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Transport

Carta Europeană a Siguranţei Rutiere
“Tot mai multe organizaţii ale societăţii civile, conştiente de
responsabilitatea comună, doresc să includă problemele de siguranţă
rutieră în activităţile zilnice.”1
Comisarul Kallas

Misiunea Cartei Europene a Siguranţei
Rutiere în 2013-2016
Obiectivul Cartei Europene a Siguranţei Rutiere reînnoite constă în promovarea
angajamentului societăţii civile, punând accentul pe utilizatorii vulnerabili, în special
tinerii. Misiunea acesteia are la bază comunitatea: necesitatea părţilor interesate şi a
membrilor societăţii civile de a-şi uni forţele şi de a-şi asuma o responsabilitate
comună pentru siguranţa rutieră.

În ultimii zece ani, numărul deceselor pe drumurile europene s-a redus cu
aproximativ 45 %. Totuşi, mai există multe lucruri de făcut. Zilnic, 75 de
persoane îşi pierd viaţa în accidente rutiere.
Încă din 2004, Carta Europeană a Siguranţei Rutiere a fost consolidată, ﬁind
cea mai vastă platformă a societăţii civile în domeniul siguranţei rutiere.
În calitate de iniţiativă a Comisiei Europene, Carta Europeană a Siguranţei
Rutiere joacă un rol semniﬁcativ în eforturile paneuropene de spoire a
siguranţei rutiere. Carta este o comunitate care include în prezent peste 2
300 de semnatari, contribuind la îmbunătăţirea standardelor şi a culturii în
materie de siguranţă rutieră prin asumarea de angajamente reale şi
întreprinderea de acţiuni concrete.
Marea noastră comunitate de membri face dovada sprijinului şi
angajamentului real pentru siguranţa rutieră în Europa. Organizaţii, industrii,
companii şi instituţii iau iniţiative direcţionate către membri, angajaţi şi
restului societăţii civile.

Misiune
Acţiune
Încurajarea şi susţinerea asociaţiilor,
şcolilor, universităţilor, companiilor
europene de toate tipurile şi dimensiunile
şi a autorităţilor locale în ceea ce
priveşte întreprinderea de acţiuni în
domeniul siguranţei rutiere din Europa.

Recunoaştere
Recunoaşterea tuturor contribuţiilor din
partea societăţii civile în domeniul
siguranţei rutiere.

Cunoştinţe
Facilitarea dobândirii şi împărtăşirii de
cunoştinţe de către membrii societăţii
civile privind problemele de siguranţă
rutieră din Uniunea Europeană.

Dialog
1 Siim Kallas, vice-preşedinte şi comisar pentru transport, cu ocazia
ceremoniei Premiilor de Excelenţă în Siguranţă Rutieră în cadrul
Cartei Europene a Siguranţei Rutiere, Bruxelles, 1 februarie 2011.

Viziune

Promovarea unui dialog eﬁcient pentru
transferul experienţelor şi a practicilor
de siguranţă rutieră la toate nivelurile de
guvernanţă ale Uniunii Europene.

>

Unirea forţelor tuturor
jucătorilor societăţii civile
pentru dezvoltarea unei
culturi pozitive a siguranţei
rutiere în Uniunea
Europeană şi reducerea
numărului de decese
rutiere până în 2020.

