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Pievienojieties Eiropas 
Ceļu satiksmes drošības 
hartai un radiet pārmaiņas
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Pievienojieties tūkstošiem Eiropas organizāciju, 
asociāciju un uzņēmumu, lai glābtu dzīvības.  
Tālr.  (34) 934 670 434
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Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta
“Arvien vairāk pilsoniskās sabiedrības organizāciju, apzinoties savu 
līdzatbildību, vēlas savās ikdienas darbībās pievērst uzmanību ceļu 
satiksmes drošībai.”1

Komisārs Kallass  

Pēdējo desmit gadu laikā uz Eiropas ceļiem notikušos ceļu satiksmes 
negadījumos bojā gājušo skaits ir samazinājies gandrīz par 45%, taču šis 
rādītājs vēl aizvien ir pārāk augsts. Katru dienu ceļu satiksmes negadījumos 
iet bojā 75 cilvēkii . 

Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta kopš 2004. gada ir lielākā pilsoniskās 
sabiedrības ceļu satiksmes drošības platforma.

ECSD hartai kā Eiropas Komisijas iniciatīvai ir nozīmīga loma Paneiropas 
centienos panākt lielāku drošību uz ceļiem. Harta ir kopiena, kurā ir vairāk 
nekā 2300 parakstītāju, kas, uzņemoties reālas saistības un veicot 
konkrētas darbības, kas sekmē ceļu satiksmes drošības standartu un 
kultūras uzlabošanu.

Mūsu plašā kopiena sniedz patiesu atbalstu un rūpējas par Eiropas ceļu 
satiksmes drošību. Organizācijas, nozaru pārstāvji, uzņēmumi un iestādes 
uzņemas iniciatīvas, kuru uzmanības centrā ir to biedri, darbinieki un pārējā 
pilsoniskā sabiedrība.

ECSD hartas misija 2013-2016
Atjaunotās ECSD hartas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanos, 
fokusējoties uz neaizsargātākajiem ceļu lietotājiem, īpaši jaunatni. Tās misija ir 
balstīta uz kopienas principiem: nepieciešamību ieinteresētajām pusēm un 
pilsoniskās sabiedrības locekļiem apvienot spēkus un uzņemties kopīgu atbildību 
par ceļu satiksmes drošību.

Darbība 
Iedrošināt un atbalstīt visu veidu un 
lielumu Eiropas asociācijas, skolas, 
augstskolas, uzņēmumus un vietējās 
varasiestādes veikt darbības Eiropas 
ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.   

Atzinība
Atzīt visus pilsoniskās sabiedrības 
ieguldījumus ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanā.  

Zināšanas
Mudināt pilsonisko sabiedrību gūt 
zināšanas un dalīties zināšanās par 
Eiropas Savienības ceļu satiksmes 
drošības jautājumiem.  

Dialogs
Sekmēt efektīvu dialogu ceļu 
satiksmes drošības pieredzes un 
prakses apmaiņā visos Eiropas 
Savienības pārvaldības līmeņos.  

Apvienot visas 
pilsoniskās sabiedrības 
spēkus labvēlīgas ceļu 
satiksmes drošības 
kultūras radīšanai 
Eiropas Savienībā un ceļu 
satiksmes negadījumu 
skaita samazināšanai 
līdz 2020. gadam.   

Vīzija

Misija

>

1 Sīms Kallass, viceprezidents un transporta komisārs Eiropas Ceļu 
satiksmes drošības hartas Ceļu satiksmes drošības izcilības balvu 
pasniegšanas ceremonijā Briselē, 2011. gada 1. februārī.    


