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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att endast 26 procent av EU-medborgarna direkt kan peka 
ut 112 som det larmnummer man ska ringa för alarmeringstjänster (SOS-tjänster) i EU, 
enligt den Eurobarometer-undersökning som offentliggjordes i februari 2011. Parlamentet 
påpekar att 58 procent av EU-medborgarna fortfarande inte håller med om påståendet att 
invånarna i deras land är tillräckligt informerade om att 112 är det aktuella larmnumret1.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja 112 som det ”EU-täckande” 
larmnumret genom åtgärder som riktar sig till samtliga EU-medborgare och resenärer, och 
att anordna och stödja PR-verksamhet, särskilt i skolorna, samt arrangemang som äger 
rum varje år den 11 februari. Denna dag har utlysts till ”temadagen för det europeiska 
larmnumret 112”.

3. Europaparlamentet konstaterar att det råder avsevärda skillnader mellan medlemsstaterna 
när det gäller kännedomen om det europeiska larmnumret 112, och uppmanar 
medlemsstaterna att dela med sig av sina erfarenheter och utbyta bästa metoder för att 
åtminstone 80 procent av EU-medborgarna direkt ska känna till 112 som larmnumret 
före 2020.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att minska antalet 
misslyckade försök att ringa larmnumret, minska uppkopplings- och svarstiderna, minska 
antalet samtal som är skämt/falska och att förbättra tillhandahållandet av information om 
varifrån samtalet kommer.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra tillträdet till larmnummer för 
funktionshindrade och äldre personer samt utsatta grupper och att främja en effektiv 
hantering av samtal till larmnumret på främmande språk, mot bakgrund av EU-
medborgarnas ökade rörlighet.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att kraven rörande 
larmnumret 112 efterlevs ordentligt.

                                               
1 The European Emergency Number 112, Flash Eurobarometer-undersökning, Europeiska kommissionen 2011, 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf


