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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że z badania Eurobarometru opublikowanego w lutym 2011 r. wynika, iż 
jedynie 26% obywateli UE wie, że chcąc wezwać służby ratownicze na terytorium UE, 
należy wybrać numer 112; zwraca również uwagę, że 58% obywateli UE wciąż uważa, że 
mieszkańcy ich kraju nie są odpowiednio poinformowani o istnieniu numeru alarmowego 
1121;

2. wzywa państwa członkowskie, aby promowały numer 112 jako wspólnotowy numer 
alarmowy, wykorzystując środki skierowane do wszystkich obywateli UE i do 
podróżnych, oraz aby organizowały i wspierały działania promocyjne, szczególnie 
w szkołach, a także coroczne imprezy organizowane w dniu 11 lutego, który ustanowiono 
Europejskim Dniem Numeru 112;

3. zauważa znaczące rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie znajomości 
europejskiego numeru alarmowego 112 i wzywa państwa członkowskie do dzielenia się 
doświadczeniami i wymiany najlepszych praktyk, aby do roku 2020 numer alarmowy 112 
był znany co najmniej 80% obywateli UE;

4. wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań niezbędnych do zmniejszenia liczby 
nieudanych prób wywołania alarmowego, do skrócenia czasu potrzebnego na nawiązanie 
połączenia i przyjęcie zgłoszenia, do zmniejszenia liczby fałszywych alarmów/fałszywych 
telefonów i do poprawy jakości informacji dotyczących miejsca przebywania osoby 
dzwoniącej;

5. wzywa państwa członkowskie, aby ułatwiły korzystanie z numeru alarmowego osobom 
niepełnosprawnym, starszym i grupom szczególnie podatnym na zagrożenia oraz aby 
promowały skuteczną obsługę powiadomień alarmowych w językach obcych wobec 
zwiększonej mobilności obywateli UE;

6. wzywa Komisję, aby zagwarantowała właściwe spełnianie wymogów dotyczących 
numeru alarmowego 112.

                                               
1 Europejski numer alarmowy 112, badanie Flash Eurobarometer, Komisja Europejska 2011 r., 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


