Брюксел, 11 февруари 2009 г.0

СЪВМЕСТНА ТРИСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА НОМЕР 112“

Имайки предвид, че 112 е телефонният номер за безплатни повиквания до
службите за спешни случаи във всички държави на Европейския съюз (ЕС)
от фиксирани и мобилни телефони,
Имайки предвид, че през 1991 г. бе решено да се въведе номер 112 като
единен европейски номер за спешни повиквания с цел да се улесни достъпа
по телефон до службите за спешни случаи особено за граждани, пътуващи
в ЕС,
Имайки предвид, че номер 112 е въведен и работи във всички държавичленки на ЕС и че той е единственият номер, който може да се ползва във
всички държави-членки и съществува заедно с един или повече
национални номера за спешни случаи в повечето от тях,
Имайки предвид, че през последните години мобилността на гражданите в
рамките на ЕС нарастваше за работа, образование и развлечение, като те
могат да се окажат в извънредна ситуация в чужбина и биха се възползвали
от надеждна спешна помощ в единния пазар,
Имайки предвид, че гражданите могат да наберат номер 112 във всички
спешни случаи и че на повикванията на номер 112 следва да се отговаря по
подходящ начин и че те се поемат съобразно националната организация на
аварийните системи и че на аварийно-спасителните служби следва да се
предоставя информация за местоположението на звънящия,
Имайки предвид значението за ЕС да укрепи своята способност за справяне
с бедствия на всички етапи (готовност, предотвратяване, реагиране и
възстановяване), при което системите за ранно предупреждение могат да се
възползват от информацията, предоставяна от граждани чрез обаждане на
номер 112,
Осъзнавайки важността на аварийно-спасителните служби, които
подпомагат гражданите в случаи на бедствие, както и нуждата от понататъшно насърчаване на постоянните усилия на държавите-членки чрез
изтъкване на ползите, които могат да бъдат извлечени от укрепването на
опита по обвързване в мрежи и обмен на информация по различни
технически, икономически, правни и организационни въпроси на
равнището на ЕС,

Имайки предвид социалното значение на гражданите, опредящи номер 112
като едно от важните постижения на ЕС,
Имайки предвид, че понастоящем само 24 % от гражданите на ЕС
определят 112 като номера, който трябва да се набере при спешен случай
навсякъде в ЕС, и че само 30 % от гражданите на ЕС са на мнение, че са
адекватно информирани относно съществуването на номер 112,
Подчертавайки необходимостта да се повиши забележимостта и
популярността на единния европейски номер за спешни повиквания 112,
ползите от когото за гражданите следва да се отбелязват всяка година,
Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и от Европейската
комисия,
Одобряват въвеждането на „Европейски ден на номер 112“, който да се
отбелязва на 11 февруари всяка година и по-специално чрез
организирането на дейности по повишаване на информираността, обмен
на опит и обвързване в мрежи.

