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1.7.2013 B7-0318/2 

Ändringsförslag  2 
Isabelle Durant, Michael Cramer 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0318/2013 
Brian Simpson 
för utskottet för transport och turism 

Trafiksäkerhet 2011–2020 – de första milstolparna i arbetet för en skadestrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att diskutera effektiva 

och innovativa metoder för att kontrollera 

i vilken utsträckning fotgängare och 

cyklister följer trafikreglerna eftersom 

dessa mången gång sätter sitt liv på spel 

utan att själva inse det. Parlamentet 

understryker vikten av 

informationskampanjer om 

säkerhetsbeteende och självskydd och om 

politiska kampanjer som syftar till att 

främja cykling, eftersom cyklisternas 

säkerhet i tätorter har ett starkt samband 

med cykling som transportsätt. 

15. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att understryka vikten av 

informations- och utbildningskampanjer 

om säkrare cykling och gångtrafik och om 

politiska kampanjer som syftar till att 

främja cykling och gångtrafik, eftersom 

cyklisternas och fotgängarnas säkerhet i 

tätorter har ett starkt samband med cykling 

och gångtrafik som transportsätt, vid 

behov i kombination med kollektivtrafik. 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/3 

Ändringsförslag  3 
Isabelle Durant 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0318/2013 
Brian Simpson 
för utskottet för transport och turism 

Trafiksäkerhet 2011–2020 – de första milstolparna i arbetet för en skadestrategi 

Förslag till resolution 
Skäl Ca (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Bristande säkerhet på grund av dålig 

trafikplanering, trafikens genomsnittliga 

hastighet och riskfyllt förarbeteende är de 

främsta orsakerna till att man undviker 

gång och cykling. 

Or. en 
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1.7.2013 B7-0318/4 

Ändringsförslag  4 
Isabelle Durant 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0318/2013 
Brian Simpson 
för utskottet för transport och turism 

Trafiksäkerhet 2011–2020 – de första milstolparna i arbetet för en skadestrategi 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet stöder övervakning 

och vidareutveckling av tekniska normer 

och politiska riktlinjer för skydd av de mest 

oskyddade trafikanterna, med andra ord, 

äldre, barn, personer med funktionshinder 

och cyklister. 

13. Europaparlamentet stöder övervakning 

och vidareutveckling av tekniska normer 

och politiska riktlinjer för skydd av de mest 

oskyddade trafikanterna, med andra ord, 

äldre, barn, personer med funktionshinder 

och cyklister, som en del av en samordnad 

ansträngning för att främja de oskyddade 

trafikanternas rättigheter i EU:s 

lagstiftning och transportpolitik. 

Or. en 

 

 


