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Општа ситуација у безбедности саобраћаја, у земљама југоисточне Европе, се
побољшава, али још увек заостаје за земљама са најбољим перформансама у Европи.
Тренд смањења није стабилан и осцилира из године у годину;
Већина држава југоисточне Европе има националне стратегије безбедности
саобраћаја са квантификованим циљевима; Циљеви су углавном везани за апсолутне
показатеље (број погинулих, број повређених итд.). Само у Србији дефинисани су и
циљеви у вези индикатора перформанси безбедности саобраћаја;
Већина држава чланица SEE је у припреми нових стратешких докумената;
Само су делимично успостављене организационе структуре дефинисане националним
прописима и националним стратегијама (Савети, Координациона тела, радне групе
итд.), повремено се састају и имају ограничен утицај;
Стални секретаријат Транспортне заједнице је формулисао Регионални акциони план
безбедности саобраћаја на путевима и надгледаће његово спровођење;
У принципу, Парламент или Влада годишње подносе / усвајају годишње извештаје о
безбедности на путу. Извештаји су јавни, а у неким случајевима се извештаји користе за
формулисање годишњих програма рада;
Националне базе података о безбедности саобраћаја су у појединим државама добро
развијенi, а подаци су углавном доступни стручњацима за безбедност на путевима;
Недостајe више корисних информација погодних за најширу јавност и медије;
Неке од земаља југоисточне Европе прикупљају индикаторе перформанси
безбедности саобраћаја. Нажалост, у региону се не раде анализе спровођења мера и
активности из стратешких докумената, нити се извештава о достизању усвојених
циљеве безбедности саобраћаја;
Позивају се државе региона да ефикасно примене правне инструменте УН у области
безбедности на путевима и Глобални оквирни акциони план за безбедност саобраћаја
како би унапредили национални систем безбедности саобраћаја и побољшали
безбедност у саобраћају;
Позивају се државе региона да стручно прате спровођење мера из стратешких
докумената и да успех у безбедности саобраћаја документују и мере достизањем
усвојених циљева.
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