V Bruseli 11. februára 2009

SPOLOČNÉ TROJSTRANNÉ VYHLÁSENIE,
KTORÝM SA USTANOVUJE „EURÓPSKY DEŇ ČÍSLA 112“

Pripomínajúc, že číslo 112 je vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ) číslom
tiesňového volania, na ktoré možno bezplatne volať z pevnej siete alebo z
mobilného telefónu,
Pripomínajúc, že v roku 1991 sa rozhodlo o zavedení čísla 112 ako jednotného
čísla tiesňového volania s cieľom dosiahnuť jednoduchšie telefonické spojenie so
zložkami záchranného systému, a to najmä pre občanov cestujúcich v rámci EÚ,
Pripomínajúc, že linka 112 funguje vo všetkých členských štátoch EÚ a že je to
jediné číslo, ktoré je možné využiť vo všetkých členských štátoch, pričom vo
väčšine z nich súbežne existujú aj odlišné národné čísla tiesňového volania,
Pripomínajúc skutočnosť, že v súvislosti s pracovnou činnosťou, štúdiom a
trávením voľného času dochádza za posledné roky v EÚ k zvýšenej mobilite
občanov, ktorí sa môžu v zahraničí ocitnúť v tiesňovej situácii a pre ktorých by
bola prínosom spoľahlivá záchranná služba v rámci jednotného trhu,
Pripomínajúc, že občania môžu volať na číslo 112, aby sa spojili s ktoroukoľvek
zložkou záchrannej služby, a že na volania na linku 112 treba primerane
odpovedať a riešiť ich čo najvyhovujúcejším spôsobom pre danú vnútroštátnu
organizáciu záchranných systémov a že záchrannej službe by sa mali poskytnúť
informácie o tom, kde sa volajúci nachádza,
Pripomínajúc, aké je významné, aby EÚ zlepšila svoju reakcieschopnosť vo
všetkých fázach zvládania katastrof (pripravenosť, prevencia, reakcia a riešenie
následkov) a aby pritom bolo možné využiť informácie poskytnuté občanmi
prostredníctvom linky 112 v systémoch včasného varovania,
Majúc na zreteli význam záchrannej služby, ktorá poskytuje pomoc občanom v
tiesni, ako aj potrebu ďalej aktivizovať vynakladané úsilie členských štátov, a to
zdôrazňovaním prínosu, ktorý môže priniesť vytváranie kontaktov a výmena
skúseností o rôznych technických, hospodárskych, právnych a organizačných
otázkach na úrovni EÚ,

Pripomínajúc spoločenský význam skutočnosti, že občania vnímajú linku 112
ako jeden z najdôležitejších výsledkov dosiahnutých v rámci EÚ,
Pripomínajúc, že len 24 % občanov EÚ má v súčasnosti povedomie o linke 112
ako o čísle tiesňového volania, na ktoré je možné v prípade tiesne zavolať z
akéhokoľvek miesta v EÚ, a že len 30 % občanov EÚ sa považuje za dodatočne
informovaných o existencii linky 112,
Zdôrazňujúc potrebu zvýšiť viditeľnosť a uvedomenie si jednotného európskeho
čísla tiesňového volania 112, ktorého výhody pre občanov by sa mali každoročne
pripomínať,
Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia
schvaľujú ustanovenie „Európskeho dňa čísla 112“, ktorý si každoročne budeme
pripomínať 11. februára, a to najmä prostredníctvom usporadúvania aktivít
zameraných na zvyšovanie povedomia, výmenu skúseností a vytváranie
kontaktov.

