 
prawdopodobny. Sprawozdawca proponuje zatem utworzenie urzędu europejskiego 
koordynatora ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego rolą powinna być koordynacja 
różnych strategii na różnych szczeblach przy wsparciu Komisji. Przed wszystkim taki 
koordynator mógłby stanowić przydatne ogniwo współpracy między poszczególnymi 
szczeblami zarządzania.

3.2 „Wizja zero” 

Sprawozdawca zdecydowanie popiera proponowany cel zmniejszenia do 2020 r. liczby ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych o połowę. Oznacza to jednak, że w 2020 r. w dalszym 
ciągu ok. 15 000 osób zginie w wypadkach drogowych. Tym samym cena za mobilność 
obywateli UE byłaby straszliwie wysoka. Każdy człowiek, który ginie lub zostaje ranny 
w wypadku drogowym, to jeden człowiek za dużo. I choć zapewnienie absolutnego 
bezpieczeństwa nie jest możliwe, cel samego zmniejszenia o połowę liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków – jakkolwiek ambitny w powyższym okresie – jest z etycznego punktu widzenia 
wątpliwy. W związku z tym Komisja powinna w końcu spełnić żądanie Parlamentu 
Europejskiego i ustanowić długoterminowy cel całkowitego uniknięcia ofiar śmiertelnych 
w ruchu drogowym („wizja zero”), tak jak zrobiły to już niektóre państwa na szczeblu 
krajowym. UE musi rozpocząć prace nad skonkretyzowaniem tej wizji i opracować strategię, 
która będzie wykraczała poza 10-letni horyzont.

3.3 Ambitniejsze cele i konkretne działania

W ramach horyzontu czasowego omawianego komunikatu UE potrzebuje znacznie bardziej 
konkretnego zestawu środków, aby osiągnąć ambitny cel zmniejszenia liczby ofiar 
śmiertelnych wypadków drogowych o połowę. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że 
wraz z rosnącymi sukcesami coraz trudniej jest dodatkowo zmniejszyć liczbę ofiar 
śmiertelnych i wypadków. W tym kontekście wiele działań zapowiedzianych przez Komisję 
jest zbyt niejasnych i zbyt mało ambitnych; nie będą one w stanie sprostać obecnym 
wyzwaniom. 

Godny ubolewania jest fakt, że przed zakończeniem 3. programu działań Komisja nie zdołała 
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przedstawić projektu nowego, 4. programu działań. Zamiast tego przedłożyła jedynie 
komunikat strategiczny, którego skuteczność jest dużo mniejsza. Jako punkt odniesienia jest 
on niewystarczający. Dlatego też do końca 2011 r. Komisja powinna rozwinąć przedstawione 
założenia w pełnowartościowy nowy program działania, który będzie obejmował 
szczegółowy katalog działań z jasno określonym harmonogramem i instrumentami 
monitorowania służącymi kontroli ich skuteczności, a także analizę na półmetku omawianego 
okresu. 

Ponadto na szczeblu UE do 2020 r. należy dążyć do osiągnięcia dwóch jasno określonych 
i mierzalnych celów, dotyczących zmniejszenia następujących liczb:

• liczby dzieci w wieku do 14 lat będących ofiarami śmiertelnymi wypadków o 60% 
oraz

• liczby osób z obrażeniami zagrażającymi życiu o 40%.

W odniesieniu do tego ostatniego celu konieczne jest opracowanie zharmonizowanej w całej 
Europie definicji. Ewentualną kategorię mogłaby przykładowo stanowić grupa osób 
z obrażeniami zagrażającymi życiu, dla której cechą charakterystyczną jest konieczność 
intensywnej opieki medycznej po wypadku. Trzeba ustalić konkretny termin na określenie 
takiej definicji. 

3.4 Poprawa jakości wskaźników i danych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym

Nieodzowne jest dokonywanie porównań między krajami oraz ocena postępów lub 
skuteczności działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Niezbędnie potrzebne są w tym celu porównywalne dane i wskaźniki o wysokiej jakości ze 
wszystkich państw członkowskich, a także odpowiednie instrumenty służące do oceny. Mimo 
znacznych postępów konieczne są ulepszenia w tym zakresie. UE finansowała już liczne 
projekty badawcze zajmujące się opracowaniem lepszych pakietów wskaźników 
(np. SafetyNet). Należy skorzystać z wyników tych projektów, aby dzięki lepszym 
i obszerniejszym pakietom danych uzyskać ulepszony obraz skutków i sposobów działania 
podjętych środków. 

Porównywalne dane są bardzo potrzebne przede wszystkim do analizy przyczyn obrażeń 
i wypadków. UE powinna jak najszybciej zadbać o wprowadzenie zharmonizowanych 
statystyk wypadkowych w całej UE. Chodzi tu o wprowadzenie jednolitej analizy danych 
o wypadkach za pomocą standardowego formularza, a także o szczegółowe badanie 
wypadków na reprezentatywnych obszarach komunikacyjnych wszystkich państw 
członkowskich, jakiego domaga się UE, z myślą o uzyskaniu jeszcze lepszych wyników. 
W tym celu można skorzystać z doświadczeń zgromadzonych przez poszczególne państwa 
członkowskie.

Ponadto dane z wszystkich państwach członkowskich powinny być opracowywane centralnie 
w zrozumiały sposób i udostępniane opinii publicznej przy zachowaniu wysokich standardów 
ochrony danych osobowych. 
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3.5 Cele krajowe i ogólnounijne

Dodatkowym impulsem i zachętą do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
w państwach członkowskich może być również jasne określenie mierzalnych celów –
zwłaszcza wtedy, gdy ujednolicone dane umożliwiają regularne porównania osiągnięć i ocenę 
poszczególnych krajowych strategii oraz gdy są publikowane. UE mogłaby zobowiązać 
wszystkie państwa członkowskie do opracowywania i publikowania krajowych planów 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgodnie ze zharmonizowanymi wspólnymi wytycznymi. 
Zgodnie z zasadą pomocniczości nadanie tym planom konkretnego kształtu w postaci 
krajowych celów i środków powinno w dużej mierze pozostać w gestii poszczególnych 
państw członkowskich. 

3.6 Zachowanie w ruchu drogowym

Obywatele UE mają prawo do wysokich standardów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Polityka musi mieć w tym swój udział, szczególnie przy egzekwowaniu przepisów ruchu 
drogowego. 
Równocześnie każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek osobiście przyczyniać się do 
bezpiecznego ruchu drogowego. Każdy może mieć w tym swój udział. Dlatego działania 
służące poprawie zachowania w ruchu drogowym mają szczególne znaczenie. 

Należy tu wymienić np. środki mające na celu lepsze szkolenie początkujących kierowców, 
takie jak prowadzenie samochodu od 17 lat w obecności osoby dorosłej, co jest obecnie 
z powodzeniem stosowane w Niemczech, lub wprowadzenie wieloetapowego modelu kursów 
prawa jazdy, który przewiduje praktyczne elementy szkoleniowe również po uzyskaniu prawa 
jazdy. Koncepcja kształcenia ustawicznego powinna znaleźć większe zastosowanie w ruchu 
drogowym. Jedynie kierowca, który wciąż się dokształca, może w przyszłości opanować 
nowe funkcje pojazdu i złożone sytuacje w ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy ruchu 
powinni również regularnie odświeżać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
zdobytą podczas kursu prawa jazdy.

Chodzi również o wprowadzenie środków z zakresu psychologii ruchu drogowego, mających 
na celu trwałą zmianę zachowania uczestników ruchu naruszających przepisy, takich jak 
wprowadzenie ujednoliconego systemu punktów karnych. 

Ponadto UE dysponuje godną pochwały unijną kartą dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, która obejmuje wiele podmiotów podejmujących własne zobowiązania. Należy 
rozwijać struktury komunikacyjne, które dzięki tej karcie powstały między uczestniczącymi 
podmiotami, a także w większym stopniu wykorzystywać je w ramach kampanii na rzecz 
bezpieczeństwa drogowego, prowadzonych w całej UE.

3.7 Propozycje konkretnych działań

Oprócz wymogów ponownie stawianych przez Parlament Europejski sprawozdawca 
proponuje szereg środków uzupełniających z myślą o dalszej poprawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w UE. Ze względu na wymogi dotyczące tłumaczeń w Parlamencie Europejskim 
zakres projektu omawianego sprawozdania z własnej inicjatywy podlega pewnym 
ograniczeniom. W związku z tym nie można było uwzględnić wszystkich propozycji. 
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Sprawozdawca zastrzega sobie zatem prawo do zaproponowania w toku postępowania 
uzupełnień, które w szczególności koncentrują się na następujących aspektach:

 ciśnienie w oponach / obowiązek posiadania opon zimowych
 zapewnienie danych ratowniczych dla pomocników i profesjonalnych służb 

ratowniczych
 działania służące kształceniu i dokształcaniu uczestników ruchu 
 kampanie na rzez bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 środki zwiększające ochronę słabszych uczestników ruchu
 techniczne usprawnienia w samochodach osobowych i użytkowych
 system ABS w motocyklach
 system ostrzegania o zmęczeniu
 obowiązek zakładania kamizelek odblaskowych nocą poza terenem zabudowanym
 jednolity limit alkoholu we krwi 
 rowery wspomagane silnikiem elektrycznym


