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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at det ifølge en Eurobarometerundersøgelse offentliggjort i februar 2011 kun er 
26 % af EU's borgere, der spontant kan identificere 112 som det nummer, der skal ringes 
til for at få fat i alarmtjenester i EU, og påpeger, at 58 % af EU-borgerne stadig er uenige i 
udsagnet om, at folk i deres land er tilstrækkeligt informeret om alarmnummer 1121;

2. opfordrer medlemsstaterne til at fremme brugen af 112 som det EU-dækkende 
alarmnummer ved hjælp af foranstaltninger, der er rettet mod alle EU-borgere og rejsende, 
samt til at organisere og yde støtte til oplysningsaktiviteter, navnlig i skoler, og 
arrangementer, der afholdes hvert år den 11. februar, som er blevet udnævnt til "europæisk 
112-dag";

3. bemærker de betydelige forskelle medlemsstaterne imellem for så vidt angår viden om det 
europæiske alarmnummer 112 og opfordrer medlemsstaterne til at dele deres erfaringer og 
udveksle bedste praksis med henblik på at opnå, at mindst 80 % af EU's borgere inden 
2020 bliver i stand til umiddelbart at identificere alarmnummer 112;

4. opfordrer medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
reducere antallet af mislykkede forsøg på nødopkald, forkorte opkaldsetableringstiden og 
svartiden, reducere antallet af falske opkald og forbedre formidlingen af oplysninger for så 
vidt angår opkaldslokalisering;

5. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre adgangen til nødopkald for handicappede, ældre 
og udsatte grupper og til at fremme en effektiv håndtering af nødopkald på fremmedsprog 
i lyset af EU-borgernes øgede mobilitet;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre en korrekt gennemførelse af kravene til alarmnummer 
112.

                                               
1 Det europæiske alarmnummer 112, Eurobarometer Survey Flash, Europa-Kommissionen 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


