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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία 
(2004/2132(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε το  
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης  2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία 
(COM(2004)0416), 

 
- έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 31ης Μαρτίου 2004 σχετικά µε την ευρωπαϊκή 

στρατηγική σε θέµατα περιβάλλοντος και υγείας1, 
 
- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας κατά την τέταρτη 

πανευρωπαϊκή υπουργική διάσκεψη για το περιβάλλον και την υγεία η οποία διεξήχθη  
στη Βουδαπέστη από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου 2004, 

 
– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίµων  (A6-0000/2004), 

A. εκτιµώντας ότι  οι κίνδυνοι οι οποίοι επιβαρύνουν τους διάφορους παράγοντες 
περιβαλλοντικής ρύπανσης  όσον αφορά την υγεία κατέχουν την πρώτη θέση των 
ανησυχιών των ευρωπαίων πολιτών και ότι, εποµένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα 
µπορούσε να καθυστερήσει την εφαρµογή µιας πραγµατικής πολιτικής  περιβαλλοντικής 
υγειονοµικής ασφάλειας,  

 
B. εκτιµώντας ότι η αξιολόγηση κινδύνων για ευπαθείς οµάδες πληθυσµού σε σχέση µε τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα την ευπάθεια των παιδιών, έχει αντιµετωπιστεί 
ανεπαρκώς στο σχέδιο δράσης, αντίθετα µε ό,τι είχε αποφασιστεί στη Στρατηγική για το 
Περιβάλλον και την Υγεία  (Πρωτοβουλία SCALE (COM(2003)0338), 

 
Γ.  εκτιµώντας ωστόσο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν µία παιδική ασθένεια στις τρεις η 

οποία εκδηλώνεται µεταξύ της γέννησης και της ηλικίας των 19 ετών µπορεί να αποδοθεί 
σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, και ότι πάνω από το 40% αυτής της επιβάρυνσης αφορά 
τα παιδιά ηλικίας µικρότερης των 5 ετών, 

 
∆.  εκτιµώντας ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευπαθή στις πρώιµες ή διαρκείς εκθέσεις σε 

περιβαλλοντικούς κινδύνους, ικανούς να προκαλέσουν χρόνιες παθήσεις οι οποίες, 
ορισµένες φορές, δεν εκδηλώνονται πριν από την πάροδο δεκαετιών, 

 
Ε.  εκτιµώντας ότι τα παιδιά δεν είναι εκτεθειµένα στις διάφορες περιβαλλοντικές ρυπάνσεις 
                                                 
1 Εγκριθέν κείµενο, P5_TA(2004)0246. 
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των χώρων διαβίωσής τους µε τον ίδιο τρόπο  σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι κάθε 
δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα αυτόν θα πρέπει συνεπώς να  προσδιορίσει 
επίσης ως στόχο την καταπολέµηση των ανισοτήτων στον τοµέα της παιδικής υγείας, 

 
ΣΤ. εκτιµώντας τη σηµαντική και ανησυχητική αύξηση κατά τη διάρκεια των 20 τελευταίων 

ετών των ακόλουθων ασθενειών: 
 

- οξείες αναπνευστικές λοιµώξεις, κύρια αιτία παιδικής θνησιµότητας στα παιδιά 
ηλικίας µικρότερης των 5 ετών και η αποδεδειγµένη σχέση τους µε τη ρύπανση του 
εξωτερικού και εσωτερικού αέρα, 

- νευροαναπτυξιακές διαταραχές,  ορισµένες φορές µη αναστρέψιµες, οι οποίες 
προκαλούνται λόγω πρώιµης έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες, όπως ο µόλυβδος, ο 
µεθυλικός υδράργυρος, το πολυχλωροδιφαινύλιο (PCB), ορισµένα διαλυτικά και 
ζιζανιοκτόνα,  

 
Ζ.    εκτιµώντας ότι το Συµβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 1 και 2 Ιουνίου 2004, 

ενέκρινε συµπεράσµατα σχετικά µε το παιδικό άσθµα και κάλεσε την Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τη σηµαντική  πρόκληση  που αποτελεί για τη 
δηµόσια  υγεία το παιδικό άσθµα, 

 
Η.   εκτιµώντας ότι το παρόν σχέδιο δράσης έχει θέσει ως προτεραιότητα, για τον «πρώτο 

κύκλο» 2004-2010, την ενίσχυση του συντονισµού και της διακλαδικότητας των 
δράσεων,  οι οποίες διεξάγονται µεταξύ των διαφόρων εµπλεκόµενων στους τοµείς της 
έρευνας, της υγείας και του περιβάλλοντος, και αυτό µε πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση 
της απόκτησης γνώσεων σχετικών µε την επίπτωση των περιβαλλοντικών ρύπων στην 
υγεία,  

 
Θ.  εκτιµώντας ότι µια τέτοια προσέγγιση  είναι  εξαιρετικά ανεπαρκής  εφόσον αγνοεί  

πολλές δηµοσιευµένες επιστηµονικές µελέτες οι οποίες αποδεικνύουν τη σχέση που 
υπάρχει ανάµεσα στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και στις 4 σοβαρές 
ασθένειες οι οποίες έχουν επιλεγεί στην παρούσα ανακοίνωση: το άσθµα και τις παιδικές 
αλλεργίες, τις διαταραχές της ανάπτυξης του νευρικού συστήµατος, τους καρκίνους και 
τους παράγοντες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήµατος, 

 
Ι.     εκτιµώντας ωστόσο ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 31ης 

Μαρτίου 2004, όσο και οι 52 ευρωπαίοι υπουργοί υγείας και περιβάλλοντος, στο σχέδιο 
δράσης τους της 25ης Ιουνίου 2004, επιβεβαίωσαν την ανάγκη προσφυγής στην αρχή της 
προφύλαξης τη στιγµή κατά την οποία οι δαπάνες και οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία 
και το περιβάλλον µας, οι οποίοι θα οφείλονταν στην έλλειψη δράσης, είναι πολύ 
σηµαντικοί, 

 
ΙΑ.  εκτιµώντας το ενθαρρυντικό µήνυµα το οποίο δόθηκε πρόσφατα από το Συµβούλιο 

«ανταγωνισµού» το οποίο, σε εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης, αποφάσισε να 
απαγορεύσει έξι χηµικά προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων, που 
εισέρχονται στην κατασκευή πλαστικών παιδικών παιχνιδιών, 

 
ΙΒ.   εκτιµώντας ότι προφανώς αυτή η πολιτική βούληση λείπει από το σχέδιο δράσης, το 
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οποίο πουθενά δεν προτείνει την προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης, ακόµη και όταν 
η επίπτωση ενός ρυπογόνου παράγοντα στην υγεία είναι µάλλον εύκολο να 
προσδιοριστεί, ενώ αυτό ισχύει πρωτίστως για λοιµώδεις παθήσεις  και για ορισµένους 
τύπους καρκίνου, 

 
ΙΓ.  εκτιµώντας ότι οι διατάξεις της Σύµβασης Aarhus και η οδηγία 2003/4/ΕΚ σχετικά µε 

την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες  παρέχουν ένα ιδανικό 
πλαίσιο για το σύστηµα παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της υγείας στην ΕΕ, 

 
Ι∆.   εκτιµώντας ότι όλα τα µέτρα που αποσκοπούν στην κατάρτιση και την κινητοποίηση 

των επαγγελµατιών του ιατρικού τοµέα σχετικά µε τη σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και 
υγείας είναι ευπρόσδεκτα, καθότι αποτελούν απαραίτητο σταθµό στην ευαισθητοποίηση 
του πολίτη πάνω σε αυτή τη νέα προβληµατική, 

 
 
1. εκφράζει λύπη για το ότι από τις δεκατρείς δράσεις που ορίζονται στην στρατηγική της 

Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Υγεία για την περίοδο 2004-2010, µόνον τέσσερις 
από αυτές αφορούν συγκεκριµένα µέτρα και καµία εξ αυτών δεν καθορίζει αριθµητικούς 
στόχους· 

 
2. διαπιστώνει την απουσία άµεσης εφαρµογής ενός συστήµατος βιοπαρακολούθησης σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,  επικεντρωµένο στον έλεγχο των βιολογικών  δεικτών, 
ώστε να µετράται  η έκθεση στους ρύπους οι οποίοι είναι παρόντες στο περιβάλλον· 

 
3. θεωρεί ότι η  βιοπαρακολούθηση θα πρέπει να εφαρµόζεται σε ολόκληρη την πολιτική 

αξιολόγησης των κινδύνων και να αφορά πρωτίστως  τις λοιµώδεις ασθένειες, όπως η 
νόσος των λεγεωνάριων και οι καρκίνοι που προκαλούνται από ορισµένους ρύπους και 
για τις οποίες  η σχέση «αιτίας-αιτιατού» είναι ευκολότερο να προσδιοριστεί: σχέση 
µεταξύ αµιάντου και  καρκίνου του υπεζωκότα, µεταξύ αρσενικού και καρκίνου των 
νεφρών, σχέση µεταξύ ορισµένων φυτοφαρµάκων και λευχαιµίας, καρκίνων των 
λεµφικών γαγγλίων και του προστάτη·   

 
4. υπενθυµίζει ότι η έλλειψη επιστηµονικής βεβαιότητας και η ανάγκη διεξαγωγής 

συµπληρωµατικών ερευνών για τις πολύ-παραγοντικές ασθένειες δεν θα µπορούσε να 
χρησιµεύσει ως πρόσχηµα για την καθυστέρηση της εφαρµογής απαραίτητων και 
επειγουσών δράσεων µε στόχο τη µείωση της έκθεσης των παιδιών και των ενηλίκων 
στους περιβαλλοντικούς ρύπους·  

 
5. εκτιµά ότι είναι επείγον να καταλήξουµε σε µια απόσυρση από την ευρωπαϊκή αγορά των 

κατωτέρω επικίνδυνων ουσιών, στις οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα τα νεογνά, 
τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες και άλλες ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, εφόσον 
κυκλοφορούν στο εµπόριο ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις: 

 
- έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων  (DEHP, DINP, DBP, DIDP, 

DNOP, BBP) και σε όλες τις εφαρµογές,  
- τα χλωριωµένα διαλυτικά τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή χρωµάτων, 

επενδύσεων, πολυµερών, 
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- ο µόλυβδος  ο οποίος χρησιµοποιείται στη συγκόλληση και στο ηλεκτρονικό υλικό,  
- τρία προϊόντα της οικογένειας των οργανοφωσφορούχων ζιζανιοκτόνων 

(χλωροπυριφώς, diazinon και µαλαθείον) και το οργανοχλωριούχο ζιζανιοκτόνο 
endosulfan, σε όλες τις χρήσεις 

 
6. εµµένει στην εκπόνηση, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, µιας επιδηµιολογικής µελέτης για 

τα παιδιά, πάνω στο πρότυπο της έρευνας «National children study», η οποία διεξήχθη 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, ώστε να παρακολουθείται, από την περίοδο της κύησης έως την 
ενηλικίωση, η σχέση µεταξύ των παθολογιών που συνδέονται µε το περιβάλλον και η 
έκθεση στους κυριότερους ρύπους· 

 
7. τονίζει τη σηµασία της κατάρτισης και της ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε το 

περιβάλλον και τα θέµατα υγείας· υπογραµµίζει ότι ένα υγιές περιβάλλον και ο υγιεινός 
τρόπος ζωής δεν είναι απλώς αποτέλεσµα των επιλογών του τρόπου ζωής του ατόµου, 
γεγονός που ισχύει ιδιαίτερα  για τις µειονεκτούσες οµάδες πληθυσµού· τα τοπικά 
προγράµµατα ενηµέρωσης χρειάζεται να υποστηριχθούν, επωφελούµενα από τις γνώσεις 
που έχουν αποκοµίσει οι επαγγελµατίες στα κέντρα ιατρικής περίθαλψης και στα 
νοσοκοµεία και οι εργαζόµενοι κοινωνικών υπηρεσιών όσον αφορά τα τοπικά 
προβλήµατα, ώστε να αποφεύγεται µια προσέγγιση από τα πάνω προς τα κάτω  για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στα θέµατα αυτά· 

 
8. υποστηρίζει όλες τις προτεινόµενες δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην ενηµέρωση του κοινού και επαναλαµβάνει το αίτηµά του για δηµιουργία 
εθνικών µητρώων που αφενός θα καταγράφουν κατά µεγάλες γεωγραφικές ζώνες  τις 
εκποµπές των κυριότερων ρύπων, και αφετέρου τις κυριότερες ασθένειες· εκτιµά ότι η 
Επιτροπή  θα µπορούσε προς τούτο να χρησιµοποιήσει το νέο ευρωπαϊκό εργαλείο 
γεωγραφικών δεδοµένων, το INSPIRE· 

 
9. θεωρεί ότι για να επηρεάσει σηµαντικά τις ατοµικές και συλλογικές συµπεριφορές, είναι 

ουσιώδες η Επιτροπή να εφαρµόσει προοδευτικά, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τη 
χρήση ετικετών µε αναγραφή των υγειονοµικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 
των προϊόντων και των υλικών του τοµέα δοµικών έργων·  

 
10. εκφράζει ικανοποίησή για τη βούληση της Επιτροπής να συνεχίσει να ενεργεί για την 

απαγόρευση του καπνίσµατος σε κλειστούς χώρους και την ενθαρρύνει ώστε να 
κατατάξει το συντοµότερο τον καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον στους καρκινογόνους 
παράγοντες, κατηγορίας 1· 

 
11. υπενθυµίζει ότι η ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων δεν µπορεί να βελτιωθεί 

χωρίς µια σύνολη προσέγγιση η οποία θα λαµβάνει υπόψη τις πολλαπλές πηγές 
ρύπανσης: τις  συσκευές καύσης, τον εξοπλισµό και τα έπιπλα καθώς και την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, και ζητεί από την Επιτροπή να συντάξει Πράσινο Βιβλίο αφιερωµένο 
στην ειδική προβληµατική της οικιακής ρύπανσης·  

 
12. ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει µια νέα πρωτοβουλία η οποία έχει αρχίσει  σε 

ορισµένα  κράτη µέλη, δηλ. τη σύσταση κινητών µονάδων µε την ονοµασία 
«περιβαλλοντικό ασθενοφόρο», µε στόχο τη διενέργεια µιας σύνολης περιβαλλοντικής 
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ανάλυσης και τον εντοπισµό ρύπων εσωτερικών χώρων οι οποίοι πιθανόν να έχουν 
δυσµενείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία· 

 
13. επαναλαµβάνει το αίτηµά του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους παρόχθιους πληθυσµούς 

των ρυπογόνων τοποθεσιών και εύχεται η Επιτροπή να ξεκινήσει µια πρωτοβουλία ώστε 
να µειωθούν στον χρονικό ορίζοντα του 2010 οι αέριες εκποµπές τοξικών ουσιών 
βιοµηχανικής προέλευσης, κατά προτεραιότητα για τη διοξίνη, το κάδµιο, το µόλυβδο, το 
µονοµερές χλωριούχο βινύλιο και το βενζόλιο, σύµφωνα µε ποσοστά που πρέπει να  
καθοριστούν, και  να οριστούν έτη αναφοράς· 

 
14. υπογραµµίζει ότι προκειµένου να κατοχυρωθεί η συνοχή και η αποτελεσµατικότητα του 

σχεδίου δράσης, θα πρέπει από τώρα να προβλεφθεί επαρκής χρηµατοδότηση για την 
περίοδο 2004-2007, προσθέτει ότι τα προγράµµατα  «περιβάλλον και υγεία» θα πρέπει να 
θεωρούνται ως ίδια θεµατική στο 7ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας  (2007-2010) και  να  
συνοδεύονται από ανάλογη χρηµατοδότηση, η οποία δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη 
από 300 εκατοµµύρια ευρώ, εν όψει των τεράστιων κοινωνικο-οικονοµικών προσδοκιών 
και διακυβευµάτων στον τοµέα της περιβαλλοντικής υγείας· 

 
15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Εισαγωγή 
 
Tο παρόν σχέδιο δράσης αποτελεί τη συµβολή της Επιτροπής στην 4η Υπουργική ∆ιάσκεψη 
για το περιβάλλον και την υγεία, η οποία διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη από την ΠΟΥ τον 
περασµένο Ιούνιο. 
 
Αποτελεί επίσης τον πρώτο κύκλο (2004-2010) της στρατηγικής την οποία εγκαινίασε η  
Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων τον Ιούνιο 2003,  
γνωστότερη µε το ακρωνύµιο SCALE : 
Science  βασισµένη στην επιστήµη 
Children  επικεντρωµένη  στα παιδιά   
Awareness  η οποία συµβάλλει στην συνειδητοποίηση 
Legal instruments η οποία χρησιµοποιεί νοµικά εργαλεία 
Evaluation  η οποία προβλέπει αξιολόγηση 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε στις 31 Μαρτίου 2004 θέση πάνω σε αυτή τη νέα  
διακλαδική προσέγγιση «περιβάλλον και υγεία». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην 
ολοµέλεια, η Επίτροπος Margot Wallström υπογράµµιζε ότι το 89% των ευρωπαίων 
πολιτών εκφράζει την ανησυχία του για την επίπτωση του περιβάλλοντος στην υγεία.  
 
Ανησυχητικά αριθµητικά στοιχεία 
 
∆εν περνά ηµέρα που να µην εµφανιστεί  ένα άρθρο στον τύπο, µια µελέτη που έχει 
συνταχθεί από ονοµαστούς ερευνητές,  µια έκκληση  του επιστηµονικού και ακαδηµαϊκού 
κόσµου, ή που να µην µας φοβίζουν για τους κινδύνους που προκαλούν στην  υγεία µας, στην 
υγεία των παιδιών µας και των µελλοντικών γενεών, οι διάφορες µορφές ρύπανσης στις 
οποίες είµαστε εκτεθειµένοι.  
 
Αξίζει να υπενθυµίσουµε ορισµένα αριθµητικά στοιχεία, τα οποία ηχούν όπως τα σήµατα 
συναγερµού:  
 
- το ένα έκτο των θανάτων και των ασθενειών στα παιδιά στην Ευρώπη µπορεί να αποδοθεί 

σε περιβαλλοντικούς παράγοντες· 
- οι αλλεργικές ασθένειες του αναπνευστικού διπλασιάστηκαν σε διάστηµα είκοσι ετών και 

αφορούν σήµερα 1 παιδί στα 7. Πρόκειται για µια κατάσταση εξαιρετικά ανησυχητική η 
οποία οδήγησε το Συµβούλιο «Υγεία» του παρελθόντος Ιουνίου να υιοθετήσει τρισέλιδα  
συµπεράσµατα σχετικά µε το παιδικό άσθµα· 

- σχεδόν το 10% των εργαζοµένων είναι εκτεθειµένο σε καρκινογόνες ουσίες· 
- το 14% των ζευγαριών προσφεύγει στη βοήθεια του γιατρού λόγω δυσκολιών  σύλληψης, 

οι αποβολές πολλαπλασιάζονται και το ποσοστό γονιµότητας των ανδρών µειώνεται 
συνεχώς·  

- το 7% έως 20% των καρκίνων αποδίδεται στη ρύπανση του αέρα και στη ρύπανση στους 
διάφορους χώρους διαβίωσης (κατοικία, χώρος εργασίας). Για παράδειγµα, µία µελέτη η 
οποία πραγµατοποιήθηκε το 2003 στο Νοσοκοµείο Sart Tilman της Λιέγης (Βέλγιο) 
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επιβεβαίωσε ότι ο καρκίνος του µαστού συνδέεται στενά µε την υψηλή συγκέντρωση 2 
φυτοφαρµάκων  οργανικού χλωρίου (του p,p'-DDE και του εξαχλωροβενζολίου-HCB)  

 
Οι κατευθυντήριες γραµµές του σχεδίου δράσης 
 
Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι η Επιτροπή συνεχίζει σε αυτή την 
πρώτη φάση να υποστηρίζει την ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες και  σε τέσσερις τύπους ασθενειών πρωταρχικής σηµασίας και σε σταθερή 
αύξηση:  
 
- οι ασθένειες του αναπνευστικού, το άσθµα και οι παιδικές αλλεργίες, 
- οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές,  
- οι παιδικοί καρκίνοι, 
- οι διαταραχές του ενδοκρινικού συστήµατος, 
 
Οι 4 επικίνδυνες ουσίες, στις οποίες µπορεί ορισµένες φορές να οφείλονται αυτές οι 
ασθένειες, είναι κατά προτεραιότητα οι ακόλουθες: τα βαρέα µέταλλα (µόλυβδος, κάδµιο, 
υδράργυρος), οι διοξίνες, οι πολυχλωροδιφαινίλες  (PCB), και οι φθαλικές ενώσεις  που 
προκαλούν διαταραχές  του ενδοκρινικού (οι φθαλικές ενώσεις βρίσκονται στα  πλαστικά από 
PVC, στα οργανοχλωριούχα φυτοφάρµακα, κλπ.). 
 
Το σχέδιο δράσης βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες 
 
- βελτίωση της αλυσίδας πληροφοριών ώστε να κατανοηθούν οι σχέσεις που υπάρχουν  

µεταξύ των πηγών ρύπανσης και των  συνεπειών στην υγεία, 
- συµπλήρωση των γνώσεων µε ενίσχυση της έρευνας,  
- επανεξέταση των πολιτικών και βελτίωση της επικοινωνίας.  
 
Τρεις άξονες  οι οποίοι  κατανέµονται σε 13 δράσεις. Αναφέρουµε µεταξύ των  πεδίων που  
παρουσιάζουν ενδιαφέρον, την προοδευτική εφαρµογή ενός ευρωπαϊκού συστήµατος 
πληροφοριών ενσωµατωµένων στο περιβάλλον και την υγεία (δράσεις 1 έως 4) µε τη 
βιοπαρακολούθηση ως ουσιώδη συνιστώσα,. Αυτή η τελευταία είναι µία πολύτιµη τεχνική 
ελέγχου  δειγµάτων αίµατος, ούρων ή τριχωτού της κεφαλής ώστε να µετράται η έκθεση 
στους ρύπους, και διεξάγεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι δράσεις 5 έως 8 αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την εντατικοποίηση των ερευνών  οι 
οποίες πρέπει να αφιερωθούν  σε αυτή τη νέα terra explorada η οποία αποτελεί τη διάσταση 
«επιπτώσεις των ρύπων στην υγεία». Βεβαίως, η εισηγήτρια φρονεί επίσης ότι, για τις τις 
αποκαλούµενες πολύ-παραγοντικές ασθένειες όπως το  άσθµα και οι αλλεργίες, ορισµένοι 
σπάνιοι καρκίνοι,  οι νεύρο-ανοσοποιητικές διαταραχές, η προτεραιότητα  θα πρέπει να δοθεί 
στη συνέργια  στις έρευνες, τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δηµοσίων 
αρχών για να οδηγηθεί σε αίσιο πέρας  µια σύνολη και αποτελεσµατικότερη πολιτική υγείας. 
 
Όµως αυτή η διαπίστωση δεν είναι λόγος για να µην υπάρξει δράση εκεί όπου  υπάρχει  
επιτακτικό καθήκον διεξαγωγής µιας τέτοιας δράσης. Οι λοιµώδεις ασθένειες και οι πολλές 
µορφές καρκίνου, όπου  η σχέση µεταξύ ρύπου και νόσου µπορεί ευχερέστερα  να 
εντοπισθεί, θα πρέπει  να αποτελέσουν το αντικείµενο άµεσων δράσεων. Για τον λόγο 
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ακριβώς αυτόν, η εισηγήτρια αδυνατεί να κατανοήσει την έλλειψη φιλοδοξίας  που 
επιδεικνύει η Επιτροπή στις δράσεις 9 έως 13, οι οποίες ωστόσο είναι αφιερωµένες σε 
συγκεκριµένες ενέργειες. Κατά τη γνώµη της, µόνον η προβληµατική όσον αφορά το 
παθητικό κάπνισµα στο περιβάλλον βρίσκει προσήκουσα απάντηση στην παρούσα 
ανακοίνωση.  
 
Συνοψίζοντας, το σχέδιο αυτό δεν ανταποκρίνεται και τόσο στην ονοµασία του. Πρόκειται 
µάλλον για ένα πρόγραµµα αξιολόγησης των σύνολων επιπτώσεων του περιβάλλοντος στην 
υγεία. 
Ένα αληθινό σχέδιο δράσης θα έπρεπε  να είναι πολύ πιο φιλόδοξο και  να χαράσσει  την 
πορεία µιας πολιτικής υγείας-περιβάλλοντος για τις επόµενες δεκαετίες όπου  η πρόληψη θα 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο.  
 
∆ιότι διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να δούµε τις δηµόσιες αρχές ορισµένων κρατών 
µελών, τα οποία βρίσκονται ήδη στην πορεία εφαρµογής µιας εθνικής ή περιφερειακής 
στρατηγικής  για «περιβάλλον και υγεία», να αποµακρύνονται αµαχητί  από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης στο οποίο δεν θα εύρισκαν πλέον προστιθέµενη αξία. 
 
Οι συγκεκριµένες προτάσεις της εισηγήτριας  
 
1. Η αρχή της προφύλαξης θα πρέπει να παραµείνει ένα εργαλείο  το οποίο θα ευνοεί την 
προληπτική δράση σε περίπτωση που διακυβεύεται η υγεία και το περιβάλλον 
 
Η εισηγήτρια λυπάται για το γεγονός ότι καµία από τις 13 δράσεις δεν στηρίζεται στην 
εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης. Αυτή ήταν ήδη µια από τις κύριες επικρίσεις που 
διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε την αρχική στρατηγική. 
Μία προσέγγιση η οποία ανάγει την απόλυτη επιστηµονική απόδειξη  στο παράδειγµα του 
21ου αιώνα,  βρίσκεται αναµφίβολα σε αντίθεση µε τη λογική: ένα προϊόν επικίνδυνο για την 
υγεία και το περιβάλλον δεν πρέπει να εξακολουθεί να διατίθεται στην αγορά. 
 
Κατά κάποιο τρόπο επίσης, αυτό το σχέδιο δράσης βρίσκεται εν µέρει σε αντίφαση µε τις 
δηλώσεις σχετικά µε το θέµα της Επιτρόπου Margot Wallström η οποία, κατά τη συζήτηση 
στην ολοµέλεια της  30ής Μαρτίου 2004, υπενθύµιζε: Υπάρχουν ορισµένοι τοµείς όπου δεν 
µπορούµε να διακινδυνεύσουµε να περιµένουµε τη συµπλήρωση των γνώσεών µας, αλλά όπου 
πρέπει να αναλάβουµε δράση βάσει της αρχής της προφύλαξης, και αυτό ακριβώς θα 
πράξουµε» 
 
Η εισηγήτρια, ευθυγραµµισµένη µε την πάγια θέση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων, προτείνει λοιπόν, όχι τη σύνταξη «µαύρης λίστας» η 
οποία δεν είναι πάντοτε αξιόπιστη και ουδέποτε είναι πλήρης, αλλά την προοδευτική 
κατάργηση ορισµένων επικίνδυνων ουσιών.  Υπάρχουν τόσα χηµικά µόρια των οποίων η 
βλαβερότητα  στην ανθρώπινη υγεία  έχει αποδειχθεί από πολυάριθµες επιστηµονικές µελέτες 
και τα οποία  µπορούν εύκολα να υποκατασταθούν από εναλλακτικά ασφαλέστερα 
προϊόντα  
 
Η εισηγήτρια  επισηµαίνει 5 ουσίες ή οικογένειες  ουσιών:  
 
- Την ουσία DEHP η οποία βρίσκεται στη σύνθεση ιατρικού υλικού, όπως στις σύριγγες, 
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σε σωλήνες και σακούλες µιας χρήσης, και η οποία αποτελεί κίνδυνο πρωτίστως για τα 
νεογνά στις νεογνολογικές µονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά και για τους ενήλικους 
ασθενείς· 

- Οι ουσίες DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP και η ουσία BBP: 6 ουσίες οι οποίες 
ανήκουν στην οικογένεια των φθαλικών ενώσεων, είναι όλες τοξικές για την 
αναπαραγωγή και την ανάπτυξη, και οι οποίες σκόπιµο είναι να καταργηθούν σύντοµα   
από κάθε χρήση, δηλαδή όχι µόνον από τα πλαστικά  από PVC αλλά ακόµη και από τα 
αρώµατα ή τα σαµπουάν· 

- Τα χλωριωµένα διαλυτικά τα οποία χρησιµοποιούνται στην κατασκευή χρωµάτων, 
επενδύσεων, πολυµερών όπως το τεφλόν· 

- Ο µόλυβδος στις συγκολλήσεις και το ηλεκτρονικό υλικό· 
- Τα οργανικά φωσφορούχα φυτοφάρµακα, και ιδιαίτερα το χλωροπυριφώς, το diazinon 

και το µαλαθείον, τρεις ουσίες απαγορευµένες στις Ηνωµένες Πολιτείες από το 1996, οι 
οποίες ενοχοποιούνται για ενδοκρινικές διαταραχές και κατά συνέπεια παρουσιάζουν 
κίνδυνο για την ορµονική ανάπτυξη. Η εισηγήτρια επιθυµεί  να απαγορευτεί και ένα άλλο 
φυτοφάρµακο, εξίσου χρησιµοποιούµενο ως εντοµοκτόνο: το endosulfan, το οποίο 
εγκυµονεί τους ίδιους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. 

 
2. Η βιοπαρακολούθηση θα πρέπει να καταστεί το πρότυπο σε θέµατα  αξιολόγησης των 
κινδύνων  
 
Η εισηγήτρια διαπιστώνει επίσης ότι η βιοπαρακολούθηση, ένα από τα εργαλεία που 
προβλέπονται για να δοθεί σάρκα και οστά στο ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών 
σχετικά µε την υγεία και το περιβάλλον, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί τόσο σύντοµα.  Η 
Επιτροπή, επικαλείται απλώς για την περίοδο 2004-2007 την ανάγκη καθορισµού µιας 
συνεκτικής προσέγγισης της βιοπαρακολούθησης στην Ευρώπη. Η εισηγήτρια σηµειώνει τις 
πρακτικές και δεοντολογικές  δυσκολίες της εφαρµογής της. Μια κλασική περίπτωση για το 
µέλλον: πώς να αιτιολογηθεί η αιµοληψία στο παιδί για έναν απλό έλεγχο προστασίας από τη 
ρύπανση; 
 
Ωστόσο, θα πρέπει σύντοµα η βιοπαρακολούθηση, µε τήρηση των αρχών της βιοηθικής, να 
καταστεί  το πρότυπο στον τοµέα της αξιολόγησης των κινδύνων για τις χηµικές ουσίες. 
Εξακολουθεί να είναι το προσφορότερο µέσο για να αποφευχθεί η διάθεση στην αγορά 
ουσιών, των οποίων ενώ η βλαβερότητα είναι αποδεδειγµένη όσον αφορά την επίπτωση στη 
βιοποικιλότητα, αυτές εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά, επειδή η αρνητική τους 
επίπτωση στην υγεία του ανθρώπου δεν κατέστη δυνατόν να αποδειχθεί επαρκώς. 
 
3. Εξειδικευµένες δράσεις για τα παιδιά 
 
Η εισηγήτρια δεν συµµερίζεται την «αλλαγή πλεύσης» την οποία καθόρισε η Επιτροπή  
ανάµεσα στις δύο ανακοινώσεις της και εκτιµά ότι τα παιδιά, από τη σύλληψη έως την 
εφηβεία, οφείλουν να παραµείνουν στο επίκεντρο του µηχανισµού, για δύο τουλάχιστον 
λόγους: 
 
- Την ιδιαίτερη ευπάθεια των παιδιών στη ρύπανση: τα παιδιά, όντας αναλογικά 

περισσότερο εκτεθειµένα ανά µονάδα σωµατικού βάρους στις περιβαλλοντικές τοξίνες σε 
σύγκριση µε τους ενήλικες, έχουν επίσης περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν χρόνιες 
παθήσεις· 
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- Τη δυνατότητα, αν µιλάµε για την υγεία των παιδιών, να επηρεάζονται και να 
ενθαρρύνονται οι άνθρωποι για να υιοθετούν περισσότερο υπεύθυνες συµπεριφορές. 

 
Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω εκτιµήσεις και επειδή τα παιδιά είναι τα κυριότερα θύµατα  µιας 
πρώιµης και συνεχούς έκθεσης στις διάφορες µορφές ρύπανσης, η εισηγήτρια ζητεί 
συγκεκριµένα από την Επιτροπή να διεξαγάγει επιδηµιολογική µελέτη για τα παιδιά, από 
τη γέννηση έως την ηλικία των 18 ετών. 
Η µελέτη αυτή θα αφορά ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της ευρωπαϊκής νεολαίας. Θα 
µπορούσε να εµπνευστεί από την National children study, πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στις 
Ηνωµένες Πολιτείες τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα του οποίου αναµένονται κατά τη 
διάρκεια του 2008 και που στοχεύει στο να αποδείξει  την πιθανή σχέση µεταξύ παθολογιών 
που συνδέονται µε το περιβάλλον και της έκθεσης στους κυριότερους ρύπους. 
 
Εξάλλου, και µε αφετηρία τη διαπίστωση ότι τα παιδιά δεν είναι ίσα ως προς την πρόσβαση 
στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η εισηγήτρια εύχεται η Επιτροπή να λάβει υπόψη κατά 
την εφαρµογή του Σχεδίου δράσης  τη σχέση µεταξύ φτώχειας και υγείας. Πράγµατι,  ένα 
παιδί που ανατρέφεται σε οικογένεια επισφαλούς κατάστασης και σε βιοµηχανική ζώνη 
υψηλού κινδύνου ή κοντά σε οδό µε µεγάλη κίνηση, έχει βεβαίως περισσότερες πιθανότητες 
να εκδηλώσει µια νόσο η οποία θα συνδέεται µε τη ρύπανση παρά ένα άλλο παιδί. Στα παιδιά 
θα πρέπει να παρέχεται ιδιαίτερη φροντίδα καθώς και στοχοθετηµένη πληροφόρηση. 
 
4. Οι δράσεις ενηµέρωσης του κοινού θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν 
 
Είναι ουσιώδες ο πολίτης να διαθέτει  µια απλή και περιεκτική ενηµέρωση. Για να επιτευχθεί 
αυτό, και παρά την καλή θέληση η οποία εκδηλώνεται στην ανακοίνωση, η εισηγήτρια 
επαναλαµβάνει το αίτηµα που διατυπώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά 
του της 31ης Μαρτίου 2004, µε στόχο τη δηµιουργία µητρώων προσβάσιµων στο κοινό τα 
οποία θα καταγράφουν, κατά µεγάλες γεωγραφικές ζώνες, τις κυριότερες πηγές ρύπανσης και 
τις κυριότερες ασθένειες. 
 
Η δηµιουργία αυτού του µητρώου θα µπορούσε να διευκολυνθεί µε την προσεχή εφαρµογή  
ενός νέου ευρωπαϊκού εργαλείου χαρτογραφικών δεδοµένων – το INSPIRE - το οποίο αφορά 
κατά προτεραιότητα την ταχύτερη διαχείριση των φυσικών καταστροφών καθώς και 
καλύτερους περιβαλλοντικούς ελέγχους. 
 
5. Το ζήτηµα της χρηµατοδότησης 
 
∆εδοµένου ότι πρόκειται για µία νέα και διακλαδική  προσέγγιση  της υγειονοµικής 
ασφάλειας που συνδέεται µε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, είναι ουσιώδες το σχέδιο 
δράσης να συνοδεύεται από τον ανάλογο προϋπολογισµό. Αν δεν συσταθεί από την Επιτροπή 
ένα νέο οικονοµικό εργαλείο, παραµένουν αµφιβολίες  σχετικά µε τα µέσα τα οποία πράγµατι 
θα διατεθούν στο σχέδιο δράσης. 
Αυτές οι αµφιβολίες  ενισχύονται  από τα ισχνά ποσά τα οποία χορηγούνται στη θεµατική 
«περιβάλλον και υγεία» στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα δηµόσιας υγείας, ανερχόµενα σε µόλις 2 
έως 3 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως.  
Για τον λόγο αυτόν η εισηγήτρια ζητεί, για την περίοδο 2004-2007,  να αυξηθούν αυτά τα  
κονδύλια· η µόνη λύση είναι η επαναπροσανατολισµός των κονδυλίων στο 6ο Πρόγραµµα για 
το Περιβάλλον και το Πρόγραµµα ∆ηµόσια Υγεία αντίστοιχα.  
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Και επειδή πρέπει να αναζητούµε τα χρήµατα εκεί όπου αυτά πράγµατι βρίσκονται, η 
εισηγήτρια ζητεί, στο 7ο ευρωπαϊκό Πρόγραµµα-πλαίσιο Έρευνας για τα έτη 2007-2010, το 
οποίο αντιστοιχεί ακριβώς µε την αναθεώρηση στη µέση της πορείας του παρόντος Σχεδίου 
δράσης, τα σχέδια «περιβάλλον και υγεία» να χρηµατοδοτούνται µε προϋπολογισµό ο οποίος 
δεν θα µπορεί να είναι κατώτερος των 300 εκατοµµυρίων ευρώ. Ένα ποσό σηµαντικό και 
ρεαλιστικό,  ενόψει των τεράστιων ελπίδων που δηµιουργούνται στους ερευνητές και  της 
ανάγκης να συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερα δεδοµένα και της ευαισθητοποίησης 
του κοινού όσον αφορά  τη στενή σχέση µεταξύ ρύπανσης και υγείας. 
 
Μια ισχυρή πολιτική χειρονοµία, για το µέλλον, το µέλλον των παιδιών µας και των 
µελλοντικών γενεών. 
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