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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om den europæiske handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010 
(2004/2132(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

- der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om den europæiske handlingsplan for miljø 
og sundhed 2004-2010 (KOM(2004)0416), 

 
- der henviser til sin beslutning af 31. marts 2004 om en europæisk strategi for miljø og 

sundhed1, 
 
- der henviser til WHO's handlingsplan fra den fjerde europæiske ministerkonference den  

23.-25. juni 2004 i Budapest om miljø og sundhed, 
 
– der henviser til forretningsordenens artikel 45, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A6-0000/2004),  

A. der henviser til, at de risici, som de forskellige miljømæssige forureningsfaktorer udgør 
for sundheden, er det, der bekymrer de europæiske borgere mest, og at EU derfor ikke bør 
vente med at indføre en reel miljø- og sundhedssikkerhedspolitik,  

 
B. der henviser til, at risikovurdering af sårbare befolkningsgrupper i forhold til 

miljøforurening, og især børns sårbarhed, ikke behandles tilstrækkeligt i handlingsplanen, 
i modsætning til hvad der blev besluttet som led i strategien for miljø og sundhed 
(SCALE-initiativet (KOM(2003)0338)), 

 
C. der henviser til, at nær ved én børnesygdom ud af tre, der opstår mellem fødslen og det 

fyldte 19. år, i EU kan tilskrives miljøfaktorer, og at der i mere end 40% af disse mange 
tilfælde er tale om børn under fem år, 

 
D. der henviser til, at børn er særlig sårbare over for tidlig eller gentagen miljøeksponering, 

der kan forårsage kroniske sygdomme, som undertiden først viser sig årtier senere, 
 
E. der henviser til, at børn ikke eksponeres ens for de forskellige former for forurening i de 

daglige omgivelser i hele Europa, og at enhver EU-foranstaltning på dette område derfor 
desuden bør have til formål at kæmpe mod ulige vilkår for børnesundheden, 

 
F. der henviser til følgende sygdommes omfattende og foruroligende udbredelse gennem de 

seneste 20 år: 
 

- akutte luftvejsinfektioner, der er den største dødsårsag hos børn under fem år, og den 
                                                 
1 Vedtagen tekst, P5_TA(2004)0246. 
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påviste forbindelse mellem disse og forurening af udendørs- og indendørsluften 
- undertiden uoprettelige neuro-udviklingsmæssige forstyrrelser, der er forårsaget af 

tidlig eksponering for farlige stoffer, såsom bly, methylkviksølv, PCB, visse 
opløsningsmidler og pesticider,  

 
G. der henviser til, at Rådet under samlingen den 1.-2. juni 2004 vedtog konklusioner 

vedrørende børneastma og opfordrede Kommissionen og medlemslandene til fuldt ud at 
tage højde for den store udfordring, børneastma udgør for folkesundheden, 

 
H. der henviser til, at hovedprioriteten for denne handlingsplan for den "første etape" 2004-

2010 er at styrke koordinationen og det tværfaglige i aktioner fra de forskellige aktører på 
områderne forskning, sundhed og miljø med det hovedformål at forbedre erhvervelsen af 
kendskab til miljøforureningens virkning på sundheden,  

 
I. der henviser til, at en sådan strategi grundlæggende er utilstrækkelig, idet den lader hånt 

om adskillige offentliggjorte videnskabelige undersøgelser, som klart viser 
sammenhængen mellem eksponering for miljøfaktorer og de fire mest udbredte 
sygdomme, der nævnes i meddelelsen: astma og børneallergier, neuro-udviklingsmæssige 
forstyrrelser, kræft og hormonforstyrrelser, 

 
J. der henviser til, at såvel Europa-Parlamentet i sin beslutning af 31. marts 2004 som de 52 

europæiske sundheds- og miljøministre i deres handlingsplan af 25. juni 2004 har 
erklæret, at der er behov for at anvende forsigtighedsprincippet i tilfælde, hvor den pris og 
de potentielle risici for vores sundhed og miljøet, der måtte blive resultatet af manglende 
handling, er for høje, 

 
K. der henviser til det opmuntrende signal, der for nylig kom fra Rådet (konkurrence), som 

ud fra forsigtighedsprincippet traf afgørelse om at forbyde seks kemiske produkter fra den 
gruppe phtalater, der indgår i fremstilling af plastiklegetøj til børn, 

 
L. der henviser til, at denne politiske vilje tydeligvis mangler i handlingsplanen, som på intet 

tidspunkt tilskynder til anvendelse af forsigtighedsprincippet, selv ikke når en 
forureningsfaktors virkning på sundheden kan fastslås forholdsvis let, hvilket først og 
fremmest gælder for smitsomme sygdomme og visse former for kræft, 

 
M. der henviser til, at Aarhus-konventionen og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2003/4/EF om offentlighedens adgang til miljøoplysninger udgør en ideel ramme for EU's 
miljø- og sundhedsovervågningssystem, 

 
N. der henviser til, at alle foranstaltninger, der sigter mod at uddanne og mobilisere 

sundhedsmedarbejdere med hensyn til forbindelsen mellem miljø og sundhed, er 
velkomne, idet de er et uundværligt bindeled, når borgernes opmærksomhed skal henledes 
på denne nye problematik, 

 
1. beklager, at kun fire ud af de 13 foranstaltninger, der defineres i Kommissionens strategi 

om miljø og sundhed 2004-2010, vedrører specifikke tiltag, og at der for ingen af disse er 
fastlagt mål, der er sat tal på;  
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2. konstaterer, at der er behov for med det samme at indføre et bioovervågningssystem i 
Unionen til kontrol af biologiske markører med henblik på at måle eksponeringen for 
forureningskilder i miljøet;  

 
3. mener, at der bør foretages bioovervågning af enhver politik for risikovurdering og 

hovedsagelig af smitsomme sygdomme, såsom legionærsyge og kræft, der er forårsaget af 
visse forureningskilder, og for hvilke årsag-virkningsmodellen lettere kan fastlægges: 
forbindelse mellem asbest og lungehindekræft, arsenik og nyrekræft, forbindelse mellem 
visse pesticider og leukæmi, lymfeknudekræft og prostata;  

 
4. minder om, at manglende videnskabelig vished og nødvendigheden af yderligere 

forskning i multifaktorielle sygdomme ikke må være et påskud for at forsinke nødvendige 
og presserende foranstaltninger til reducering af børn og voksnes eksponering for 
miljøforureningskilder;  

 
5. finder det overordentligt påkrævende, at man, så snart mere sikre alternativer kan bringes i 

handelen, standser markedsføringen i Europa af følgende farlige stoffer, som nyfødte, 
børn, gravide kvinder og andre risikogrupper er stærkt eksponerede for: 

 
- seks produkter fra phtalatgruppen (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP og BBP) til alle 

anvendelser,  
- chlorholdige opløsningsmidler, der anvendes til fremstilling af maling, 

overfladebehandlingsmidler og polymerer, 
- bly, der anvendes til  svejsning og elektronisk materiale,  
- tre produkter fra gruppen af pesticider  med organisk fosforforbindelse (chlorpyrifos, 

diazinon og malathion) og endosulfan, et pesticid med organisk chlorforbindelse, til 
alle anvendelser; 

 
6. insisterer på, at der under Kommissionens ledelse foretages en epidemiologisk 

undersøgelse af børn ud fra National Children Study-modellen i USA, med henblik på fra 
svangerskabet og frem til voksenalderen at overvåge forholdet mellem miljørelaterede 
sygdomme og eksponering for de stærkest forurenende stoffer; 

 
7. understreger vigtigheden af at uddanne folk i miljø- og sundhedsspørgsmål og informere 

dem herom; understreger, at et sundt miljø og en sund livsstil ikke alene er resultatet af en 
persons livsstilsvalg, hvilket især gør sig gældende for de ugunstigt stillede 
befolkningsgrupper; der er brug for støtte til lokale informationskampagner, hvor der 
drages fordel af den viden, som medarbejdere på sundhedscentre og hospitaler samt 
socialarbejdere har om lokale problemer, således at man undgår en ovenfra og ned-strategi 
ved bestræbelserne på at øge bevidstheden om disse emner; 

 
8. støtter alle de foreslåede foranstaltninger, der sigter mod at lette offentlighedens adgang til 

information, og gentager sit krav om at oprette nationale registre, der inden for store 
geografiske zoner omfatter såvel de største emissioner som de vigtigste sygdomme; 
mener, at Kommissionen til dette formål kan anvende det nye europæiske værktøj til 
indsamling af geografiske data, INSPIRE; 

 
9. mener, at det for klart at påvirke den enkeltes og samfundets adfærd er af afgørende 
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betydning, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne gradvist indfører en 
etikettering af byggeprodukter og -materialer med sundheds- og miljøkarakteristika;  

 
10. glæder sig over Kommissionens vilje til fortsat at arbejde hen imod en standsning af  

rygning på offentlige steder og opfordrer den til hurtigst muligt at klassificere tobaksrøg i 
miljøet som værende kræftfremkaldende af første grad; 

 
11. minder om, at luftkvaliteten i bygninger ikke kan forbedres uden en helhedsbetragtning, 

hvor der tages hensyn til de mange forureningskilder: brændeovne, udstyr og inventar og 
menneskets aktiviteter, og anmoder Kommissionen om at udarbejde en grønbog om den 
specifikke problematik omkring forurening i hjemmet; 

 
12. anmoder Kommissionen om at fremme et nyt initiativ, der er taget i nogle medlemsstater, 

nemlig oprettelse af mobile enheder kaldet "miljøambulancer", der skal foretage en samlet 
miljøanalyse og identificere indendørs forureningskilder, som menes at have skadelige 
virkninger på menneskets sundhed;  

 
13. gentager sit krav om, at opmærksomheden i særlig grad rettes mod den del af 

befolkningen, der bor tæt ved forurenende anlæg, og ønsker, at Kommissionen tager 
initiativ til ud fra bestemte procentsatser og referenceår at reducere luftemissionerne af 
giftige industristoffer frem mod år 2010, hovedsagelig af dioxin, cadmium, bly, monomert 
vinylchlorid og benzen; 

 
14. understreger, at der allerede nu må sikres en passende finansiering for perioden  2004-

2007, således at handlingsplanens sammenhæng og effektivitet garanteres, og tilføjer, at 
miljø- og sundhedsprojekterne skal betragtes som et selvstændigt tema i det syvende 
forskningsrammeprogram (2007-2010) og tildeles tilsvarende finansiering, der ikke kan 
være mindre end 300 mio. EUR i betragtning af de enorme forventninger og de 
socioøkonomiske udfordringer på miljø- og sundhedsområdet; 

 
15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Indledning 
 
Denne handlingsplan er Kommissionens bidrag til den fjerde ministerkonference om miljø og 
sundhed, der blev afholdt af WHO i Budapest i juni 2004. 
 
Den udgør desuden første etape (2004-2010) af strategien, som Kommissionen påbegyndte i 
2003, vedrørende miljø og sundhed, bedre kendt under navnet SCALE : 
Science   bygger på videnskab 
Children   sætter fokus på børn 
Awareness   øger bevidstheden 
Legal instruments bruger de retlige midler 
Evaluation  omfatter vurdering 
 
Europa-Parlamentet udtalte sig den 31. marts 2004 om denne nye tværgående tværgående 
strategi for miljø og sundhed. Under drøftelsen i plenarforsamlingen understregede 
kommissær Margot Wallström, at 89 % af de europæiske borgere er bekymrede over 
miljøets indvirkning på deres sundhed.  
 
Alarmerende tal 
 
Ikke en eneste dag går, uden at en avisartikel, en undersøgelse foretaget af kendte forskere 
eller en henvendelse fra videnskabens og akademikernes verden advarer os om de farer, som 
de forskellige former for forurening, vi eksponeres for, udgør for vor og vore børns samt de 
kommende generationers sundhed. 
 
Der er grund til at minde om nogle tal, der lyder som et alarmsignal:  
 
- En sjettedel af alle dødsfald og sygdomme hos børn i Europa kan tilskrives miljøfaktorer. 
- Allergiske luftvejssygdomme er fordoblet i løbet af de seneste 20 år og rammer i dag et 

barn ud af syv. En yderst foruroligende situation, der foranledigede Rådet (sundhed) til at 
vedtage tre siders konklusioner om børneastma i juni 2004. 

- Tæt ved 10% af alle arbejdstagere eksponeres for kræftfremkaldende stoffer. 
- 14% af alle par søger læge på grund af ufrivillig barnløshed, spontane aborter er i stigning, 

og mænds frugtbarhed er konstant faldende. 
- 7-20% af alle kræfttilfælde skyldes luftforurening og forurening på de forskellige steder, 

hvor folk opholder sig i hverdagen (bolig, arbejdssted). F.eks. har en undersøgelse fra 
2003 foretaget på hospitalet Sart Tilman i Liège (Belgien) vist, at brystkræft er stærkt 
forbundet med høje koncentrationer af to pesticider med organisk chlorforbindelse (p,p'-
DDE og hexachlorbenzen-HCB). 

 
Retningslinjer for handlingsplanen 
 
Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen i denne første etape fortsat vægter forbindelsen 
mellem miljøfaktorerne og fire meget udbredte sygdomstyper i konstant stigning:  
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- luftvejssygdomme, astma og børneallergier 
- neuro-udviklingsmæssige forstyrrelser 
- børnekræft 
- forstyrrelser i hormonsystemet. 
 
Der er i første række tale om fire farlige stoffer, der menes undertiden at være skyld i disse 
sygdomme: tungmetaller (bly, cadmium, kviksølv), dioxiner og polychlordiphenyler (PCB), 
samt hormonforstyrrende stoffer (phtalater i pvc-plastik, pesticider med organisk 
chlorforbindelse etc.). 
 
Denne handlingsplan har tre hovedformål:  
 
- at forbedre informationskæden for at forstå forbindelserne mellem forureningskilder og 

virkninger på sundheden 
- at udfylde hullerne i vores viden ved at udbygge forskningen 
- at tilpasse politikker og forbedre kommunikationen. 
 
Disse tre hovedformål skal opfyldes ved hjælp af 13 foranstaltninger. Blandt de mest 
interessante tiltag kan nævnes en gradvis indførsel af et europæisk system, der integrerer 
miljø- og sundhedsinformation (foranstaltning 1-4) med bioovervågning som nøglepunkt. 
Denne er en værdifuld teknik til kontrol af blod-, urin og hårprøver med henblik på at måle 
eksponeringen for forurenende stoffer i Unionen.  
 
Foranstaltning 5-8 vedrører næsten udelukkende intensivering af den forskning, der skal finde 
sted på dette nye uudforskede område, forurenende stoffers indvirkning på sundheden. 
Ordføreren mener naturligvis også, at der i forbindelse med de såkaldte multifaktorielle 
sygdomme som astma og allergi, visse sjældne kræftformer og neuro-udviklingsmæssige 
forstyrrelser skal lægges vægt på synergien i forskning, dataindsamling og -udveksling 
mellem offentlige myndigheder, således at der kan gennemføres en samlet og mere effektiv 
sundhedspolitik. 
 
Dette giver imidlertid ikke grund til at undlade at handle, hvor det er bydende nødvendigt at 
gøre det. De smitsomme sygdomme og de adskillige former for kræft, hvor forbindelsen 
mellem forurenende stof og sygdom lettere kan påvises, bør gøres til genstand for øjeblikkelig 
handling. Derfor kan ordføreren ikke forstå den mangel på ambitioner, som Kommissionen 
viser i forbindelse med foranstaltning 9-13, der trods alt vedrører de konkrete foranstaltninger. 
Efter ordførerens mening er det kun problematikken omkring passiv tobaksrygning i miljøet, 
der på passende vis tages op til behandling i denne meddelelse.   
 
Kort sagt lever denne handlingsplan ikke op til sit navn. Der er snarere tale om et program 
til evaluering af de samlede miljørelaterede sundhedspåvirkninger.  
En rigtig handlingsplan bør derimod være mere ambitiøs og angive hovedlinjerne i de 
kommende årtiers sundheds- og miljøpolitik, hvor forebyggelse må skulle spille en større 
rolle.  
 
I modsat fald vil der være stor risiko for, at visse medlemsstaters offentlige myndigheder, der 
allerede er ved at indføre en national eller regional miljø- og sundhedsstrategi, uden videre 
opgiver den europæiske handlingsplan, der ikke tilbyder dem nogen merværdi.  
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Ordførerens konkrete forslag  
 
1.  Forsigtighedsprincippet bør fortsat være et værktøj til at vægte forebyggende 

foranstaltninger i tilfælde af fare for sundhed og miljø 
 
Ordføreren beklager, at ingen af de 13 foranstaltninger tager udgangspunkt i 
forsigtighedsprincippet. Det var i øvrigt et af Europa-Parlamentets hovedkritikpunkter over 
for strategiforslaget.  
En strategi, der gør det absolutte videnskabelige bevis til det 21. århundredes 
mønstereksempel, strider utvivlsomt mod al sund fornuft: et produkt, der er til fare for 
sundhed og miljø, bør ikke længere være på markedet.  
 
På sin vis strider denne handlingsplan desuden delvist mod erklæringerne om emnet fra 
kommissær Margot Wallström, som under forhandlingerne i plenarforsamlingen den 30. 
marts 2004 mindede om følgende: Der er visse områder, hvor vi ikke kan løbe den risiko, det 
er at vente på, at vor viden bliver udtømmende, men hvor vi bør handle ud fra 
forsigtighedsprincippet, og det vil vi gøre. 
 
Ordføreren foreslår derfor, i overensstemmelse med den faste holdning hos Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, ikke at der oprettes en "sort liste", der altid kan 
sættes spørgsmålstegn ved, og som aldrig er udtømmende, men derimod at visse farlige 
stoffer elimineres gradvist. Det samme bør gælde for kemiske molekyler, hvis skadelige 
virkning på menneskets sundhed er påvist gennem flere videnskabelige undersøgelser, og som 
let kan erstattes med alternative og mere sikre produkter. 
 
Ordføreren tager afstand fra fem stoffer eller stofgrupper:  
 
- DEHP, der indgår i sammensætningen af medicinsk udstyr såsom sprøjter, hylstre og 

engangsposer, og som udgør en fare, især for børn på neonatale intensivafdelinger, men 
også for voksne patienter 

- DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP og BBP: seks stoffer, der hører til phtalatgruppen, 
alle skadelige for reproduktion og udvikling, og som hurtigt bør fjernes ved alle 
anvendelser, dvs. ikke kun pvs-plastik, men også parfume og shampoo 

- chlorholdige opløsningsmidler i fremstilling af maling, overfladebehandlingsmidler og 
polymerer som f.eks. teflon  

- bly i svejsning og elektronisk materiale   
- pesticider med organisk fosforforbindelse, især chlorpyrifos, diazinon og malathion, tre 

stoffer, som har været forbudt i USA siden 1996, idet de mistænkes for at skabe 
hormonforstyrrelser og dermed er til fare for den hormonale udvikling. Ordføreren ønsker 
et andet pesticid forbudt, der desuden også anvendes som insektbekæmpelsesmiddel: 
endosulfan, som udgør samme fare for menneskets sundhed. 

 
2. Bioovervågning bør være normen i forbindelse med risikovurdering   
 
Ordføreren konstaterer desuden, at bioovervågning, som er et af de værktøjer, der skal give 
systemet, der integrerer miljø- og sundhedsinformation, indhold, ikke vil se dagens lys 
foreløbig. Kommissionen minder blot om, at det for perioden 2004-2007 er nødvendigt at 
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udforme en kohærent metode for bioovervågning i Europa. Ordføreren noterer sig de 
praktiske og etiske vanskeligheder forbundet med dennes indførsel. Et skoleeksempel for 
fremtiden: Hvordan kan det forsvares at tage en blodprøve på et barn for at gennemføre en 
simpel antiforureningskontrol? 
 
Men bioovervågning bør hurtigt og med respekt for de etiske principper blive normen i 
forbindelse med risikovurdering af kemiske stoffer. Det er stadig den bedste måde, hvorpå det 
kan undgås, at et stof, der er erklæret skadeligt for biodiversiteten, fortsat markedsføres, fordi 
dets skadelige virkning på menneskets helbred ikke i tilstrækkelig grad har kunnet påvises. 
 
3. Foranstaltninger, der specifikt vedrører børn 
 
Ordføreren deler ikke den kursændring, som Kommissionen har foretaget mellem sine to 
meddelelser, og mener, at børn skal være hovedmålet for systemet lige fra undfangelsen til 
den tidlige ungdomsalder. Dette er der mindst to gode grunde til: 
 
- børns særlige sårbarhed over for forurenende stoffer: børn eksponeres forholdsmæssigt 

kraftigere pr. kropsvægtenhed for miljøgifte end voksne, og børn har desuden i endnu 
højere grad tid til at udvikle kroniske sygdomme 

- muligheden for, i forbindelse med børns helbred, at påvirke og opfordre folk til at udvise 
en mere ansvarlig adfærd 

 
Ud fra disse betragtninger, og fordi børn er de værste ofre for tidlig og gentagen eksponering 
for de forskellige former for forurening, anmoder ordføreren mere præcist Kommissionen om 
at foretage en epidemiologisk undersøgelse af børn fra fødslen til det fyldte 18. år.  
Undersøgelsen bør omfatte et repræsentativt udsnit af unge i Europa. Der kan f.eks. hentes 
inspiration til dette i National children study, et program i USA, hvis foreløbige resultater 
forventes at foreligge i løbet af 2008, og som skal kæde eventuelle forbindelser mellem 
miljørelaterede sygdomme sammen med eksponering for de mest forurenende stoffer.  
 
Ud fra den betragtning, at børn ikke har lige adgang til behandling, ønsker ordføreren i øvrigt, 
at Kommissionen under gennemførelsen af sin handlingsplan tager hensyn til forbindelsen 
mellem fattigdom og sundhed. Faktisk har et barn, der vokser op i en familie med 
vanskelige vilkår og i en risikofyldt industrizone eller tæt ved en meget trafikeret vej, 
naturligvis større sandsynlighed for at udvikle en sygdom forbundet med forurening end et 
andet. Disse børn bør tilbydes særlig behandling samt målrettet information. 
 
4. Foranstaltningerne til orientering af offentligheden skal øges 
 
Det er af afgørende betydning, at borgerne informeres enkelt og forståeligt. Med henblik 
herpå og trods den gode vilje, der fremgår af meddelelsen, gentager ordføreren Europa-
Parlamentets krav i beslutningen af  31. marts 2004 om oprettelse af registre med offentlig 
adgang, der dækker store geografiske zoner og omfatter de største forureningskilder og de 
mest udbredte sygdomme.  
 
En snarlig indførsel af et nyt europæisk værktøj for kartografisk information - INSPIRE - hvis 
hovedmål er en hurtigere styring af naturkatastrofer samt bedre miljøkontrol, kan gøre det 
lettere at oprette sådanne registre. 
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5. Spørgsmålet om finansiering 
 
Da der er tale om en ny tværfaglig strategi for sundhedssikkerhed forbundet med 
miljøfaktorer, er det af yderste vigtighed, at der afsættes et logisk budget for handlingsplanen. 
Da Kommissionen ikke har skabt noget nyt finansielt instrument, hersker der fortsat tvivl om, 
hvilke midler der reelt vil blive afsat til handlingsplanen. 
Denne tvivl bestyrkes af de små beløb, der er afsat til emneområdet "miljø og sundhed" i det 
europæiske program om offentlig sundhed, blot 2-3 mio. EUR årligt.  
Ordføreren anmoder derfor om, at disse beløb sættes op for perioden 2004-2007. Eneste 
mulighed er en omfordeling af midlerne i hhv. det sjette miljøprogram og programmet om 
offentlig sundhed.  
 
Eftersom det gælder om at hente pengene dér, hvor de findes, anmoder ordføreren om, at der 
afsættes et budget på mindst 300 mio. EUR for miljø- og sundhedsprojekter i EU's syvende 
rammeprogram for forskning for årene 2007-2010, som netop er tidspunktet for 
midtvejsrevisionen af denne handlingsplan. Dette er et logisk og realistisk beløb i betragtning 
af forskernes meget høje forventninger og nødvendigheden af at indhente stadig mere 
information og rette offentlighedens opmærksomhed mod den nære forbindelse mellem 
forurenende stoffer og sundhed. 
 
Dette vil især være en stærk politisk gestus for den fremtid, der tilhører vore børn og de 
kommende generationer. 
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