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Transport

Europeiska traﬁksäkerhetsstadgan

Stadgans syﬅe 2013–2016

”Allt ﬂer organisationer i det civila samhället tar sitt gemensamma
ansvar och vill bidra till att öka traﬁksäkerheten i sin dagliga
verksamhet.”1

Den förnyade Europeiska traﬁksäkerhetsstadgan syﬅar till att främja det
civila samhällets åtagande med särskild inriktning på sårbara användare,
framför allt ungdomar. Verksamheten bygger på gemenskap: behovet av
att intressenter och medlemmar av det civila samhället går samman och
tar ett gemensamt ansvar för traﬁksäkerheten.

Kommissionsledamot Siim Kallas
Under de senaste tio åren har antalet dödsfall på de europeiska vägarna
minskat med nästan 45 %. Men det är fortfarande långt kvar. Varje dag dör
75 personer på vägarna.
Europeiska traﬁksäkerhetsstadgan har sedan 2004 befäst sin ställning som
det civila samhällets främsta plattform för traﬁksäkerhet.
Europeiska traﬁksäkerhetsstadgan är ett initiativ som drivs av Europeiska
kommissionen och den spelar en viktig roll i arbetet på att göra vägarna i
Europa säkrare. Stadgan har i dag samlat över 2 300 undertecknare som
tillsammans bidrar till att förbättra traﬁksäkerhetsnormerna och
traﬁksäkerhetskulturen genom att göra verkliga åtaganden och vidta
konkreta åtgärder.
Vår stora medlemsgrupp visar ett äkta stöd och engagemang för
traﬁksäkerhet i Europa. Organisationer, branscher, företag och institutioner
tar initiativ som riktas till sina medlemmar, anställda och det övriga civila
samhället.

Uppdrag
Handling

Att uppmuntra och hjälpa europeiska
föreningar, skolor, universitet och
företag av alla slag och storlekar samt
lokala myndigheter att vidta åtgärder
för att öka traﬁksäkerheten i Europa.

Erkännande

Att uppmärksamma alla det civila
samhällets bidrag till traﬁksäkerheten.

>
Kunskaper

Att underlätta för medlemmar av det
civila samhället att utveckla och dela
med sig av kunskaper om
traﬁksäkerhetsfrågor i EU.

Dialog

Att främja en eﬀektiv dialog för
överföring av erfarenheter och
rutiner i samband med traﬁksäkerhet
på alla styrelsenivåer inom EU.
1 Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för
transporter, under ceremonin för utdelning av Europeiska
traﬁksäkerhetsstadgans utmärkelse för enastående insatser för
traﬁksäkerheten, som anordnades i Bryssel den 1 februari 2011.

Vision
Att arbeta tillsammans
med alla aktörer inom
det civila samhället för
att utveckla en positiv
traﬁksäkerhetskultur i
EU och minska antalet
traﬁkoﬀer till 2020.

