
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

1.7.2013 B7-0318/2 

Muudatusettepanek  2 

Isabelle Durant, Michael Cramer 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B7-0318/2013 

Brian Simpson 

transpordi- ja turismikomisjoni nimel 

Liiklusohutus aastatel 2011–2020 seoses esimeste vahe-eesmärkidega kahjustrateegia suunas 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 15 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

15. palub liikmesriikidel mõelda 

tulemuslikele ja uuenduslikele viisidele, 

kuidas jõustada liikluseeskirju 

jalakäijatele ja jalgratturitele, kes vahel 

enda teadmata seavad ohtu oma elu; 

rõhutab, kui olulised on ohutu käitumise 

ja enesekaitsega seotud 

teavituskampaaniad ning jalgratta 

kasutamise edendamise poliitikameetmed, 

sest jalgratturite ohutus linnapiirkondades 

on tihedalt seotud jalgratta kui 

transpordivahendi laialdase kasutamisega; 

15. palub liikmesriikidel rõhutada, kui 

olulised on ohutu jalgrattaga sõitmise ja 

jala käimise teavitus- ja 

koolituskampaaniad ning jalgratta 

kasutamist ja jala käimist edendavad 

poliitikameetmed, sest jalgratturite ja 

jalakäijate ohutus linnapiirkondades on 

tihedalt seotud jalgrattasõidu ja jala 

käimise kui transpordiviisi laialdase 

kasutamisega, vajaduse korral 

kombineeritult ühistranspordiga; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 C a. arvestades, et puudulikust 

teeplaneeringust, liikluse üldisest kiirusest 

ja sõidukijuhtide ohtlikust käitumisest 

tingitud ohutusprobleemid on peamine 

põhjus, miks kodanikud ei harrasta 

jalgrattasõitu ja jala käimist; 

Or. en 
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Punkt 13 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

13. toetab kõige kaitsetumate liiklejate, 

eeskätt eakate, laste, puudega isikute ja 

jalgratturitega seotud tehniliste standardite 

ja poliitika järelevalvet ning 

edasiarendamist; 

13. toetab kõige kaitsetumate liiklejate, 

eeskätt eakate, laste, puudega isikute ja 

jalgratturitega seotud tehniliste standardite 

ja poliitika järelevalvet ning 

edasiarendamist osana ühistest 

jõupingutustest selle nimel, et ELi 

õigusaktid ja transpordipoliitika 

edendaksid kaitsetumate liiklejate õigusi; 

Or. en 

 

 


