
Transportas

Prisijunkite prie Europos 
kelių saugos chartijos ir 
prisidėkite prie pokyčių

Prisijunkite! 
Prisidėkite prie pokyčių 
www.erscharter.eu

Prisijunkite prie tūkstančių Europos organizacijų, 
asociacijų ir įmonių, kad būtų išsaugotos gyvybės. 
Tel: (34) 934 670 434

www.erscharter.eu



Europos kelių saugos chartija
“Vis daugiau pilietinės visuomenės organizacijų, suvokiančių bendrą visų 
atsakomybę, pageidauja savo kasdiene veikla prisidėti prie kelių eismo 
saugos užtikrinimo.”1

Komisaras Kallas

Per pastaruosius dešimt metų žuvusiųjų Europos keliuose skaičių pavyko 
sumažinti beveik 45 %. Tačiau dar reikia daug nuveikti. Kiekvieną dieną eismo 
įvykiuose žūsta 75 žmonės. 

Europos kelių saugos chartija nuo 2004 metų tapo didžiausia bendra 
pilietinės visuomenės platforma kelių eismo saugos srityje.

Europos Komisijos inicijuota Europos kelių saugos chartija reikšmingai 
prisideda prie visos Europos pastangų siekiant užtikrinti, kad mūsų keliai taptų 
saugesni. Chartija – tai bendruomenė, kuriai šiandien priklauso daugiau nei 
2300 ją pasirašiusiųjų, prisidedančių prie kelių eismo saugos standartų ir 
kultūros puoselėjimo, prisiimdami realius įsipareigojimus ir atlikdami 
konkrečius veiksmus.

Didelė mūsų narių bendruomenė svariai prisideda prie Europos kelių eismo 
saugos užtikrinimo ir parodo savo įsipareigojimą šioje srityje. Organizacijos, 
pramonės atstovai, verslo įmonės bei institucijos imasi iniciatyvų, skirtų jų 
nariams, darbuotojams ir visai pilietinei visuomenei.

Europos kelių saugos chartijos misija 
2013-2016 metais
Atnaujinta Europos kelių saugos chartija siekiama skatinti pilietinės 
visuomenės dalyvavimą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems eismo 
dalyviams, ypač jaunimui. Jos misija pagrįsta bendruomeniškumu – būtinybe 
suinteresuotosioms šalims ir pilietinės visuomenės nariams suvienyti jėgas ir 
drauge užtikrinti kelių eismo saugą. 

Veikla 
Skatinti ir remti Europos asociacijas, 
mokyklas, universitetus, visų tipų ir 
dydžių įmones bei vietos valdžios 
institucijas, kad šios imtųsi kelių eismo 
saugos užtikrinimo Europoje veiksmų.

Pripažinimas
Pripažinti visas pilietinės visuomenės 
priemones, kad būtų užtikrinama 
kelių eismo sauga.

Žinios
Padėti pilietinės visuomenės nariams 
įgyti žinių apie kelių eismo saugą 
Europos Sąjungoje bei dalytis šiomis 
žiniomis.

Dialogas 
Skatinti veiksmingą dialogą, kad 
Europos Sąjungoje kelių eismo 
saugos patirtimi ir praktika būtų 
dalijamasi visuose valdymo 
lygmenyse.

Suvienyti visų 
pilietinės visuomenės 
dalyvių jėgas, kad būtų 
sukurta tinkama kelių 
eismo saugos kultūra 
Europos Sąjungoje ir 
iki 2020 m. sumažėtų 
aukų keliuose skaičius.

Vizija

Misija
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1Pirmininko pavaduotojo ir už transportą atsakingo 
Komisijos nario Siim Kallas pasisakymas Europos kelių 
saugos chartijos „Kelių eismo saugos meistriškumo 
apdovanojimų” ceremonijos metu Briuselyje, 2011 m. 
vasario 1 d.


