Brussel, 11 februari 2009

GEMEENSCHAPPELIJKE TRIPARTIETE VERKLARING
OVER DE INSTELLING VAN EEN "EUROPESE 112-DAG"

Eraan herinnerend dat 112 het telefoonnummer is om kostenloos de
hulpdiensten te bellen in alle landen van de Europese Unie (EU), vanaf zowel
vaste als mobiele telefoons,
Eraan herinnerend dat in 1991 is besloten het nummer 112 in te voeren als uniek
Europees noodoproepnummer om de toegang tot hulpdiensten via de telefoon
eenvoudiger te maken, in het bijzonder voor burgers die binnen de EU reizen,
Eraan herinnerend dat het 112-nummer operationeel is in alle lidstaten van de
EU, dat het het enige nummer is dat in alle lidstaten kan worden gebruikt en dat
er in de meeste lidstaten naast 112 nog een of meer andere nationale
noodnummers bestaan,
Eraan herinnerend dat de burgers de laatste jaren steeds mobieler worden
binnen de EU voor werk, studie en vrije tijd en dat zij zich in een noodsituatie
kunnen bevinden in een ander land, zodat zij gebaat zijn bij betrouwbare
nooddiensten binnen de interne markt,
Eraan herinnerend dat de burgers het nummer 112 kunnen bellen voor alle
noodgevallen, dat de oproepen naar dat nummer naar behoren moeten worden
beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de nationale
organisatie van hulpdiensten en dat informatie over de locatie van de oproeper
ter beschikking van de hulpdiensten moet worden gesteld,
Eraan herinnerend dat het voor de EU belangrijk is haar capaciteit te versterken
om te reageren op alle fasen van een noodsituatie (paraatheid, preventie,
reactievermogen en herstel), zodat systemen voor vroegtijdige waarschuwing
baat hebben bij de informatie die beschikbaar wordt gesteld door burgers die het
nummer 112 bellen,
Het belang indachtig van nooddiensten die burgers in nood bijstaan en van de
noodzaak om de inspanningen van de lidstaten verder aan te moedigen door te
wijzen op de voordelen van versterkte netwerken en van de uitwisseling van
ervaringen met betrekking tot diverse technische, economische, wettelijke en
organisatorische kwesties op EU-niveau,

Herinnerend aan het maatschappelijk belang van het feit dat burgers het
nummer 112 beschouwen als een van de belangrijke verwezenlijkingen van de
EU,
Eraan herinnerend dat momenteel slechts 24% van de EU-burgers het nummer
112 beschouwt als het noodnummer dat overal binnen de EU kan worden gebeld
en dat slechts 30% van die burgers vindt dat ze voldoende geïnformeerd worden
over het bestaan van het 112-nummer,
Benadrukkend dat het nodig is de zichtbaarheid en bekendheid van het uniek
Europees noodnummer 112 te bevorderen en dat de voordelen daarvan voor de
burgers elk jaar in de kijker moeten worden gezet,
Verlenen
Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese
Commissie,
Hun goedkeuring aan de instelling van een "Europese 112-dag", die jaarlijks
plaatsvindt op 11 februari, met bijzondere aandacht voor bewustmaking,
uitwisseling van ervaringen en netwerkactiviteiten.

