Brüssel, 11. veebruar 2009
KOLMEPOOLNE ÜHISDEKLARATSIOON
EUROOPA 112-PÄEVA KEHTESTAMINE

Meenutades, et 112 on kõikides Euroopa Liidu (EL) riikides kasutusel olev
hädaabiteenistuste telefoninumber, millele on võimalik tava- ja mobiiltelefonilt
tasuta helistada,
meenutades, et 1991. aastal otsustati võtta Euroopas kasutusele ühtne
hädaabinumber 112, et muuta telefonijuurdepääs hädaabiteenustele lihtsamaks
eelkõige ELis reisivate kodanike jaoks,
meenutades, et number 112 toimib kõikides ELi liikmesriikides, et tegemist on
ainsa hädaabinumbriga, mida on võimalik kasutada kõikides ELi liikmesriikides,
ja et enamikus liikmesriikides on selle kõrval kasutusel ka üks või mitu muud
konkreetset hädaabinumbrit,
meenutades, et ELis on viimastel aastatel suurenenud inimeste liikuvus seoses
töö, õpingute ja puhkusega ning et reisijad võivad välismaal viibides hätta
sattuda, mistõttu neile oleks abiks ühtsel turul toimiv usaldusväärne
hädaabiteenus,
meenutades, et kodanikud võivad igas hädaolukorras helistada numbrile 112, et
numbrile 112 helistatud kõnedele tuleb nõuetekohaselt vastata, et liikmesriikide
hädaabiorganisatsioonid peavad sellistele kõnedele neile kõige sobilikumal viisil
reageerima ning et hädaabiteenistustele tuleb teha kättesaadavaks teave helistaja
asukoha kohta,
meenutades, et ELi jaoks on oluline tugevdada oma suutlikkust tulla toime
katastroofi ohjamise kõikide etappidega (valmisolek, ennetus, reageerimine ja
tagajärgede likvideerimine) ning et numbrile 112 helistavatelt kodanikelt saadav
teave võib olla kasulik varajase hoiatamise süsteemide jaoks,
olles teadlikud hädas olevaid kodanikke abistavate hädaabiteenistuste
olulisusest ja vajadusest veelgi suurendada jõupingutusi, mida liikmesriigid
teevad selleks, et rõhutada kasu, mida on võimalik saada ELi tasandil võrgustiku
loomisest
ning
erinevate
tehniliste,
majanduslike,
juriidiliste
ja
organisatsiooniliste küsimustega seotud kogemuste vahetamisest,

meenutades, et ühiskonna jaoks on oluline asjaolu, et kodanikud käsitavad
numbrit 112 ELi ühe märkimisväärsema panusena,
meenutades, et praegu teadvustab kõigest 24 % ELi kodanikest, et numbrile 112
on võimalik helistada ELi mis tahes paigast, ja et üksnes 30 % ELi kodanikest on
seisukohal, et neil on piisavalt teavet numbri 112 kohta,
rõhutades vajadust muuta Euroopa ühtne hädaabinumber 112 nähtavamaks ja
suurendada sellekohast teadlikkust ning rõhutades ka asjaolu, et kõnealusest
numbrist saadavat kasu tuleks igal aastal esile tuua,
Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon
kehtestavad „Euroopa 112-päeva“, mida tähistatakse igal aastal 11. veebruaril
ning mil korraldatakse teadlikkuse tõstmise, kogemuste vahetamise ja
võrgustiku loomisega seotud ettevõtmisi.

