Bruselj, 11. februarja 2009

SKUPNA TRISTRANSKA IZJAVA
O DOLOČITVI DNEVA OZAVEŠČANJA O ENOTNI EVROPSKI ŠTEVILKI ZA KLIC V SILI

112

Ob upoštevanju, da je 112 brezplačna telefonska številka za klicanje služb za
ukrepanje ob nesrečah v vseh državah Evropske unije (EU) s stacionarnih in
prenosnih telefonov,
ob upoštevanju, da je bilo leta 1991 odločeno, da se številka 112 začne uporabljati
kot enotna evropska številka za klic v sili, da se poenostavi dostop do služb za
ukrepanje ob nesrečah prek telefona, zlasti za državljane, ki potujejo znotraj EU,
ob upoštevanju, da številka 112 deluje v vseh državah članicah EU in je edina
številka, ki jo je mogoče uporabljati v vseh državah članicah EU, ter se v večini
držav hkrati uporablja še ena ali več nacionalnih številk za klic v sili,
ob upoštevanju, da se je v zadnjih letih znotraj EU zaradi dela, študija in
preživljanja prostega časa povečala mobilnost državljanov, ki se lahko znajdejo v
težavnem položaju v tujini in potrebujejo zanesljivo službo za ukrepanje ob
nesrečah, ki deluje znotraj skupnega trga,
ob upoštevanju, da lahko državljani kličejo številko 112 v vseh nujnih primerih
ter da se je treba na klice na številko 112 ustrezno odzvati in jih primerno
obravnavati na način, ki najbolj ustreza nacionalni organizaciji sistemov za
ukrepanje ob nesrečah, ter da morajo biti podatki o lokaciji klicatelja na voljo
službam za ukrepanje ob nesrečah,
ob upoštevanju pomembnosti, da EU okrepi svojo zmogljivost za obravnavo
vseh stopenj nesreče (pripravljenost, preprečevanje, odziv in obnova), pri čemer
lahko sistemi za zgodnje opozarjanje delujejo bolje zaradi podatkov, ki jih
navedejo državljani ob klicu na številko 112,
ob upoštevanju pomembnosti služb za ukrepanje ob nesreči, ki državljanom
pomagajo v nujnem primeru, ter potrebe po nadaljnjem spodbujanju stalnega
prizadevanja držav članic s poudarjanjem koristi krepitve mrežnega
povezovanja in izmenjave izkušenj s področja različnih tehničnih, gospodarskih,
pravnih in organizacijskih vprašanj na ravni EU,

ob upoštevanju, da je poznavanje številke 112 s strani državljanov v družbenem
smislu eden od pomembnih dosežkov EU,
ob upoštevanju, da trenutno le približno 24 % državljanov EU pozna številko 112
kot številko, ki jo lahko pokličejo v nujnem primeru kjer koli v Evropi, ter da le
30 % državljanov EU meni, da so dovolj obveščeni o obstoju številke 112,
ob poudarjanju potrebe po izboljšanju prepoznavnosti in ozaveščenosti o enotni
evropski številki za klic v sili 112, katere prednosti za državljane bi bilo treba
proslaviti vsako leto,
Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija
podpirajo, da se vsako leto 11. februarja praznuje dan ozaveščanja o enotni
evropski številki za klic v sili 112, zlasti z organizacijo dejavnosti za ozaveščanje,
izmenjavo izkušenj in mrežno povezovanje.

