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Európska charta bezpečnosti na cestách
„Čoraz viac organizácií občianskej spoločnosti, ktoré si uvedomujú 
spoločnú zodpovednosť, si želá angažovať sa v oblasti bezpečnosti 
cestnej premávky v rámci svojich každodenných činností.“1

komisár Kallas

V priebehu posledných desiatich rokov sa počet úmrtí na európskych cestách 
znížil takmer o 45 %. Stále však existuje veľký priestor na zlepšenie. Každý 
deň zahynie pri dopravných nehodách 75 ľudí. 

Európska charta bezpečnosti na cestách sa od roku 2004 skonsolidovala ako 
najväčšia platforma občianskej spoločnosti v oblasti bezpečnosti cestnej 
premávky.

Ako iniciatíva vedená Európskou komisiou Európska charta bezpečnosti na 
cestách zohráva významnú úlohu v celoeurópskom úsilí na zvýšenie 
bezpečnosti na našich cestách. Charta združuje spoločenstvo, do ktorého je 
dnes zapojených 2 300 signatárov prispievajúcich k zlepšeniu noriem a 
kultúry bezpečnosti cestnej premávky tým, že prijali skutočné záväzky a 
vykonávajú konkrétne činnosti.

Naše veľké spoločenstvo členov preukazuje ozajstnú podporu a záväzok v 
oblasti bezpečnosti cestnej premávky v Európe. Organizácie, priemyselné 
odvetvia, podniky a inštitúcie prijímajú iniciatívy zamerané na svojich členov, 
zamestnancov a ostatnú občiansku spoločnosť.

Poslanie Európskej charty bezpečnosti na 
cestách v rokoch 2013 – 2016
Cieľom obnovenej Európskej charty bezpečnosti na cestách je podporiť 
záväzok občianskej spoločnosti so zameraním na zraniteľných používateľov, 
najmä mládež. Jej poslanie sa opiera o spoločenstvo: je potrebné, aby 
zainteresované strany a príslušníci občianskej spoločnosti spojili sily a prijali 
spoločnú zodpovednosť za bezpečnosť cestnej premávky. 

Činnosť
Povzbudiť a podporiť európske 
združenia, školy, univerzity, 
spoločnosti všetkých typov a veľkostí 
a miestne orgány, aby prijali 
opatrenia v oblasti bezpečnosti 
cestnej premávky v Európe.

Uznanie
Uznať všetky príspevky občianskej 
spoločnosti k bezpečnosti cestnej 
premávky.

Poznatky
Uľahčiť príslušníkom občianskej 
spoločnosti nadobúdať a vymieňať si 
poznatky o otázkach bezpečnosti 
cestnej premávky v Európskej únii.

Dialóg 
Podporovať účinný dialóg na prenos 
skúseností a postupov v oblasti 
bezpečnosti cestnej premávky na 
všetkých úrovniach riadenia v 
Európskej únii.

Spojiť sily všetkých 
subjektov občianskej 
spoločnosti na rozvoj 
pozitívnej kultúry 
bezpečnosti cestnej 
premávky v Európskej 
únii a zníženie počtu 
dopravných nehôd do 
roku 2020.

Vízia

Poslanie

>

1 Siim Kallas, podpredseda a komisár pre dopravu počas ceremónie 
odovzdávania Cien excelentnosti za bezpečnosť cestnej premávky 
Európskej charty bezpečnosti na cestách, v Bruseli 1. februára 2011


