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Τροπολογία  2 

Isabelle Durant, Michael Cramer 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0318/2013 

Brian Simpson 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού 

Οδική ασφάλεια 2011-2020 και τα πρώτα ορόσηµα προς µια στρατηγική κατά των 

τραυµατισµών 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. καλεί τα κράτη µέλη να 

προβληµατιστούν σχετικά µε την 
εξεύρεση αποτελεσµατικών και 
καινοτόµων µεθόδων επιβολής των 
κανόνων οδικής κυκλοφορίας για πεζούς 
και ποδηλάτες, οι οποίοι συχνά 
διακινδυνεύουν χωρίς να το 
αντιλαµβάνονται· επισηµαίνει την 
σηµασία που έχουν τόσο οι εκστρατείες 

πληροφόρησης που σχετίζονται µε την 
ασφαλή συµπεριφορά και την 
αυτοπροστασία όσο και οι πολιτικές 
προαγωγής του ποδηλάτου ως µέσου 

µεταφοράς, δεδοµένου ότι υπάρχει έντονος 

συσχετισµός µεταξύ της ασφάλειας των 

ποδηλατών σε αστικές περιοχές και της 

επικρατούσας θέσης του ποδηλάτου ως 

µέσου µεταφοράς· 

15. καλεί τα κράτη µέλη να επισηµάνουν 
την σηµασία που έχουν τόσο οι 

εκστρατείες πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης που σχετίζονται µε 
ασφαλέστερη ποδηλασία και πεζοπορία 
όσο και οι πολιτικές προαγωγής του 

ποδηλάτου και της πεζοπορίας, δεδοµένου 
ότι υπάρχει έντονος συσχετισµός µεταξύ 

της ασφάλειας των ποδηλατών και των 
πεζών σε αστικές περιοχές και της 
επικρατούσας θέσης του ποδηλάτου και 
του βαδίσµατος ως µέσων µεταφοράς, 
κατά περίπτωση δε σε συνάρτηση µε τη 
δηµόσια και τη συλλογική κινητικότητα  
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Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Γα. λαµβάνοντας υπόψη ότι ανησυχίες 
για την ασφάλεια που οφείλονται στον 
ανεπαρκή σχεδιασµό των δρόµων, στη 
γενική ταχύτητα της κυκλοφορίας και 
στην επικίνδυνη συµπεριφορά των 
οδηγών αποτελούν κύριο λόγο για τον 
οποίο οι πολίτες αποφεύγουν την 
πεζοπορία και την ποδηλασία· 
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Πρόταση ψηφίσµατος B7-0318/2013 

Brian Simpson 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού 

Οδική ασφάλεια 2011-2020 και τα πρώτα ορόσηµα προς µια στρατηγική κατά των 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. τάσσεται υπέρ της παρακολούθησης 

και της περαιτέρω ανάπτυξης τεχνικών 

προτύπων και πολιτικών για την 

προστασία των πλέον ευάλωτων χρηστών 

του οδικού δικτύου, όπως είναι οι 

ηλικιωµένοι, τα µικρά παιδιά, τα άτοµα µε 

αναπηρίες και οι ποδηλάτες· 

13. τάσσεται υπέρ της παρακολούθησης 

και της περαιτέρω ανάπτυξης τεχνικών 

προτύπων και πολιτικών για την 

προστασία των πλέον ευάλωτων χρηστών 

του οδικού δικτύου, όπως είναι οι 

ηλικιωµένοι, τα µικρά παιδιά, τα άτοµα µε 

αναπηρίες και οι ποδηλάτες, στο πλαίσιο 
µιας συντονισµένης προσπάθειας 
προαγωγής των "δικαιωµάτων των 
ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου" 
στην νοµοθεσία της ΕΕ και στην πολιτική 
για τις µεταφορές· 
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