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Pridružite se Evropski listini 
o cestnoprometni varnosti in 
prispevajte k spremembam.

Pridružite se! 
in prispevajte k 
spremembam
www.erscharter.eu

Pridružite se tisočim evropskim organizacijam, 
združenjem in podjetjem ter pomagajte reševati življenja. 
Telefon:  (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


Pridružite se! 
in prispevajte k 
spremembam

Evropska listina o cestnoprometni varnosti
„Čedalje več organizacij civilne družbe se zaveda svoje skupne 
odgovornosti in želi v okviru svojih vsakodnevnih dejavnosti prispevati k 
cestnoprometni varnosti.“1

Komisar Kallas

V zadnjih desetih letih se je število smrtnih žrtev na evropskih cestah 
zmanjšalo za skoraj 45 %. Kljub temu bo treba še veliko storiti, saj v 
prometnih nesrečah vsak dan umre 75 ljudi. 

Evropska listina o cestnoprometni varnosti se je od leta 2004 uveljavila kot 
največja platforma civilne družbe za cestnoprometno varnost. 

Kot pobuda Evropske komisije ima pomembno vlogo v vseevropskem 
prizadevanju za večjo varnost na naših cestah. Listina zajema skupnost, v 
katero je danes vključenih več kot 2 300 podpisnikov, ki s sprejetjem realnih 
zavez in izvajanjem konkretnih ukrepov prispevajo k izboljšanju standardov 
in kulture v cestnem prometu.

Naša široka skupnost članov dokazuje pristno podporo in zavezo za 
cestnoprometno varnost v Evropi. Organizacije, podjetja in institucije 
oblikujejo pobude, ki so usmerjene na njihove člane, zaposlene in preostalo 
civilno družbo.

Poslanstvo Evropske listine o cestnoprometni 
varnosti v obdobju 2013–2016
Cilj prenovljene Evropske listine o cestnoprometni varnosti je spodbujati zaveze 
civilne družbe s poudarkom na ranljivih uporabnikih, zlasti mladih. Njeno poslanstvo 
temelji na skupnosti: zainteresirane strani in člani civilne družbe morajo združiti 
moči in sprejeti skupno odgovornost za varnost v cestnem prometu.

Ukrepi 
Spodbujati in podpirati evropska 
združenja, šole, univerze, podjetja 
vseh vrst in velikosti ter lokalne 
organe pri izvajanju ukrepov za 
varnost v cestnem prometu v Evropi. 

Priznanje
Priznati vse prispevke civilne družbe k 
cestnoprometni varnosti.

Znanje
Omogočiti članom civilne družbe 
pridobivanje in širjenje znanja o 
vprašanjih cestnoprometne varnosti v 
Evropski uniji.

Dialog 
Spodbujati učinkovit dialog za prenos 
izkušenj in praks s področja 
cestnoprometne varnosti na vseh 
ravneh upravljanja v Evropski uniji.

Združiti moči vseh 
akterjev civilne družbe 
za vzpostavitev pozitivne 
kulture cestnoprometne 
varnosti v Evropski uniji 
in do leta 2020 
zmanjšati število žrtev 
na cestah.

Vizija

Poslanstvo

>

1 Siim Kallas, podpredsednik in komisar za promet ob 
slovesni podelitvi nagrad za odličnost na področju 
cestnoprometne varnosti v okviru Evropske listine o 
cestnoprometni varnosti v Bruslju 1. februarja 2011.


