Issieħeb ﬁċ-Charter
Ewropew għas-Sigurtà
ﬁt-Triq u agħmel diﬀerenza

Issieħeb!

Agħmel diﬀerenza
www.erscharter.eu

www.erscharter.eu
Issieħeb ma’ eluf ta’ organizzazzjonijiet,
assoċjazzjonijiet u kumpaniji Ewropej biex issalva l-ħajjiet.

Tel: (34) 934 670 434

Trasport

Iċ-Charter Ewropew għas-Sigurtà ﬁt-Triq

Il-missjoni tal-ERSCharter ﬂ-2013-2016

“Aktar u aktar organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, konxji
mir-responsabbiltà konġunta tagħhom, jixtiequ jimpenjaw ruħhom
ﬁs-sigurtà ﬁt-triq ﬂ-attivitajiet ta’ kuljum tagħhom.”1

L-ERSCharter imġedded għandu l-għan li jippromwovi l-impenn tas-soċjetà ċivili,
u jiﬀoka fuq l-utenti vulnerabbli, b’mod speċjali ż-żgħażagħ. Il-missjoni tiegħu hija
mibnija fuq il-komunità: il-ħtieġa għall-partijiet interessati u l-membri tas-soċjetà
ċivili biex jingħaqdu ﬂimkien u jassumu responsabbiltà komuni għas-sigurtà ﬁt-triq.

Il-Kummissarju Kallas
Matul l-aħħar għaxar snin, in-numru ta’ mwiet ﬁt-toroq Ewropej tnaqqas bi
kważi 45 %. Madankollu, għad fadal ħafna xi jsir. Kuljum, 75 persuna tmut
f’aċċident tat-traﬃku.
Iċ-Charter Ewropew għas-Sigurtà ﬁt-Triq ġie kkonsolidat sa mill-2004 bħala
l-akbar pjattaforma tas-soċjetà ċivili dwar is-Sigurtà ﬁt-Triq.
Bħala inizjattiva mmexxija mill-Kummissjoni Ewropea, l-ERSCharter għandu
rwol siniﬁkanti ﬂ-isforz pan-Ewropew biex it-toroq tagħna jsiru aktar sikuri.
Iċ-charter huwa komunità li llum tinkludi aktar minn 2 300 ﬁrmatarju li
jikkontribwixxu għat-titjib tal-istandards u l-kultura tas-sigurtà ﬁt-triq billi
jidħlu f’impenji reali u jwettqu azzjonijiet konkreti.
Il-komunità vasta ta’ membri tagħna turi l-appoġġ u l-impenn ġenwini
għas-sigurtà ﬁt-triq ﬂ-Ewropa. L-organizzazzjonijiet, l-industriji, in-negozji u
l-istituzzjonijiet jieħdu inizjattivi mmirati lejn il-membri tagħhom, l-impjegati
u l-bqija tas-soċjetà ċivili.

Missjoni
Azzjoni

Jinkoraġġixxi u jappoġġa
l-assoċjazzjonijiet, l-iskejjel,
l-universitajiet, il-kumpaniji ta’ kull tip
u daqs, u l-awtoritajiet lokali Ewropej
biex jieħdu azzjonijiet għas-sigurtà
ﬁt-triq ﬂ-Ewropa.

Rikonoxximent

Jirrikonoxxi l-kontributi kollha
mis-soċjetà ċivili għas-sigurtà ﬁt-triq.

>
Għarﬁen

Jiﬀaċilita għall-membri tas-soċjetà
ċivili l-ksib u l-qsim tal-għarﬁen dwar
il-kwistjonijiet tas-sigurtà ﬁt-triq
ﬂ-Unjoni Ewropea.

Djalogu

1 Siim Kallas Viċi President u Kummissarju għat-Trasport matul
iċ-Charter Ewropew għas-Sigurtà ﬁt-Triq - iċ-Ċerimonja ta’ Premjijiet
ta’ Eċċellenza ﬁs-Sigurtà ﬁt-Triq, Brussell, l-1 ta’ Frar 2011.

Viżjoni

Jippromwovi djalogu eﬀettiv
għat-trasferiment ta’ esperjenzi u
prattiki tas-sigurtà ﬁt-triq ﬁl-livelli ta’
governanza kollha ﬂ-Unjoni Ewropea.

Jgħaqqad ﬂimkien
l-atturi kollha tas-soċjetà
ċivili biex jiżviluppaw
kultura tas-sigurtà
ﬁt-triq pożittiva ﬂ-Unjoni
Ewropea u jnaqqsu
n-numru ta’ diżgrazzji
ﬁt-triq sal-2020.

