Bruksela, dnia 11 lutego 2009 r.

WSPÓLNA TRÓJSTRONNA DEKLARACJA
USTANAWIAJĄCA „EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112”

Mając na uwadze, że numer 112 jest numerem alarmowym służącym do
wzywania pomocy służb ratowniczych w nagłych wypadkach we wszystkich
państwach należących do Unii Europejskiej (UE), bezpłatnym i dostępnym tak
dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych,
mając na uwadze, że w 1991 r. zadecydowano o wprowadzeniu numeru 112 jako
wspólnego europejskiego numeru alarmowego w celu usprawnienia
telefonicznego dostępu do służb ratowniczych, w szczególności dla obywateli
podróżujących po terytorium UE,
mając na uwadze, że numer 112 działa we wszystkich państwach członkowskich
i że jest to jedyny numer, którego można użyć we wszystkich państwach
członkowskich, a w większości z nich uzupełnia on przynajmniej jeden odrębny,
krajowy numer alarmowy,
mając na uwadze stale w ostatnich latach rosnącą mobilność obywateli w
granicach UE w związku z pracą, nauką lub rekreacją i towarzyszącą jej
możliwość znalezienia się w nagłej sytuacji zagrożenia za granicą, wymagającej
niezawodnych służb ratowniczych w obszarze jednolitego rynku,
mając na uwadze, że obywatele mogą dzwonić na numer 112 we wszelkich
nagłych wypadkach, a połączenia z tym numerem powinny być stosownie
odbierane i załatwiane w sposób możliwie jak najbardziej odpowiedni dla
krajowej organizacji systemów alarmowych oraz że informacje o miejscu
przebywania osoby dzwoniącej powinny być dostępne służbom ratowniczym,
mając na uwadze istotną wagę, jaką ma dla UE umacnianie jej zdolności
reagowania na wszystkie fazy katastrof (gotowość, zapobieganie, reakcja i
naprawianie szkód), przy czym systemy wczesnego ostrzegania mogłyby z
pożytkiem korzystać z informacji przekazywanych przez obywateli
dzwoniących na numer 112,
mając świadomość znaczenia służb ratowniczych wspomagających obywateli w
niebezpieczeństwie
oraz
potrzeby
dalszego
mobilizowania
państw
członkowskich do nieustannych starań poprzez uwypuklanie korzyści, jakie
niesie umacnianie sieci oraz wymiana doświadczeń dotyczących różnych
technicznych, gospodarczych, prawnych i organizacyjnych zagadnień na
poziomie UE,

mając na uwadze znaczenie postrzegania przez obywateli numeru 112 jako
jednego z ważniejszych osiągnięć Unii Europejskiej dla całego społeczeństwa,
mając na uwadze, że w chwili obecnej tylko 24% obywateli UE zna 112 jako
numer, z którego należy korzystać w przypadku niebezpieczeństwa w całej
Europie, a zaledwie 30% obywateli UE uważa się za dostatecznie
poinformowanych o tym numerze,
podkreślając konieczność zwiększania widoczności i świadomości wspólnego
europejskiego numeru alarmowego 112, oraz corocznych obchodów dnia, w
którym upowszechniane są jego korzyści dla obywateli,
Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska
zatwierdzają niniejszym ustanowienie „Europejskiego Dnia Numeru
Alarmowego 112” obchodzonego co roku 11 lutego, w szczególności poprzez
organizowanie wydarzeń upowszechniających świadomość publiczną oraz
służących wymianie doświadczeń i działań zmierzających do zacieśniania sieci
kontaktów.

