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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o varnosti v cestnem prometu v Evropi v obdobju 2011–2020
(2010/2235(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Trajnostno naravnana prihodnost prometa: 
usmeritev k integriranemu, tehnološko naprednemu in uporabnikom prijaznemu 
prometnemu sistemu (KOM(2009)0279),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom Evropski prostor varnosti v cestnem 
prometu: usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 
2011−2020 (KOM(2010)0389),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 2. in 3. decembra 2010 k sporočilu Komisije z 
naslovom Evropski prostor varnosti v cestnem prometu: usmeritve politike na področju 
varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011−2020 (16951/10),

– ob upoštevanju ocenjevalne študije1 Komisije k tretjemu akcijskemu programu za varnost 
v cestnem prometu,

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine Združenih narodov z dne 10. maja 2010 o 
izboljšanju varnosti v cestnem prometu v svetu (64/255),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 2005 o Evropskem akcijskem 
programu za varnost v cestnem prometu: razpolovitev števila žrtev prometnih nesreč v 
Evropski uniji do leta 2010: deljena odgovornost2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. aprila 2006 o varnosti v cestnem prometu:
sistem "eCall" za vse3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. januarja 2007 o Evropskem akcijskem 
programu za varnost v cestnem prometu – vmesni pregled4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za inteligentne 
prometne sisteme5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. aprila 2009 o akcijskem načrtu za mobilnost v 
mestih6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. maja 2010 o kaznih, določenih za resne kršitve 

                                               
1 Priprava akcijskega programa za varnost v cestnem prometu v Evropi za obdobje 2011–2020.
2 UL C 227 E, 21.9. 2006, str. 609.
3 UL C 296 E, 6.12. 2006, str. 268.
4 UL C 244 E, 18.10. 2007, str. 220.
5 UL C 184 E, 8.7.2010, str. 43.
6 UL C 184 E, 8.7.2010, str. 50.
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socialnih predpisov v cestnem prometu1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o trajnostno naravnani prihodnosti 
prometa2,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A7-0000/2011),

A. ker je v Evropski uniji v letu 2009 v nesrečah v cestnem prometu življenje izgubilo več 
kot 35 000 ljudi, 1 500 000 pa jih je utrpelo poškodbe,

B. ker se ocenjuje, da letni družbeni stroški nesreč v cestnem prometu znašajo 130 milijard 
EUR,

C. ker do konca leta 2010 ne bo uresničen cilj za razpolovitev števila smrtnih žrtev v 
cestnem prometu, zastavljen v tretjem akcijskem programu, čeprav se je občutno 
zmanjšalo število smrtnih žrtev v prometu v EU,

D. ker je družba v EU še vedno razmeroma precej neobčutljiva za nesreče v cestnem 
prometu, ki vsako leto zahtevajo toliko žrtev kot strmoglavljenje 250 srednje velikih 
potniških letal,

E. ker je celotna družba odgovorna za varnost v cestnem prometu,

F. ker je bilo v celoti izvedenih komaj 27,5 % ukrepov, predvidenih v tretjem akcijskem 
programu,

G. ker Komisiji pred iztekom tretjega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu ni 
uspelo predložiti osnutka novega akcijskega programa,

H. ker je verjetnost za nesrečo v cestnem prometu s smrtnim izidom glede na kilometre za 
pešce 9-krat višja kot za potnike v osebnem avtomobilu, za kolesarje 7-krat višja in za 
motoriste 18-krat višja,

I. ker se 55 % smrtnih nesreč zgodi na podeželskih cestah, 36 % na mestnih območjih in 
6 % na avtocestah,

J. ker je javni potniški promet veliko varnejši od prometa z osebnimi vozili,

K. ker se Evropska unija sooča z demografskimi spremembami in je treba zlasti upoštevati 
potrebe po mobilnosti starejših,

L. ker novi tehnološki razvoj, med drugim v zvezi s hibridnimi vozili in motorji na električni 
pogon, prinaša nove izzive za reševalce,

M. ker morajo biti ukrepi na evropski ravni in ravni držav članic ter regionalni in lokalni 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0175.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0260.
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ravni usklajeni,

Podlaga

1. pozdravlja predloženo sporočilo Komisije, vendar jo poziva, naj predlagane vidike do 
konca leta 2011 preoblikuje v popoln akcijski program, ki bo vseboval natančen seznam 
ukrepov z jasnimi časovnimi načrti in instrumente spremljanja za redni nadzor uspešnosti 
ter vmesno oceno;

2. se strinja z mnenjem Komisije, da je za povečanje varnosti v cestnem prometu nujen 
dosleden in celovit pristop, in poziva, da je treba vprašanja varnosti v cestnem prometu 
vključiti v vsa zadevna področja politik;

3. predlaga, da se do leta 2014 ustanovi koordinacijski urad za varnost v cestnem prometu v 
EU;

4. poudarja, da se je treba zlasti osredotočiti na dosledno izvajanje že sprejete zakonodaje in 
ukrepov, pri čemer opozarja, da na ravni EU še niso bile izkoriščene vse možnosti za 
zakonodajne ukrepe;

5. odločno podpira cilj, da se do leta 2020 zmanjša število vseh smrtnih žrtev v cestnem 
prometu v EU za polovico glede na leto 2010, in zato poziva k postavitvi jasnih in 
merljivih ciljev za to obdobje, da se v cestnem prometu zlasti zmanjša število:

 smrtnih žrtev med otroci, starimi do 14 let, za 60 % in 

 oseb, ki so zaradi poškodb v življenjski nevarnosti, za 40 %, in sicer na podlagi 
opredelitve, ki jo je treba hitro razviti in ki mora veljati za celotno EU;

Etični vidiki

6. poudarja, da nima vsak državljan EU samo pravice do varnosti v cestnem prometu, 
ampak je v prvi vrsti tudi sam s svojim vedenjem dolžan prispevati k tej varnosti;

7. poudarja svoje mnenje, da je nujna celovita in dolgoročna strategija, ki bo presegla 
časovni načrt predloženega sporočila in katere cilj bo preprečiti vse smrtne žrtve v 
cestnem prometu („prihodnost brez žrtev“); poziva Komisijo, naj oblikuje osrednje 
elemente te strategije in jih predloži v naslednjih treh letih;

Dobre prakse in izvajanje nacionalnih načrtov

8. poziva Komisijo, naj spodbuja izmenjavo dobrih praks, da jih bo mogoče v večji meri 
vključiti v nacionalne načrte za varnost v prometu;

9. poziva Komisijo, naj oceni Evropsko listino o varnosti v prometu in spodbudi 
oblikovanje podobnih listin na regionalni in lokalni ravni;

10. poudarja, da jasni in merljivi cilji dodatno spodbujajo izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu in so bistveni elementi za primerjavo uspešnosti med državami članicami ter za 
spremljanje in oceno ukrepov;
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11. se strinja s Komisijo, da si je treba prizadevati za oblikovanje nacionalnih načrtov za 
varnost v cestnem prometu v državah članicah; poziva, da morata biti priprava in objava 
teh načrtov v skladu z usklajenimi skupnimi smernicami obvezni; vendar poudarja, da je 
treba državam članicam prepustiti dovolj manevrskega prostora, da bodo lahko 
posamezne ukrepe, programe in cilje prilagodile različnim nacionalnim razmeram;

Izboljšanje kazalnikov in podatkov 

12. meni, da so kakovostni in primerljivi podatki bistvena podlaga za uspešno politiko na 
področju varnosti v cestnem prometu;

13. poziva Komisijo, naj do leta 2013 začne uporabljati dodatne usklajene kazalnike na 
podlagi projektov SafetyNet, s čimer bo mogoče boljše spremljanje in ustrezno 
primerjanje uspešnosti med državami članicami;

14. poziva Komisijo, naj do leta 2012 pripravi predlog za izboljšanje podatkov o vzrokih za 
nesreče in poškodbe;

15. poziva Komisijo, naj v obdobju dveh let pripravi usklajene opredelitve oseb z življenjsko 
nevarnimi poškodbami ter oseb s težjimi in lažjimi poškodbami, da se omogoči 
primerjava ukrepov in njihovih rezultatov v državah članicah;

16. poziva k ustanovitvi nadzornega urada EU za cestni promet, ki bo zbiral podatke iz že 
obstoječih podatkovnih zbirk in ugotovitve iz projektov EU, kot sta SafetyNet in 
DaCoTa, ter poskrbel, da bodo javno dostopni, razumljivi in se jih bo vsako leto 
posodabljalo;

17. poziva države članice, naj spoštujejo veljavne zahteve za posredovanje podatkov;

Področja dejavnosti

Izboljšanje usposabljanja in vedenja udeležencev v cestnem prometu

18. poudarja, da je prometna varnost v veliki meri odvisna od previdnosti, obzirnosti in 
medsebojnega spoštovanja ter upoštevanja veljavnih prometnih predpisov;

19. meni, da bi moral imeti koncept vseživljenjskega učenja tudi v okviru cestnega prometa 
pomembnejšo vlogo; 

20. poziva, da bi morali pri usposabljanju in urjenju večjo pozornost nameniti 
najpomembnejšim vzrokom smrti v cestnem prometu, kot so prevelika hitrost, uživanje 
alkohola in drog, neuporaba varnostnih pasov in druge varnostne opreme ter uporaba 
mobilnih naprav;

21. predlaga vgradnjo alkoholnih ključavnic v vozila udeležencev v prometu, ki so bili 
alkoholizirani, kot ukrep za njihovo ponovno vključevanje;

Usklajevanje in izvajanje cestnoprometnih predpisov

22. poziva k popolni uskladitvi oznak in pravil v cestnem prometu do leta 2013;
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23. meni, da je učinkovito izvajanje veljavnih predpisov osrednji steber politike EU za 
varnost v cestnem prometu; v zvezi s tem poziva države članice, naj določijo letne 
nacionalne cilje za nadzor prekoračitve hitrosti, zlorabe alkohola in drog ter uporabe 
varnostnih pasov;

24. poziva k uvedbi nadzornih sistemov, s katerimi bo mogoče sistematično ugotavljati tudi 
prekoračitve hitrosti motoristov in jih kaznovati;

Vzpostavljanje varnejše infrastrukture v cestnem prometu 

25. odločno podpira predlog Komisije, da bi na splošno zagotovili finančno podporo EU 
samo za infrastrukturo, ki je v skladu z direktivami EU o varnosti v cestnem prometu in 
varnosti tunelov;

26. opozarja, da so običajne obcestne zaščitne ograje smrtno nevarne za motoriste, in poziva 
države članice, naj hitro ukrepajo in na kritičnih cestnih odsekih ojačajo spodnji in 
zgornji pas zaščitne ograje;

27. poziva Komisijo in države članice, naj opredelijo in sprejmejo ustrezne ukrepe za 
preprečevanje nesreč na lokalnih cestah in na podeželju ter zmanjšanje resnosti škode;

28. poudarja, da je treba spoštovati čas vožnje in počitka, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj poklicnim prevoznikom zagotovijo dovolj parkirišč, ki bodo ustrezali 
minimalnim varnostnim in socialnim standardom;

Varnejša vozila v prometu

29. predlaga obvezno uporabo alkoholnih ključavnic v vseh vozilih za poklicno prevažanje 
ljudi in blaga;

30. poziva Komisijo, naj v dveh letih predloži poročilo o tem, v kolikšni meri izboljšanje 
varnosti potnikov v vozilu z okrepljenimi stebri A, B in C vpliva na vsestransko vidljivost 
voznika in ali to vpliva na varnost šibkejših udeležencev v prometu;

31. poziva Komisijo, naj v dveh letih predloži poročilo o varnostnih vidikih 
elektromobilnosti;

32. poziva proizvajalce vozil, naj pri razvoju avtomobilov na električni pogon in drugih 
novih pogonskih tehnologij pozornost namenijo zlasti ustrezni zaščiti potnikov v vozilu, 
pomočnikov in reševalcev pred novimi viri nevarnosti v primeru nesreč;

33. poziva države članice, naj natančneje nadzorujejo uvoz dodatne opreme in rezervnih 
delov za motorna vozila, da se preveri, ali izpolnjujejo evropske standarde za zaščito 
potrošnikov;

34. poziva Komisijo, naj v dveh letih opredeli skupne standarde za tehnični nadzor po hudih 
nesrečah;

Uporaba napredne tehnologije za vozila, infrastrukturo in reševalne službe
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35. poziva, naj se na primer s pomočjo inteligentnih prometnih sistemov zagotovi, da bodo 
pred začetkom vožnje in med vožnjo na razpolago veljavne prometne določbe 
posameznih držav članic;

36. poziva Komisijo, naj pripravi predlog za opremljanje vozil z inteligentnimi sistemi za 
uravnavanje hitrosti, ki bo vključeval časovni načrt, postopek odobritve in za to potrebno 
cestno infrastrukturo;

37. je naklonjen napovedi Komisije za pospešitev uvedbe sistema eCall in jo poziva, naj v 
naslednjih letih preizkusi razširitev njegove uporabe tudi za motorna kolesa, težka 
tovorna vozila in avtobuse in jo po potrebi predlaga,

Varstvo šibkejših udeležencev v prometu

38. meni, da je treba za boljšo vidljivost predpisati, da morajo biti za vse potnike v vozilu 
obvezno na razpolago opozorilni jopiči in da jih morajo nositi tudi kolesarji;

39. poziva, da je treba v večji meri upoštevati varstvo šibkejših udeležencev v prometu, kot 
so pešci, kolesarji, otroci in starejši, kar mora biti sestavni del varstva v prometu;

40. priporoča, da se za varnost otrok, starih do treh let, uporabljajo otroški sedeži, ki so 
obrnjeni v nasprotno smer vožnje;

41. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje

Varnost evropskih cest se je v zadnjih letih občutno povečala. V obdobju od leta 2001 do 
2009 se je število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU zmanjšalo za 36 %. Pri tem je imel 
odločilno vlogo tretji evropski program za varnost v cestnem prometu 2001–2010. Ti ukrepi 
so od leta 2001 rešili skoraj 80 000 človeških življenj. Ni se sicer uresničil cilj za razpolovitev 
letnega števila smrtnih žrtev v prometu, kljub temu pa so številke spodbudne. Na podlagi tega 
je treba spodbujati nadaljnje ukrepe. Leta 2009 je na evropskih cestah življenje še vedno 
izgubilo 35 000 ljudi, 1,5 milijona pa jih je bilo hudo poškodovanih, pogosto s trajnimi 
telesnimi poškodbami. Posledica teh prometnih nesreč so ogromni socialni in gospodarski 
stroški (v letu 2009 so znašali približno 130 milijard EUR). K njim pa je treba prišteti še 
človeško izgubo, žalost svojcev, bolečino poškodovanih in dramatični poseg v življenje 
prizadetih ljudi.

35 000 smrtnih žrtev v cestnem prometu ustreza strmoglavljenju približno 250 popolnoma 
zasedenih srednje velikih potniških letal, česar si ni mogoče zamisliti. Vendar se družba še 
vedno v veliki meri ne zaveda življenjske nevarnosti v cestnem prometu ali jo odriva stran. 
Vsakodnevne tragedije na cestah EU ostajajo v veliki meri neopažene. 

2. Sporočilo Komisije

Komisija je malo pred iztekom tretjega akcijskega programa predložila sporočilo, v katerem 
je zastavila strateške cilje do leta 2020.

Ponovno je osrednji cilje Komisije razpolovitev skupnega števila smrtnih žrtev v cestnem 
prometu v Evropski uniji do leta 2020 (referenčno leto je 2010). 

Komisija si je za uresničitev tega cilja zastavila sedem strateških ciljev:

 izboljšanje prometne vzgoje in kakovosti sistema za pridobitev vozniškega dovoljenja 
ter usposabljanje voznikov,

 boljše izvajanje cestnoprometnih predpisov,

 varnejša infrastruktura,

 izboljšani varnostni ukrepi za tovorna in osebna vozila,

 razvoj pametnih vozil,

 izboljšave na področju intervencijskih služb in prve pomoči,

 zaščita šibkejših udeležencev v prometu, zlasti motoristov.

Komisija si s temi smernicami prizadeva zastaviti regulativni okvir in cilje, ki se upoštevajo 
pri pripravi nacionalnih in lokalnih strategij. V skladu z načelom subsidiarnosti bi bilo treba
različne ukrepe na področju, kjer velja skupna pristojnost, izvajati na ravni, na kateri je to 
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najbolj učinkovito. 

3. Pripombe in predlogi za izboljšavo

3.1 Boljše usklajevanje ukrepov

Poročevalec na splošno podpira zastavljene cilje Komisije in osnutke ukrepov, kot tudi 
njegovo mnenje, da je za večjo prometno varnost nujen povezan, celovit in integriran pristop, 
ki vključuje vse udeležence v prometu in zainteresirane strani ter upošteva sinergije z drugimi 
političnimi cilji. Vendar je za to, kot tudi za vključevanje vprašanja varnosti v cestnem 
prometu v vsa zadevna politična področja in učinkovito vključevanje lokalne, regionalne, 
nacionalne in evropske ravni v pripravo in izvajanje ukrepov, nujna maksimalna usklajenost. 
Dosleden razvoj tega integriranega pristopa s sedanjimi strukturami na ravni EU se zdi 
vprašljiv. Zato poročevalec predlaga, da se ustanovi urad evropskega koordinatorja za varnost 
v cestnem prometu, v katerega bi se morali ob podpori Komisije stekati različni pristopi in 
ravni. Koordinator bi lahko zagotavljal predvsem koristne posredniške storitve za sodelovanje 
med posameznimi ravnmi.

3.2 Prihodnost brez žrtev 

Odločno se podpira predvidena razpolovitev števila smrtnih žrtev prometnih nesreč do leta 
2020. Vendar to pomeni, da bo leta 2020 še vedno 15 000 ljudi žrtev nesreč v cestnem 
prometu, kar je zastrašujoče visoka cena za mobilnost državljanov EU. Vsaka izguba 
človeškega življenja ali poškodba v prometni nesreči je preveč. Čeprav popolne varnosti ni, je 
cilj zmanjšanja števila smrtnih žrtev prometnih nesreč samo za polovico vprašljiv zaradi 
etičnih razlogov, ne glede na to, kako velikopotezen se zdi za navedeno obdobje. Zato bi 
morala Komisija končno sprejeti zahteve Evropskega parlamenta in zastaviti dolgoročni cilj 
za popolno preprečitev smrtnih žrtev nesreč v cestnem prometu (prihodnost brez žrtev), kot je 
to storilo že več držav na nacionalni ravni. EU mora začeti uresničevati ta cilj in pripraviti 
strategijo za obdobje, ki bo daljše kot deset let.

3.3 Drzni cilji in konkretni ukrepi

EU za predvideno obdobje v predloženem sporočilu na splošno potrebuje konkreten sveženj 
ukrepov, da bo sploh lahko dosegla drzen cilj 50-odstotnega zmanjšanja števila smrtnih žrtev 
v cestnem prometu. To je pomembno zlasti, ker je z večjim uspehom vse težje določati cilje 
za dodatno zniževanje števila smrtnih žrtev prometnih nesreč. Na podlagi tega so številni 
ukrepi, ki jih je napovedala Komisija, nejasni, premalo ambiciozni in neustrezni za prihodnje 
izzive. 

Žal Komisiji pred iztekom tretjega akcijskega programa za varnost v cestnem prometu ni 
uspelo predložiti osnutka novega četrtega akcijskega programa. Namesto tega je predložila 
strateško sporočilo, ki ima na splošno šibkejši učinek. To za referenčni okvir ni dovolj. Zato 
bi morala Komisija predlagane pristope do konca leta 2011 preoblikovati v novi pravi akcijski 
program, ki bo vseboval seznam ukrepov z jasnimi časovnimi načrti ter instrumente 
spremljanja za nadzor uspešnosti in vmesno oceno. 

Zato bi bilo treba na ravni EU predvideti dva jasna in merljiva cilja do 2020: in sicer v 
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cestnem prometu zmanjšati število

• smrtnih žrtev med otroci, starimi do 14 let, za 60 % in
• oseb, ki so zaradi poškodb v življenjski nevarnosti, za 40 %.

Za drugi cilj je nujna usklajena opredelitev na evropski ravni. Ena možna kategorija bi lahko 
bila na primer skupina oseb z življenjsko nevarnimi poškodbami, za katero je značilno, da po 
nesreči potrebuje intenzivno nego. Za pripravo te opredelitve je treba določiti konkreten rok. 

3.4 Izboljšanje kazalnikov in podatkov o varnosti v cestnem prometu

Čezmejno primerjanje in ocenjevanje napredka ali učinkovitosti posameznih ukrepov na 
področju varnosti v cestnem prometu sta neizbežna.

Izvedljiva pa sta samo s pomočjo kakovostnih in primerljivih podatkov ter kazalnikov iz vseh 
držav članic, kot tudi z ustreznimi instrumenti za ocenjevanje. Čeprav je bil glede tega 
dosežen velik napredek, je še vedno treba to izboljšati. EU je že financirala veliko 
raziskovalnih projektov, ki so se ukvarjali z razvojem boljših kazalnikov (na primer 
SafetyNet). Rezultate teh raziskovalnih projektov bi bilo treba uporabiti, da bi z boljšo in širšo 
podatkovno zbirko zagotovili natančnejši vpogled v učinke ukrepov in v to, kako ti ukrepi 
delujejo. 

Primerljivi podatki so zlasti na področju analize vzrokov za poškodbe in nesreče zelo 
pomembni. EU bi morala čim prej spodbuditi, da bi se na ravni EU uskladili statistični 
podatki vzrokov za nesreče. Sem spada tudi razvoj usklajene analize podatkov o nesrečah s 
pomočjo standardiziranih formularjev in podrobno raziskovanje nesreč ob podpori EU v 
reprezentativnih prometnih okoljih vseh držav članic, da bi zagotovili še boljše ugotovitve. Za 
to bi lahko uporabili dosedanje izkušnje posameznih držav članic.

Poleg tega bi bilo treba zbrane podatke iz vseh držav članic razumljivo obdelati na enem 
osrednjem mestu in ob upoštevanju visoke ravni varstva osebnih podatkov širši javnosti 
omogočiti dostop do njih. 

3.5 Nacionalni cilji in cilji EU

Tudi jasni merljivi cilji lahko dodatno spodbudijo izboljšanje varnosti v cestnem prometu v 
državah članicah, zlasti kadar usklajeni podatki omogočajo redno primerjanje uspešnosti in 
ocenjevanje posameznih nacionalnih politik ter kadar se te podatke objavi. EU bi lahko 
državam članicam naložila obvezo, da nacionalne načrte za varnost v cestnem prometu 
prilagodijo usklajenim skupnim smernicam in jih objavijo. Konkretno oblikovanje teh načrtov 
z nacionalnimi cilji in ukrepi bi moralo po načelu subsidiarnosti na splošno ostati v 
pristojnosti posameznih držav članic. 

3.6 Vedenje v cestnem prometu

Državljani EU imajo pravico do visokih standardov za varnost v cestnem prometu. Politika 
mora k temu prispevati, zlasti pri izvajanju cestnoprometnih predpisov. 
Hkrati pa je vsak udeleženec v prometu osebno dolžan prispevati k varnejšemu cestnemu 
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prometu. Vsak lahko prispeva. Zato so še kako pomembni ukrepi za izboljšanje vedenja v 
prometu. 

Sem se prištevajo na primer ukrepi za izboljšanje usposabljanja novih voznikov, kot je vožnja 
s spremstvom od 17 leta, ki se zdaj uspešno izvršuje v Nemčiji, ali uvedba večstopenjskega 
modela za pridobitev vozniškega dovoljenja, elementi za usposabljanje pri praktični vožnji, 
tudi po pridobitvi vozniškega dovoljenja. Koncept vseživljenjskega učenja bi se moral bolj 
uveljaviti v cestnem prometu. Udeleženci v prometu bodo lahko v prihodnje obvladali nove 
funkcije v vozilu in bolj zapletene situacije v prometu samo, če se bodo nenehno usposabljali. 
Vsi udeleženci v prometu bi morali v rednih presledkih obnoviti tudi znanje prve pomoči, ki 
so ga pridobili ob usposabljanju za vozniški izpit.

Da bi se trajno spremenilo vedenje problematičnih udeležencev v prometu, bi bilo treba 
uveljaviti tudi ukrepe v zvezi s psihološkimi vidiki v prometu, kot je prehodna uvedba 
usklajenega sistema točk. 

Poleg tega ima EU zelo hvalevredno Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu, pri kateri 
s prostovoljnimi zavezami že sodelujejo številni akterji. Komunikacijske strukture med 
udeleženci, vzpostavljene s to listino, bi bilo treba razviti in jih v večji meri uporabiti za 
kampanje o varnosti v cestnem prometu na ravni EU.

3.7 Konkretni posamezni ukrepi

Poročevalec predlaga vrsto dopolnilnih ukrepov, h katerim je tudi Evropski parlament že 
večkrat pozval, da bi v EU še bolj podprli varnost v cestnem prometu. Obseg osnutka za to 
iniciativno poročilo je zaradi prevajalskih zahtev Evropskega parlamenta omejen. Zato ni bilo 
mogoče vključiti vseh predlogov. Poročevalec si zato dopušča možnost, da v nadaljnjem 
postopku predlaga dopolnitve, zlasti v zvezi s:

 tlakom v pnevmatikah/obveznimi zimskimi pnevmatikami,
 zagotovitvijo pomembnih informacij za reševanje za pomočnike in strokovno 

usposobljene reševalce,
 ukrepi za usposabljanje in nadaljnje usposabljanje udeležencev v prometu, 
 kampanjami o varnosti v cestnem prometu,
 ukrepi za zaščito šibkejših udeležencev v prometu,
 tehničnimi ukrepi za osebna vozila in gospodarska vozila,
 protiblokirnimi zavornimi sistemi,
 sistemi za opozarjanje na utrujenost,
 opozorilnimi jopiči zunaj strnjenega naselja,
 enotno zgornjo alkoholno mejo,
 električnimi kolesi.


