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Punkt 15 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

15. opfordrer medlemsstaterne til at 

overveje effektive og innovative metoder 

til håndhævelse af færdselsregler for 

fodgængere og cyklister, der nogle gange 

bringer deres liv i fare uden selv at være 

klar over dette; understreger vigtigheden 

af oplysningskampagner vedrørende 

sikker adfærd og varetagelse af egen 

sikkerhed og af politikker med sigte på at 

fremme cykling, idet cyklisternes 

sikkerhed i byområderne i høj grad hænger 

sammen med forekomsten af cykling som 

transportform; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at 

understrege vigtigheden af oplysnings- og 

uddannelseskampagner vedrørende sikker 

cykling og gang og af politikker med sigte 

på at fremme cykling og gang, idet 

cyklisternes og fodgængernes sikkerhed i 

byområderne i høj grad hænger sammen 

med forekomsten af cykling og gang som 

transportformer, i givet fald sammen med 

offentlig og kollektiv mobilitet; 

Or. en 



AM\942104DA.doc  PE509.964v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

1.7.2013 B7-0318/3 

Ændringsforslag  3 

Isabelle Durant 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B7-0318/2013 

Brian Simpson 

for Udvalget om Transport og Turisme 

Trafiksikkerhed 2011–2020 – den første milepæl på vej mod en strategi for at undgå 

kvæstelser 

Forslag til beslutning 

Punkt C a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca. der henviser til, at 

sikkerhedsproblemer, der skyldes 

upassende vejudformning, den generelle 

trafikhastighed og trafikanternes farlige 

adfærd, er de væsentligste årsager til, at 

borgerne undgår at gå og cykle; 

Or. en 
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Punkt 13 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

13. støtter overvågning og yderligere 

udvikling af tekniske standarder og 

politikker til beskyttelse af de mest sårbare 

trafikanter - de ældre, små børn, 

handicappede personer og cyklister; 

13. støtter overvågning og yderligere 

udvikling af tekniske standarder og 

politikker til beskyttelse af de mest sårbare 

trafikanter - de ældre, små børn, 

handicappede personer og cyklister, som 

en del af en samordnet indsats for at 

fremme de mest sårbare trafikanters 

rettigheder i EU's lovgivning og 

transportpolitik;  

Or. en 

 

 


