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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a Belső 

Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. rámutat, hogy az Eurobarométer 2011 februárjában közzétett felmérése alapján az uniós 

polgárok mindössze 26%-a tudja spontán módon megmondani, hogy az EU területén 

vészhelyzet esetén hívható segélyhívószám a 112, valamint rámutat, hogy az uniós 

polgárok 58%-a még mindig nem ért egyet azzal az állítással, hogy hazájában az emberek 

megfelelő információval rendelkeznek a 112-es segélyhívószám létezéséről1; 

2. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a médiában, és különösen a nyomtatott és 

audiovizuális médiában folytatott tájékoztató kampányok révén fokozzák a tájékoztató 

munkát annak érdekében, hogy a 112-es segélyhívószám – mint EU-szerte használt 

segélyhívószám – minden uniós állampolgár és utazó számára ismert legyen, és 

szervezzenek és támogassanak figyelemfelhívó akciókat, különösen oktatási 

intézményekben és egyetemeken rendezett promóciós tevékenységeket, valamint minden 

év február 11-én, a 112-es segélyhívószám európai napján különböző eseményeket; 

kiemelt figyelmet kell fordítani az olyan gyakorlati információk hangsúlyozására, mint 

hogy a 112-es az európai segélyhívószám, amely akár vezetékes, akár mobiltelefonról 

díjmentesen hívható az Unió egész területén; 

3. felkéri valamennyi tagállamot arra, hogy biztosítsák, hogy a 112-es segélyhívószám 

valamennyi sürgősségi járművön jól látható módon fel legyen tüntetve, beleértve a 

rendőrségi, a mentőautókat, a tűzoltóautókat, valamint más szolgálati járműveket; 

4 felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy reklámozzák az interneten és a rádión – a 

fiatalok és a gyakran utazók által leginkább használt két médiumon – keresztül is a EU 

egész területén elérhető 112-es segélyhívószámot; kiemeli, hogy a 112-es 

segélyhívószámot ismerő emberek közül csupán 16% szerzett arról tudomást a rádión, 

11% pedig az internet keresztül, 

5. megjegyzi, hogy jelentős eltérések vannak a tagállamok között a 112-es 

segélyhívószámmal kapcsolatos ismeretekről, és felszólítja a tagállamokat, hogy osszák 

meg tapasztalataikat és cseréljék ki a bevált gyakorlatokat annak érdekében, hogy a 112-es 

segélyhívószám – mint a sürgősségi segélyszolgálatoknak az Európai Unió területén 

bárhol hívható hívószáma – spontán módon való beazonosítása az uniós polgárok körében 

2020-ig legalább 80%-ra emelkedjen; 

6. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a sikertelen 

segélyhívások számának csökkentése, a kapcsolás és a válaszadás idejének lerövidítése, a 

félrevezető és megtévesztő hívások számának csökkentése, illetve a híváskezdeményezés 

helyére vonatkozó információ javítása érdekében; felszólítja a tagállamokat, hogy osszák 

                                                 
1 Az Eurobarométer felmérése a 112-es európai segélyhívószámról, Európai Bizottság 2011, 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/docs/report_2011.pdf 
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meg egymással a SIM-kártya nélküli mobiltelefonokról érkező hívások letiltásával 

kapcsolatos bevált gyakorlatokat; 

7. hangsúlyozza az általános sürgősségi segélyszolgálathoz való hozzáférés javításának 

szükségességét az új elektronikus hírközlési technológiákon vagy a szélessávú 

szolgáltatásokon keresztül; 

8. felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a 112-es 

hívószám a fogyatékkal élők, az idősek és sebezhető csoportok számára könnyebben 

hozzáférhető legyen, és mozdítsák elő az idegen nyelvű segélyhívások hatékony kezelését, 

tekintettel az uniós polgárok növekvő mobilitására; 

9. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket, 

hogy a sérülékeny személyek különleges csoportjai – például a hallássérültek –számára 

megkönnyítse az általános sürgősségi segélyszolgálathoz való alternatív, például SMS-en 

vagy szöveges üzeneteken keresztül történő hozzáférést; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben hozzon létre a 

112-es segélyhívószám minőségére vonatkozó teljesítménymutatókat és iránymutatásokat, 

figyelembe véve a hozzáférhetőség, a sürgősségi segélyszolgálatok közötti átjárhatóság, a 

többnyelvűség, valamint a sürgősségi segélyszolgálatok időben történő és minőségi 

beavatkozásai iránti igényt; felszólítja a Bizottságot a 112-es segélyhívószámmal 

kapcsolatos követelmények megfelelő módon való végrehajtásának biztosítására; 

11. felszólítja a Bizottságot, hogy jelöljön ki független testületeket, hogy készítsenek 

értékelést és – legkésőbb 2012 végéig – tegyenek jelentést a 112-es szolgáltatás uniós 

végrehajtásának a polgárok által tapasztalt valódi helyzetéről; e tekintetben felkéri a 

Bizottságot arra is, hogy ugyanezen dátumig nyújtson áttekintést az EU-ban jogilag 

kötelező és a gyakorlatban jellemző beavatkozási időkről, és az e-segélyhívó keretében 

elkészített hatásvizsgálatot terjessze ki a 112-es hívószám működésének emberi és 

pénzügyi következményeire; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy cselekvési programot a tapasztalatok és a 

bevált gyakorlatok uniós sürgősségi segélyszolgálatok közötti cseréjének – egy szakértői 

hálózat felállításával történő – támogatása érdekében, az ülések és vitafórumok alatti 

rendszeres információcserére, a segélyhívásokat fogadó központok látogatására és a 

nemzeti szabályozó hatóságokat,a sürgősségi segélyszolgálatokat, valamint a civil 

társadalom szervezeteit bevonó közös képzési programokra koncentrálva; támogatnia kell 

továbbá a 112-es segélyhívószám bevezetését az EU tagjelölt és szomszédos országaiban 

is; 

13. felszólítja a Bizottságot, hogy – a tagállamokkal szoros együttműködésben – a lehető 

leghamarabb, de legkésőbb a jelenlegi jogalkotási ciklus végéig az egyetemes szolgáltatás 

keretében hozzon megfelelő intézkedéseket egy páneurópai, többnyelvű, mindenki 

számára hozzáférhető és hatékony „fordított 112-es” rendszer, azaz az EU-szerte 

fenyegető vagy kialakulóban levő súlyos vészhelyzetek és katasztrófák esetén távközlési 

eszközöket alkalmazó, polgárokat célzó korai figyelmeztető rendszer létrehozására és 

fenntartására; 
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14. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 112-eshez hasonló 116-os jövőbeli 

segélyhívószám megvalósíthatóságát, amelyet a depresszióval vagy más mentális 

egészségügyi problémával küzdő, érzelmi válságban levő polgárok hívhatnak. 
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