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Pisna izjava po členu 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o cilju glede hudih 
poškodb v cestnem prometu1

1. Zaradi posledic prometne nesreče se je v EU samo lani vsaj 200.000 ljudem življenje 
povsem spremenilo;

2. hude poškodbe v cestnem prometu imajo precejšnje socialne in ekonomske posledice. 
Če izvzamemo človeško trpljenje, skupni stroški poškodb v cestnem prometu znašajo 
približno 2 % BDP;

3. statistični podatki kažejo, da se število hudih poškodb v prometnih nesrečah povečuje, 
pri čemer se je v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 povečalo za skoraj 3 %; če želimo 
obrniti ta nesprejemljivi trend, je treba določiti jasne in ambiciozne cilje;

4. delovni dokument za osebje Komisije iz leta 2013 z naslovom "Prvi mejnik pri 
oblikovanju strategije o poškodbah" ugotavlja, da bi bilo mogoče s "strateškim in 
realistično ambicioznim ciljem za zmanjšanje dopolniti sedanjo strategijo EU za varnost 
v cestnem prometu", v pred kratkim opravljenem vmesnem pregledu varnosti v cestnem 
prometu pa je Komisija potrdila, da "so izpolnjeni osnovni pogoji za določitev 
strateškega cilja";

5. Komisijo se zato poziva, naj začne izvajati lastna priporočila ter določi poseben cilj za 
zmanjšanje hudih poškodb v cestnem prometu, da bi obravnavali število nesreč s hudimi 
posledicami na cestah EU;

6. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 
zavezujoča.


