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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. vasario mėn. paskelbtame Eurobarometro tyrime 
nurodoma, kad tik 26 proc. ES piliečių gali savaime identifikuoti numerį 112 kaip 
pagalbos tarnybų telefono numerį ES, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 58 proc. ES piliečių vis 
dar nesutinka su tvirtinimu, jog jų šalies piliečiai yra pakankamai informuoti apie 
pagalbos telefono numerį 1121;

2. ragina valstybes nares, taikant ES piliečiams ir keliautojams skirtas priemones, viešinti 
telefono numerį 112, kaip visos Europos pagalbos telefono numerį, ir remti skatinimo 
veiklą, ypač mokyklose, ir renginius organizuojamus kasmet vasario 11 d., kuri paskelbta 
Europos 112 diena;

3. pažymi, kad egzistuoja dideli valstybių narių skirtumai, susiję su informuotumu apie 
Europos pagalbos telefono numerį 112, ir ragina valstybes nares keistis patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais siekiant, kad iki 2020 m. pagalbos telefono numerį 112 
savaime atpažintų bent jau 80 proc. ES piliečių;

4. ragina valstybes nares imtis reikiamų priemonių siekiant sumažinti nesėkmingų bandymų 
prisiskambinti pagalbos telefonu atvejus, sutumpinti iškvietimo ir reagavimo laiką, 
sumažinti apgaulingų skambučių skaičių ir gerinti informacijos, susijusios su skambintojo 
vieta, teikimą.

5. ragina valstybes nares gerinti neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų ir pažeidžiamų grupių 
galimybes pasinaudoti pagalbos skambučiais ir, turint mintyje didesnį ES piliečių judumą, 
skatinti veiksmingą pagalbos skambučių aptarnavimą užsienio kalbomis;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad su pagalbos telefono numeriu 112 susiję reikalavimai būtų 
tinkamai įgyvendinti.

                                               
1 „Europos bendrasis pagalbos telefono numeris 112“, Eurobarometro tyrimas, Europos Komisija, 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


