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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

Euroopa liiklusohutuse kohta aastatel 2011–2020 

(2010/2235(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada 

integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi” 

(KOM(2009) 0279); 

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised 

liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2011–2020” (KOM(2010) 0389); 

– võttes arvesse nõukogu 2. ja 3. detsembri 2010. aasta järeldusi komisjoni teatise 

„Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 

2011–2020” (16951/10) kohta; 

– võttes arvesse komisjoni hindamisuuringut1 3. liiklusohutuse tegevusprogrammi kohta; 

– võttes arvesse ÜRO täiskogu 10. mai 2010. aasta resolutsiooni (64/255) „Improving 

global road safety”; 

– võttes arvesse oma 29. septembri 2005. aasta resolutsiooni Euroopa liiklusohutuse 

tegevusprogrammi kohta – liiklusõnnetuste ohvrite arvu vähendamine Euroopa Liidus 

2010. aastaks poole võrra: jagatud vastutus2; 

– võttes arvesse oma 27. aprilli 2006. aasta resolutsiooni liiklusohutuse kohta: kodanikele 

hädaabikõnede lähemale toomine3; 

– võttes arvesse oma 18. jaanuari 2007. aasta resolutsiooni Euroopa liiklusohutuse 

tegevusprogrammi kohta – vahekokkuvõte4; 

– võttes arvesse oma 23. aprilli 2009. aasta resolutsiooni intelligentsete 

transpordisüsteemide tegevuskava kohta5; 

– võttes arvesse oma 23. aprilli 2009. aasta resolutsiooni linnaliikluse korraldamise 

tegevuskava kohta6; 

– võttes arvesse oma 18. mai 2010. aasta resolutsiooni autovedudega seotud 

sotsiaalõigusnormide tõsiste rikkumiste eest kehtestatud karistuste kohta7; 

                                                 
1
 Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammi aastateks 2011–2020 ettevalmistamine. 

2 ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 609. 
3 ELT C 296 E, 6.12.2006, lk 268. 
4 ELT C 244 E, 18.10.2007, lk 220. 
5 ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 43. 
6 ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 50. 
7 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0175. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0175+0+DOC+XML+V0//ET
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– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni transpordi jätkusuutliku tuleviku 

kohta1; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0000/2011), 

A. arvestades, et 2009. aastal hukkus Euroopa Liidu liikluses üle 35 000 inimese ning 

1 500 000 sai vigastada; 

B. arvestades, et liiklusõnnetuste ühiskondlikke kulusid hinnatakse 130 miljardile eurole 

aastas; 

C. arvestades, et 3. tegevusprogrammis seatud eesmärki vähendada liiklusõnnetuste ohvrite 

arvu Euroopa Liidus 2010. aastaks poole võrra ei täidetud, kuid siiski oli täheldada ELi 

liikluses hukkunute arvu olulist vähenemist; 

D. arvestades, et ELis valitseb endiselt suhteliselt suur ühiskondlik sallivus liiklusõnnetuste 

suhtes ning liiklus nõuab igal aastal ohvreid suurusjärgus, mis vastab 250 keskmise 

reisilennuki allakukkumisele; 

E. arvestades, et liiklusohutus on ühiskonna ühine vastutus; 

F. arvestades, et 3. tegevusprogrammis plaanitud meetmetest on täielikult ellu viidud ainult 

27,5%; 

G. arvestades, et komisjon jättis enne liiklusohutuse 3. tegevusprogrammi lõppu esitamata 

uue tegevusprogrammi; 

H. arvestades, et tõenäosus liikluses surma saada on jalakäijate puhul iga läbitud kilomeetri 

kohta 9 korda, ratturite puhul 7 korda ja mootorratturite puhul 18 korda suurem kui 

sõiduautos viibijate puhul; 

I. arvestades, et u 55% surmaga lõppevatest õnnetustest toimub maanteedel, 36% 

linnapiirkondades ja 6% kiirteedel; 

J. arvestades, et ühistransport on kordades ohutum kui motoriseeritud eratransport; 

K. arvestades, et Euroopa Liit on silmitsi demograafilise muutusega ning vanemate inimeste 

liiklemisvajadustele tuleb pöörata erilist tähelepanu; 

L. arvestades, et uued tehnilised arengusuunad, pidades muuhulgas silmas hübriidsõidukeid 

ja elektrimootoreid, seavad päästeteenistusele uusi katsumusi; 

M. arvestades, et meetmed Euroopa, liikmesriikide, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 

peavad käima käsikäes, 

Põhimõisted 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0260. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0260+0+DOC+XML+V0//ET
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1. väljendab heameelt komisjoni käesoleva teatise üle, kutsub komisjoni siiski üles töötama 

esitatud lähtepunktidest 2011. aasta lõpuks välja täisväärtuslikku tegevusprogrammi, mis 

hõlmab meetmete üksikasjalikku loendit koos selgete ajakavade ja 

järelevalvevahenditega, millega tagada reeglipärane tulemuste kontroll, ja 

vahekokkuvõtet; 

2. nõustub komisjoni arvamusega, et liiklusohutuse suurendamiseks on vajalik ühtekuuluv, 

terviklik ja integreeritud lähenemine ning nõuab liiklusohutuse vajaduste kaasamist 

kõigisse olulistesse poliitikavaldkondadesse; 

3. teeb ettepaneku luua 2014. aastaks ELi liiklusohutuse koordinaatori amet; 

4. rõhutab, et juba vastuvõetud seaduste ja meetmete nõuetekohasele rakendamisele tuleb 

pühendada erilist tähelepanu, kusjuures tegevusvabadus õigusmeetmete võtmiseks ELi 

tasandil ei ole veel ammendatud; 

5. toetab jõuliselt eesmärki vähendada ELi liikluses hukkunute koguarvu 2020. aastaks 

poole võrra ja nõuab lisaks sellele nimetatud perioodiks edasisi selgeid ja mõõdetavaid 

eesmärke, sealhulgas eriti järgmist: 

 liikluses hukkunud kuni 14-aastaste laste arvu vähendamist 60% võrra ja 

 liikluses eluohtlikult vigastatud inimeste arvu vähendamist 40% võrra kiirelt 

arendatava ja ELi piires ühtse määratluse alusel; 

Eetilised aspektid 

6. rõhutab, et igal Euroopa kodanikul ei ole mitte ainult õigus turvalisele liiklusele, vaid 

eelkõige ka kohustus aidata oma käitumisega kaasa liiklusohutuse suurendamisele; 

7. rõhutab oma arvamust, et vaja on täiendavat, pikaajalist strateegiat, mis ulatub kaugemale 

käesoleva teatise ajalistest piiridest ning mille eesmärk on kõigi ohvrite vältimine 

liikluses („nullarusaam”); kutsub komisjoni üles töötama välja nimetatud strateegia 

põhielemendid ning esitama need järgmise kolme aasta jooksul; 

Parimad tavad ja nende rakendamine liikmesriikide tegevuskavades 

8. kutsub komisjoni üles edendama parimate tavade vahetust, et neid saaks rohkem 

juurutada liikmesriikide liiklusohutuskavadesse; 

9. kutsub komisjoni üles hindama Euroopa liiklusohutuse hartat ja ergutama sarnaste 

hartade loomist piirkondlikul ja kohalikul tasandil; 

10. rõhutab, et selged, mõõdetavad eesmärgid stimuleerivad ja innustavad veelgi 

liiklusohutuse parandamist ning kujutavad endast vältimatuid elemente, mille abil 

võrrelda liikmesriikide tulemusi ning jälgida ja hinnata meetmeid; 

11. toetab komisjoni, kui komisjon taotleb liikmesriikide liiklusohutuskavade koostamist; 

nõuab, et nende plaanide koostamine ja avaldamine oleks tasakaalustatud, ühiste 

suunistega siduvalt ette kirjutatud; rõhutab siiski, et liikmesriikidele tuleb jätta 
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laiaulatuslik tegevusruum, et kohandada vastavaid meetmeid, programme ja eesmärke 

liikmesriikide erinevatele oludele; 

Näitajate ja andmete parandamine 

12. peab kõrge kvaliteediga ja võrreldavaid andmeid eduka liiklusohutuspoliitika eelduseks; 

13. kutsub komisjoni üles kasutama 2013. aasta lõpuks SafetyNet projekti alusel ühte 

tasakaalustatud lisanäitajate kogumit, mille abil saab liikmesriike paremini jälgida ja 

nende tulemusi tulemuslikumalt võrrelda; 

14. kutsub komisjoni üles töötama 2012. aastaks välja ettepanekut, kuidas parandada 

õnnetuste ja vigastuse põhjusi käsitlevat andmehulka; 

15. kutsub komisjoni üles töötama kahe aasta jooksul välja terminite „eluohtlikult vigastatu”, 

„raskelt vigastatu“ ja „kergelt vigastatu“ määratlused, et võimaldada liikmesriikides 

meetmete ja nende tulemuste võrreldavust; 

16. nõuab tõelise ELi liiklusjärelevalvekeskuse loomist, mis ühendab juba olemasolevate 

andmebaaside andmekogumeid ja selliste ELi projektide nagu SafetyNet või DaCoTa 

teadmisi, töötab nad mõistetavalt läbi ja teeb iga-aastaselt uuendatuna kõigile 

kättesaadavaks; 

17. kutsub liikmesriike üles täitma juba olemasolevaid kohustusi seoses andmete 

edastamisega; 

Tegevusvaldkonnad 

Liiklejate hariduse ja käitumise parandamine 

18. rõhutab, et liiklusohutus sõltub suuresti ettevaatlikkusest, üksteisega arvestamisest ja 

vastastikusest austusest ning kehtivate eeskirjade järgimisest; 

19. on arvamusel, et elukestva õppe idee peaks ka liikluses omandama suurema kaalu; 

20. nõuab, et hariduses ja koolituses pöörataks suuremat tähelepanu liikluses hukkumise 

peamistele põhjustele, nagu kiiruse ületamine, alkoholi ja narkootikumide 

kuritarvitamine, kinnitamata turvavöö või muu turvavarustuse mittekasutamine ja 

mobiilseadmete kasutamine; 

21. soovitab joobes juhtimiselt tabatud isikute sõidukites kasutada 

taasintegreerumismeetmena alkolukke; 

Liikluseeskirjade kooskõlastamine ja elluviimine 

22. nõuab liiklusmärkide ja -eeskirjade järjekindlat kooskõlastamist 2013. aastaks; 

23. peab kehtivate eeskirjade elluviimist ELi liiklusohutuspoliitika keskseks sambaks; seoses 

sellega kutsub liikmesriike üles püstitama igal aastal riiklikud eesmärgid kontrollidele, 

mis viiakse läbi kiiruse ületamise, alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamise ja turvavöö 
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kinnitamise valdkonnas; 

24. nõuab kontrollisüsteemide rakendamist, millega saaks süstemaatiliselt kindlaks teha ja 

karistada ka mootorratturite kiiruseületamist; 

Turvalisemate liikluse infrastruktuuride loomine 

25. toetab tungivalt komisjoni lähenemist, mille kohaselt tagatakse ELi toetusvahendid 

üldiselt ainult nendele infrastruktuuridele, mis vastavad ELi direktiividele liiklusohutuse 

ja tunnelite turvalisuse kohta; 

26. viitab sellele, et levinud põrkepiirded maanteede ääres on mootorratturitele eluohtlikud ja 

kutsub liikmesriike üles paigaldama kriitiliste teelõikude põrkepiiretele kiiresti 

täiendavad alumised ja ülemised kaitsetalad; 

27. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kindlaks tegema ja rakendama sobivaid meetmeid, 

millega vältida maanteedel ja maapiirkondades toimuvaid õnnetusi ja vähendada 

kahjustuste ulatust; 

28. rõhutab sõidu- ja puhkeajast kinnipidamise tähtsust ja kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles tagama elukutselistele pikamaavedude autojuhtidele piisavalt turvalisi ja 

sotsiaalsetele miinimumstandarditele vastavaid parkimisplatse; 

Turvaliste sõidukite toomine liiklusesse 

29. soovitab alkolukkude kohustuslikku kasutamist kõigis inimeste ja kaupade äriliseks 

transportimiseks mõeldud sõidukites; 

30. kutsub komisjoni üles esitama kahe aasta jooksul aruande selle kohta, kuivõrd piirab juhi 

vaatevälja sõidukite A-, B- ja C-tugipostide tugevdamine, mille eesmärgiks on sõidukis 

olijate turvalisuse suurendamine, ning kas see kajastub ka nõrgemate liiklejate 

turvalisuses; 

31. kutsub komisjoni üles esitama kahe aasta jooksul aruande elektritranspordi turvalisust 

puudutavate aspektide kohta; 

32. kutsub autotootjaid üles pöörama elektriautode ja muude uute mootoritehnoloogiate 

puhul erilist tähelepanu sellele, kuidas kaitsta sõidukis viibijaid ning abistajaid ja 

päästeteenistust tõhusalt uute ohuallikate eest; 

33. kutsub liikmesriike üles tugevamalt kontrollima mootorsõidukite lisaseadmete ja 

varuosade importi, mis puudutab nende sobivust ja Euroopa kõrgete 

tarbijakaitseeeskirjade täitmist; 

34. kutsub komisjoni üles määratlema kahe aasta jooksul ühised standardid pärast raskeid 

õnnetusi toimuvatele tehnilistele kontrollidele; 

Kaasaegse tehnoloogia kasutamine sõidukite, infrastruktuuri ja päästeteenistuse 

valdkonnas  
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35. nõuab, et liikmesriikide kehtivad liiklusealased sätted tehtaks näiteks intelligentsete 

transpordisüsteemide abil enne sõitu ja selle ajal kättesaadavaks; 

36. kutsub komisjoni üles töötama välja ettepanekut sõidukite varustamise kohta 

intelligentsete kiirusekontrollisüsteemidega, mis hõlmab ajakava, autoriseerimismenetlusi 

ja selleks vajalikku liikluse infrastruktuuri; 

37. väljendab heameelt hädaabikõnede süsteemi kiirendatud rakendamise üle, millest 

komisjon on teada andnud ja kutsub komisjoni üles kontrollima järgmise kahe aasta 

jooksul nimetatud süsteemi laienemist mootorratastele, raskeveokitele ja bussidele ning 

tegema vajadusel sellekohase ettepaneku; 

Nõrgemate liiklejate kaitsmine 

38. avaldab arvamust, et parema nähtavuse huvides tuleks kohustuslikuks muuta hoiatusvesti 

kaasaskandmine sõidukis viibijate tarbeks ja hoiatusvesti kandmine ratturitel; 

39. nõuab, et nõrgemate liiklejate, nagu jalakäijate, ratturite, laste ja eakamate inimeste 

kaitset võetaks liiklusohutuse ühendava osana rohkem arvesse; 

40. soovitab, et kuni kolmeaastased lapsed istuksid sõidukites turvatoolides seljaga 

sõidusuunas; 

41. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile. 



 

PR\855504ET.doc 9/12 PE456.969v01-00 

 ET 

SELETUSKIRI 

1. Ettepaneku taust 

 

Euroopa tänavad on viimaste aastate jooksul muutunud oluliselt turvalisemaks. Vahemikus 

2001. aastast 2009. aastani langes liikluses hukkunute arv ELis teedel 36% võrra. 

Liiklusohutuse 3. Euroopa tegevusprogramm aastatel 2001–2010 mängis selles otsustavat osa. 

Nende edusammude tulemusena päästeti alates 2001. aastast pea 80 000 inimelu. Isegi kui ei 

saavutatud eesmärki, milleks oli vähendada aastas liikluses hukkunute arvu poole võrra, on 

need arvud julgustavad. Eelkõige ajendasid need aga edasiste sammude astumist. 2009. aastal 

hukkus Euroopa liikluses ikkagi veel 35 000 inimest, 1,5 miljonit sai kohati raskeid, tihti 

püsivaid vigastusi. Nende liiklusõnnetuste sotsiaalsed ja majanduslikud kulud on tohutud 

(2009. aastal umbes 130 miljardit eurot). Sellele lisandub inimkadu, omaste lein, vigastatute 

kannatused ja dramaatiline pööre kannatanute elus. 

 

35 000 liikluses hukkunut – lennuliikluses vastab see umbes 250 keskmise reisijaid täis 

transpordilennuki allakukkumisele. Kujuteldamatu olukord. Siiski talub ühiskond ikka veel 

suurel määral liikluses valitsevat eluohtlikku olukorda või surub selle alla. ELi liikluse 

igapäevane tragöödia jääb jätkuvalt tähelepanuta. 

 

2. Komisjoni teatis 

Vahetult enne 3. tegevusprogrammi lõppu esitas komisjon teatise, milles ta esitab oma 

strateegilised eesmärgid 2020. aastaks. 

Komisjoni keskne eesmärk on uuesti vähendada ELi liikluses hukkunute koguarvu 2020. 

aastaks poole (võrdlusaasta 2010). 

Selle eesmärgi täitmiseks seab komisjon seitse strateegilist eesmärki: 

 liikluskasvatuse ja juhiloa omandamise ja sõiduõpetuse kvaliteedi parandamine 

 liikluseeskirjade tõhusam rakendamine 

 turvalisemad infrastruktuurid 

 veo- ja sõiduautode parandatud turvameetmed 

 intelligentsete sõidukite arendamine 

 päästeteenistuse ja esmaabi tõhustamine 

 nõrgemate liiklejate, eriti mootorratturite kaitse 

 

Nende suunistega soovib komisjon esitada üldise õigusliku raamistiku ja eesmärgid, mille 

järgi tuleb kujundada liikmesriikide ja kohalikke strateegiaid. Vastavalt subsidiaarsuse 

põhimõttele tuleb erinevaid meetmeid võtta jagatud vastutuse põhimõtte kohaselt vastavalt 

sellel tasandil, mis on kõige eesmärgipärasem. 
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3. Kriitika ja parandusettepanekud 

 

3.1 Meetmete parem koordineerimine 

 

Raportöör toetab põhimõtteliselt komisjoni taotletavaid eesmärke ja üldjoontes visandatud 

meetmeid. Sama kehtib komisjoni arvamuse kohta, mille kohaselt on liiklusohutuse 

suurendamiseks vajalik ühtekuuluv, terviklik ja integreeritud lähenemine, mis hõlmab kõiki 

liiklejaid ja asjaomaseid pooli ning võtab arvesse koostoimet teiste poliitiliste eesmärkidega. 

Nii see kui ka liiklusohutuse huvide kaasamine kõigisse olulistesse poliitikavaldkondadesse ja 

kohaliku, piirkondliku, liikmesriigi ja Euroopa tasandi ühendamine meetmete 

ettevalmistamisel ja võtmisel nõuab suurel määral koordineerimist. Praegu ELi tasandil 

olemasolevate struktuuridega tundub sellise integreeritud lähenemise järjekindel 

väljaarendamine ebatõenäoline. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku luua Euroopa 

liiklusohutuse koordinaatori amet. Komisjoni toel peaksid selles ametis leidma ühenduspunkti 

erinevad lähenemised ja tasandid. Eelkõige saaks koordinaator pakkuda kasulikke 

vahendusteenuseid vastavate tasandite koostöö edendamiseks. 

 

3.2 „Nullarusaam” 

 

Taotletud eesmärk vähendada liikluses hukkunute arvu 2020. aastaks poole võrra leiab 

tugevat toetust. See aga tähendab, et 2020. aastal on liiklusõnnetuste ohvreid ikka veel umbes 

15 000. Liikuvuse hind oleks ELi kodanikele seega kohutavalt kõrge. Iga inimene, kes saab 

liiklusõnnetuses surma või viga, on arvuna liiga suur. Kuigi ei ole täielikku kindlust, on 

eesmärk vähendada liikluses hukkunute arvu pelgalt poole võrra – nii kõrgelennuline kui see 

ka nimetatud perioodi jaoks poleks – eetilisest vaatepunktist küsitav. Komisjon peaks seega 

lõpuks esitama Euroopa Parlamendile nõudmise ja taotlema pikaajalist eesmärki – täielikult 

vältida hukkumissurmi liikluses, nagu seda mitmes liikmesriigis riiklikul tasandil juba 

tehakse. EL peab hakkama seda eesmärki täpsustama ja töötama välja strateegia, mille piirid 

ulatuvad kaugemale kui 10 aasta taha. 

 

3.3 Kõrged eesmärgid ja konkreetsed meetmed 

 

Käesoleva teatise ajalistes piirides vajab EL pealegi tunduvalt konkreetsemat meetmete 

kogumit, et ka saavutada auahne eesmärk, milleks on liikluses hukkunute arvu vähendamine 

poole võrra. Selle põhjuseks on eelkõige see, et kasvavate edusammude puhul muutub aina 

raskemaks vähendada liikluses hukkunute ja liiklusõnnetuse arvu veelgi. Selle taustal on 

paljud komisjoni nimetatud meetmed liiga ebamäärased, liiga madalate sihtidega ning ei ole 

eelseisvate raskuste kohased. 

 

On kahetsusväärne, et komisjon jättis enne liiklusohutuse 3. tegevusprogrammi lõppu 

esitamata uue tegevusprogrammi. Selle asemel esitas ta ainult tunduvalt väiksema mõjuga 

teatise. Võrdlusraamistikuna on see ebapiisav. Komisjon peaks seega töötama esitatud 

lähtepunktidest 2011. aasta lõpuks välja täisväärtuslikku tegevusprogrammi, mis sisaldab 

meetmete üksikasjalikku loendit koos selgete ajakavade ja järelevalvevahenditega, millega 

tagada reeglipärane tulemuste kontroll, ning mis hõlmab vahekokkuvõtet. 

 

Lisaks sellele tuleks ELi tasandil taotleda 2020. aastaks veel kahte selget ja mõõdetavat 
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eesmärki: Vähendada liikluses 

 

• kuni 14-aastaste hukkunud laste arvu 60% võrra 

• eluohtlikult vigastada saanute arvu 40% võrra. 

 

Viimase eesmärgi täitmiseks on vaja töötada välja üleeuroopaliselt kooskõlastatud määratlus. 

Ühe võimaliku kategooria võiksid moodustada näiteks eluohtlikult vigastatud, keda 

iseloomustab see, et nad vajavad pärast õnnetust intensiivravi. Selle määratluse 

väljatöötamiseks peab olema kindel tähtaeg. 

 

3.4 Liiklusohutuse näitajate ja andmete parandamine 

 

Riikidevahelised võrdlused ja vastavate meetmetega saavutatud edusammude või tõhususe 

hindamine liiklusohutuse valdkonnas on vältimatu. 

 

Võrdlusi saab teha ainult kõigist liikmesriikidest pärinevate kõrge kvaliteediga ja võrreldavate 

andmete ja näitajate ning sobivate hindamismehhanismide abil. Vaatamata 

märkimisväärsetele edusammudele on siiski vaja olukorda parandada. Juba leidus arvukaid 

ELi rahastatud uurimisprojekte, mis tegelesid tõhusamate näitajate arendamisega (nt 

SafetyNet). Nende uurimisprojektide tulemusi tuleks kasutada, et saada paremate ja 

mahukamate andmekogumite abil sügavamaid teadmisi meetmete mõjust ja 

toimemehhanismidest. 

 

Võrreldavaid andmeid on eriti tarvis vigastuste ja õnnetuste põhjuste analüüsi valdkonnas. EL 

peaks võimalikult kiiresti andma tõuke kogu ELis kooskõlastatud õnnetuste põhjusi jälgiva 

statistilise süsteemi loomiseks. Selle juurde kuuluvad õnnetusjuhtumite andmete 

kooskõlastatud analüüs standardvormi alusel ning ELi toetusel läbi viidud üksikasjalik 

õnnetusjuhtumeid käsitlev uuring kõigi liikmesriikide iseloomustavates transpordiruumides, 

et saada veel paremaid teadmisi. Selleks saaks kasutada üksikute liikmesriikide olemasolevaid 

kogemusi. 

 

Lisaks sellele tuleks kõigi liikmesriikide kogutud andmeid keskses asutuses arusaadavalt läbi 

töötada ning isikuandmete kaitse kõrgest tasemest kinni pidades avalikkusele laialdaselt 

kättesaadavaks teha. 

 

3.5 Liikmesriikide ja ELi eesmärgid 

 

Selged, mõõdetavad eesmärgid võivad veelgi stimuleerida ja innustada liiklusohutuse 

parandamist liikmesriikides – eelkõige siis, kui kooskõlastatud andmed võimaldavad 

reeglipäraselt võrrelda liikmesriikide tulemusi ja hinnata vastavaid riiklikke 

poliitikameetmeid ning need andmed avalikustatakse. ELi võiks siinkohal kehtestada igale 

liikmesriigile kohustuse koostada kooskõlastatud ühiste suunistejärgi riiklikud 

liiklusohutuskavad ning need avalikustada. Nende kavade täpne ülesehitus liikmesriikide 

eesmärkide ja meetmete kujul peaks subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt jääma igati vastava 

liikmesriigi pädevusse. 

 

3.6 Liikluskäitumine 
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ELi kodanikel on õigus seada liiklusohutusele kõrgeid standardeid. Sellesse peab oma panuse 

andma poliitika, iseäranis mis puudutab liikluseeskirjade elluviimist. 

Samal ajal on igal liiklejal kohustus aidata isiklikult kaasa liikluse turvalisusele. Kõik saavad 

olukorda mõjutada. Vastavalt sellele on erilise tähtsusega meetmed, mis on ette nähtud 

liikluskäitumise parandamiseks. 

 

Nende hulka kuuluvad näiteks meetmed esmaste juhilubade omanike hariduse parandamiseks, 

nagu näiteks saatva isikuga juhtimine alates 17. eluaastast, mida hetkel Saksamaal edukalt 

rakendatakse, või mitmefaasilise mudeli sisseviimine juhilubade omandamisel, mis näeb ette 

praktilise sõiduoskuse arendamist ka pärast juhilubade omandamist. Elukestva õppimise ideed 

peaks ka liiklusesse tugevamalt sisse viima. Ainult siis, kui liikleja ennast järjepidevalt harib, 

suudab ta tulevikus sõidukite uute funktsioonide ja keeruliste olukordadega liikluses sammu 

pidada. Ka juhiloa omandamisel saadud teadmisi esmaabist peaksid kõik liiklejad 

korrapäraste vahemike järel värskendama. 

 

Võtta aga tuleb ka liikluspsühholoogia alaseid meetmeid, mille abil püsivalt muuta 

rikkumistelt tabatud liiklejate käitumist, ning kooskõlastatud karistuspunktide süsteemi 

sisseviimises. 

 

Lisaks sellele on ELil olemas väga kiiduväärne liiklusohutuse harta, milles paljud on juba 

võtnud kohustuse osaleda. Nimetatud hartaga loodud suhtlusstruktuure tuleks arendada neid 

tuleks rohkem kogu ELi liiklusohutuskampaaniates kasutada. 

 

3.7 Konkreetsed üksikmeetmed: 

 

Euroopa Parlamendi korduvate nõudmiste kõrval teeb raportöör ettepaneku terve rea 

meetmete kohta, millega ELi liiklusohutust edendada. Euroopa Parlamendi tõlkimisnõuete 

tõttu on käesoleva algatusraporti projekti mahtu piiratud. Seetõttu ei saanud kaasata kõiki 

ettepanekuid. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku lisada menetluse käigus täiendusi, mis 

keskenduvad eelkõige järgmistele aspektidele: 

 rehvirõhk / talverehvide kasutamise kohustus 

 päästetööde alase teabe andmine abiliste ja kutseliste päästetöötajate käsutusse 

 liiklejate hariduse ja täiendusõppe alased meetmed 

 liiklusohutuskampaaniad 

 meetmed nõrgemate liiklejate kaitseks 

 sõiduautosid ja tarbesõidukeid puudutavad tehnilised meetmed 

 mootorrataste blokeerimisvastased süsteemid 

 väsimust tuvastavad seadmed 

 hoiatusvestide kandmine öösiti väljaspool suletud asulaid 

 ühesugune autojuhi veres lubatud alkoholisisaldus 

 elektrijalgrattad 

 


