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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming de volgende suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat volgens de Eurobarometer-enquête die in februari 2011 is gepubliceerd 
slechts 26% van de burgers van de EU weten dat ze '112' moeten bellen wanneer ze zich 
met nooddiensten in de EU in verbinding willen stellen en dat nog altijd 58% van de 
burgers van de EU het niet eens zijn met de stelling dat de mensen in hun land voldoende 
zijn geïnformeerd over het bestaan van het alarmnummer '112'1; 

2. verzoekt de lidstaten '112' als het pan-Europese alarmnummer méér onder de aandacht te 
brengen door middel van op alle burgers van de EU en op reizigers gerichte maatregelen 
en promotie-activiteiten te organiseren en te ondersteunen, in het bijzonder op scholen, en 
elk jaar op 11 februari, de Europese '112-dag', evenementen te organiseren;

3. wijst op de grote verschillen tussen de lidstaten wat de kennis van het Europese 
alarmnummer '112' betreft en verzoekt de lidstaten hun ervaringen met elkaar te delen en 
goede praktijken uit te wisselen, teneinde te bewerkstelligen dat ten minste 80% van de 
burgers van de EU in 2020 het alarmnummer '112' spontaan herkennen;

4. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om het aantal onsuccesvolle pogingen om met 
'112' in contact te komen te reduceren, de 'call set-up' en reactietijden te verkorten, het 
aantal nep- of valse oproepen te verkleinen en de informatie met betrekking tot de locatie 
van de beller te verbeteren;

5. verzoekt de lidstaten de toegang tot het systeem voor mensen met een handicap, ouderen 
en kwetsbare groepen te verbeteren en de efficiënte beantwoording van oproepen in 
vreemde talen, gezien de toegenomen mobiliteit van de burgers van de EU, te bevorderen;

6. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de vereisten met betrekking tot het 
alarmnummer '112' naar behoren worden geïmplementeerd.

                                               
1 Het Europees alarmnummer '112', Survey Flash Eurobarometer, Europese Commissie 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


