Den europeiska trafiksäkerhetsstadgan (ERSC) är den största plattformen för det civila samhället
med inriktning på trafiksäkerhet.Mer än 3 500 offentliga och privata organ har åtagit sig att delta i
ERSC och bilda ett samhälle för att utbyta sakkunskap om trafiksäkerhetsåtgärder och
trafiksäkerhetsinitiativ.Detta samhälle är en fantastisk resurs för att belysa vikten av trafiksäkerhet i
och utanför EU.
Våra medlemmars åtgärder har ökat medvetenheten om orsakerna till trafikolyckor, bidragit till att
bygga upp en trafiksäkerhetskultur i hela Europa och lyft fram framgångsrika förebyggande
trafiksäkerhetsåtgärder.Våra medlemmar publicerar en mängd olika aktiviteter för att lära av och bli
inspirerade.Dessa kan skräddarsys efter specifika platser eller demografiska förhållanden för att
skapa en effektiv trafiksäkerhetsstrategi för alla länder, städer eller städer.
Vikten av våra medlemmar
Våra medlemmar är viktiga för ERSC.Att dela med sig av sina kunskaper har spelat en viktig roll i de
alleuropeiska insatserna för att göra våra vägar säkrare.Vi förlitar oss på att medlemmar laddar upp
information om sina aktiviteter för att ytterligare öka kunskapen om trafiksäkerhet och lämna in god
praxis som används för att uppfylla målen för trafikolyckor.God praxis som går utöver
standardmålen kommer att lyftas fram som frivilliga åtaganden.
Våra medlemmar arrangerar evenemang för att uppmuntra samarbete och inspiration och främja en
ännu starkare trafiksäkerhetskultur.Dessa händelser når ut till ett brett spektrum av människor som
vi ensamma inte skulle kunna kontakta, och uppmuntra dem att tala ut och ge dem en plats för
deras röst att bli hörd.
Vi vill att du deltar och hjälper till att göra våra vägar säkrare, på sätt som vi aldrig hade kunnat
föreställa oss.
Hur du registrerar dig för ERSC
Med en befintlig EU-inloggning
1. Gå till ERSC-inloggningssidan på den här adressen: https://road-safetycharter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
2. Du kommer att hänvisas till EU:s inloggningssida
3. Ange din EU-e-postadress och lösenord
4. Du kommer att tas till ERSC:s nya användarregistreringssida
5. Fyll i de tomma rutorna (obligatoriska fält är markerade med en *)
6. När klicka på spara
7. Du kommer att få ett e-postmeddelande som bekräftar att ERSC-teamet har fått din ansökan
8. ERSC-teamet kommer att granska din ansökanA

.Om mer information behövs får du ett e-postmeddelande som ber om den information som
krävs
.Om all information finns där kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar ditt
medlemskap

9. När ditt medlemskap är bekräftat kommer du att få ett e-postmeddelande med ERSC-bilder
som logotyper och banners

Utan en befintlig EU-inloggning
1. Gå till EU:s inloggningssida på denna
adress:Https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
2. Klicka på skapa ett konto.Om du vill migrera ditt befintliga ERSC-konto använd samma epostadress
3. Du kommer att hänvisas till EU:s registreringssida
4. Fyll i de tomma rutorna
5. Läs sekretesspolicyn och kryssa i rutan
6. Klicka påskapa ett konto
7. Du kommer att få en bekräftelse e-post
8. Klicka på länken i e-postmeddelandet
9. Du kommer att styras till att skapa en ny lösenordssida
10. Ange ett lösenord som du väljer i de tomma rutorna
11. Klicka på skicka
12. Gå vidare till avsnittet ”Med befintlig EU-inloggning” ovan

Om du har problem med att skapa en EU-inloggning besök EU:s inloggningshjälp sida här

Hur kan en befintlig ERSC-medlem migrera till en EU-inloggning?
1. Om din EU-inloggning använder samma e-postadress som ditt befintliga ERSC-konto,
kommer ditt konto automatiskt att migreras
2. Om din EU-inloggning använder en annan e-postadress kan du antingen:a
. Skapa en ny EU-inloggning med din ERSC e-postadress och du kan fortsätta använda ditt
befintliga ERSC-konto eller;

b. Skapa ett nytt ERSC-konto med din befintliga EU-inloggning så avaktiverar vi ditt gamla
ERSC-konto.På grund av GDPR-begränsningar kan vi inte ändra detaljerna i befintliga ERSCkonton.Om du vill ha tillgång till dina tidigare åtaganden kontaktar du helpdesk på: ERSChelpdesk@ricardo.com så vi kan skicka detta till dig.
Kontakta oss
För ytterligare frågor vänligen kontakta oss på ERSC-helpdesk@ricardo.com

