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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, 
ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje, že podľa výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktoré boli zverejnené vo 
februári 2011, si len 26 % občanov EÚ dokáže spontánne stotožniť číslo 112 s číslom 
tiesňovej linky v EÚ, a upozorňuje, že 58 % občanov EÚ sa stále nestotožňuje 
s vyhlásením, že občania ich krajiny sú primerane informovaní o existencii tiesňovej linky 
1121;

2. vyzýva členské štáty, aby propagovali číslo 112 ako celoeurópsku tiesňovú linku 
prostredníctvom opatrení zameraných na všetkých občanov EÚ a cestujúcich v rámci EÚ 
a organizovali a podporovali aktivity slúžiace na jeho propagáciu a to najmä na školách 
a v rámci podujatí, ktoré sa každoročne uskutočňujú 11. februára, ktorý je Európskym 
dňom tiesňovej linky 112;

3. poznamenáva, že medzi členskými štátmi existujú značné rozdiely, pokiaľ ide 
o vedomosti o európskej tiesňovej linke 112 a vyzýva členské štáty, aby si navzájom 
vymieňali skúsenosti a najlepšie postupy s cieľom dosiahnuť, aby si aspoň 80 % občanov 
EÚ dokázalo do roku 2020 spontánne stotožniť číslo 112 s číslom tiesňovej linky;

4. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na zníženie počtu neúspešných 
pokusov o tiesňové volanie, skrátili čas potrebný na spojenie a reakciu, znížili počet 
falošných volaní a zlepšili poskytovanie informácií, pokiaľ ide o miesto, na ktorom sa 
volajúci nachádza;

5. vyzýva členské štáty, aby uľahčili prístup k tiesňovým volaniam pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, starších ľudí a zraniteľné skupiny a aby podporovali pohotové vybavovanie 
tiesňových volaní uskutočňovaných v cudzích jazykoch – vzhľadom na zvýšenú mobilitu 
občanov EÚ;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila riadne vykonávanie požiadaviek týkajúcich sa tiesňovej 
linky 112.

                                               
1 Európska tiesňová linka 112, Flash Eurobarometer, Európska komisia 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf.


