
Транспорт

Присъединете се към 
Европейската харта за 
пътна безопасност и 
дайте своя принос Присъединете се! 

Дайте своя принос
www.erscharter.eu

Присъединете се към хиляди европейски организации,
асоциации и фирми в усилията им за спасяване на живот. 
тел: (34) 934 670 434

www.erscharter.eu

http://www.youtube.com/channel/UCoiRoVPMZLsSDVYeKBucETA
https://plus.google.com/b/114336695302595912291/+ERSCharterEU/posts
http://www.linkedin.com/company/european-road-safety-charter
https://twitter.com/ERSCharter
https://www.facebook.com/EuropeanRoadSafetyCharter
www.erscharter.eu


Мисия

>

Визия

Европейска харта за пътна безопасност
“Все повече и повече граждански организации осъзнават своята 
споделена отговорност, желаят да се ангажират с безопасността по 
пътищата в ежедневната си работа.”1

Комисар Калас

През последните десет години броят на смъртните случаи по 
европейските пътища е намалял с почти 45%. Въпреки това има още 
какво да се желае. Всеки ден в пътнотранспортни произшествия смъртта 
си намират 75 души.

От 2004 г. Европейската харта за пътна безопасност се смята за 
най-голямата гражданска социална платформа за безопасност по 
пътищата.

Като инициатива на Европейската комисия Европейската харта за пътна 
безопасност играе значителна роля в паневропейските усилия за 
осигуряване на безопасност по пътищата. Хартата е общност, която днес 
включва над 2300 подписали членове, допринасящи за подобряване на 
стандартите за безопасност и култура на пътя чрез поемане на реални 
ангажименти и предприемане на конкретни действия.

Нашата голяма общност от членове демонстрира важна подкрепа и 
ангажираност в усилията за безопасност по пътищата на Европа. 
Организации, индустрии, фирми и институции поемат инициативи, 
насочени към техните членове, служители и останалата част от 
гражданското общество.

Мисия на Европейска харта за пътна 
безопасност в периода 2013-2016 г.
Подновената Европейска харта за пътна безопасност цели да насърчи 
ангажираността на гражданското общество с фокус върху най-уязвимите 
членове, особено младите хора. Мисията и отразява нуждите на обществото: 
необходимостта заинтересованите страни и членовете на гражданското 
общество да обединят усилия и да поемат обща отговорност за 
безопасността по пътищата.

Действие
Да насърчава и подкрепя 
европейски асоциации, училища, 
университети, различни по тип и 
големина фирми и местни власти да 
предприемат действия, свързани с 
безопасността по пътищата на 
Европа.

Признание
Да отчита приноса на цялото 
гражданско общество за 
безопасността по пътищата.

Знание
Да улеснява членовете на 
гражданското общество в 
придобиването и споделянето на 
знания по въпроси на безопасността 
по пътищата в Европейския съюз.

Диалог
Да насърчава ефективен диалог за 
обмяна на опит и практики в 
областта на безопасността на пътя 
на всички нива на управление в 
Европейския съюз.

Да обединява усилията 
на цялото гражданско 
общество за развитие 
на положителна 
култура на безопасност 
на пътя в рамките на 
Европейския съюз и 
намаляване на броя на 
пътните инциденти до 
2020 г.

1 Сийм Калас – заместник-председател и комисар по 
транспорта по време на Церемонията по връчване на 
наградите за високи постижения в областта на пътната 
безопасност на Европейската харта за пътна безопасност, 
Брюксел, 1 февруари 2011 г.


