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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că, potrivit sondajului Eurobarometru publicat în luna februarie 2011, 
numai 26 % dintre cetățenii UE pot identifica spontan numărul 112 drept număr la care se 
apelează pentru servicii de urgență în UE și pune în evidență faptul că 58 % dintre 
cetățenii UE nu sunt încă de acord cu declarația potrivit căreia populația din țara lor este 
informată adecvat cu privire la existența numărului 112 pentru apeluri de urgență1;

2. solicită statelor membre să promoveze numărul 112 ca număr pentru apeluri de urgență în 
întreaga UE, prin intermediul unor măsuri destinate tuturor cetățenilor și călătorilor din 
UE, precum și să organizeze și să susțină activități promoționale, în special în școli, și 
evenimente desfășurate în fiecare an la 11 februarie, dată care a fost stabilită drept „Ziua 
Europeană a Numărului de Urgență 112”;

3. constată disparitățile considerabile dintre statele membre în ceea ce privește cunoștințele 
referitoare la numărul 112 pentru apeluri de urgență, și solicită statelor membre să facă 
schimb de experiențe și bune practici pentru ca, până în 2020, un procent minim de 80 % 
dintre cetățenii UE să identifice spontan numărul 112 ca fiind numărul pentru apeluri de 
urgență;

4. solicită statelor membre să ia măsurile necesare pentru a reduce numărul apelurilor de 
urgență eșuate, pentru a scurta timpii de conectare a apelului și de răspuns, pentru a reduce 
numărul de apeluri false/farse și pentru a îmbunătăți procesul de furnizare a informațiilor 
cu privire la locația apelantului;

5. solicită statelor membre să îmbunătățească accesul la apelurile de urgență pentru 
persoanele cu handicap, pentru persoanele în vârstă și pentru grupurile vulnerabile, și să 
promoveze tratarea eficientă a apelurilor de urgență în limbi străine, în contextul unei 
mobilității sporite a cetățenilor UE;

6. solicită Comisiei să asigure că cerințele privind numărul 112 pentru apeluri de urgență 
sunt puse în aplicare în mod adecvat.

                                               
1 Numărul european pentru apeluri de urgență, 112, Sondajul Flash Eurobarometru, Comisia Europeană 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf.


