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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. norāda, ka saskaņā ar 2011. gada februārī publicēto Eirobarometra pētījumu tikai 26 % ES 
iedzīvotāju var uzreiz atpazīt numuru 112 kā numuru, uz kuru jāzvana, lai izsauktu 
ārkārtas palīdzību ES teritorijā, un norāda, ka 58 % ES iedzīvotāju vēl aizvien nepiekrīt 
apgalvojumam, ka cilvēki viņu valstī ir pietiekami informēti par ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numura 112 eksistenci1;

2. aicina dalībvalstis popularizēt numuru 112 kā ES līmeņa ārkārtas palīdzības izsaukumu 
numuru, īstenojot pasākumus, kas paredzēti visiem ES iedzīvotājiem un ceļotājiem, un 
organizējot un atbalstot reklāmas pasākumus skolās un pasākumus, kas notiek katra gada 
11. februārī, kas ir „Eiropas „112” diena”;

3. atzīmē, ka starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz informētību par 
Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, un aicina dalībvalstis dalīties pieredzē 
un apmainīties ar labāko praksi, lai panāktu, ka līdz 2020. gadam vismaz 80 % ES 
iedzīvotāju spēj uzreiz atpazīt ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112;

4. aicina dalībvalstis veikt nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu neveiksmīgo ārkārtas 
palīdzības izsaukumu skaitu, saīsinātu savienojuma un atbildes saņemšanas laiku, 
samazinātu pa jokam veikto zvanu un nepamatoto zvanu skaitu un uzlabotu informācijas 
sniegšanu par zvanītāja atrašanās vietu;

5. aicina dalībvalstis uzlabot ārkārtas palīdzības izsaukumu pieejamību invalīdiem, vecāka 
gadagājuma ļaudīm un neaizsargātajām grupām un veicināt efektīvu ārkārtas palīdzības 
izsaukumu apkalpošanu svešvalodās, ņemot vērā aizvien pieaugošo ES iedzīvotāju 
mobilitāti;

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka pienācīgi tiek izpildītas prasības attiecībā uz ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numuru 112.

                                               
1 Eiropas ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112, Eirobarometra pētījums, Eiropas Komisija, 2011. g., 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


