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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

Euroopa keskkonna- ja tervisealane tegevuskava 2004–2010 
(2004/2132(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele seoses Euroopa keskkonna- ja tervisealase tegevuskavaga 
2004–2010 (KOM(2004)0416); 

 
– võttes arvesse 31. märtsi 2004. aasta resolutsiooni Euroopa keskkonna- ja 

tervisestrateegia kohta1; 
 
– võttes arvesse Maailma Tervishoiuorganisatsiooni tegevuskava neljandal üleeuroopalisel 

keskkonna- ja tervisealasel ministrite konverentsil Budapestis 23.–25. juunil 2004; 
 
– võttes arvesse kodukorra artiklit 45; 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2004); 

A. arvestades, et keskkonnareostuse erinevatest faktoritest tulenevad terviseriskid on 
Euroopa kodanike üks peamisi muresid ja et seetõttu ei tohiks Euroopa Liit viivitada 
tõelise keskkonnaalase terviseohutuspoliitika väljatöötamisega; 

 
B. arvestades, et keskkonnareostusele tundlike elanikkonna rühmade, eriti laste 

riskianalüüsile ei pöörata tegevuskavas piisavat tähelepanu vastupidiselt Euroopa 
keskkonna- ja tervisestrateegias tehtud otsusele (SCALE Initiative (KOM(2003)0338); 

 
C. arvestades sellegipoolest, et Euroopa Liidus on vastsündinutest kuni 19-aastaste laste 

puhul ligi üks kolmest haigusjuhtumist tingitud keskkonnateguritest ja et rohkem kui 40% 
nendest juhtumitest puudutab alla viieaastaseid lapsi; 

 
D. arvestades, et lapsed on eriti vastuvõtlikud varastele või jätkuvatele keskkonnast 

tulenevatele ohtudele, mis võivad vallandada kroonilisi haigusi, mis sageli ei avaldu enne 
kümmet aastat; 

 
E. arvestades, et laste kokkupuude reostusega oma elukeskkonnas on erinevates Euroopa 

paikades erinev ja et seetõttu peaks kogu Euroopa Liidu tegevus antud valdkonnas 
muuhulgas sisaldama eesmärki ebavõrdsusega võitlemiseks laste tervise alal; 

 
F. arvestades järgmiste haigusjuhtude arvestatavat ja murettekitavat kasvu 20 viimase aasta 

jooksul: 
 

- ägedad hingamisteede nakkused, mille seotus välis- ja siseõhu saastega on tõestatud ja 
mis on alla viie aastaste laste suremuse peamine põhjus; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekst, P5_TA(2004)0246. 
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- sageli tagasipöördumatud neuroloogilised vaevused, mis on alguse saanud varasest 
kokkupuutest selliste ohtlike ainetega nagu plii, metüülelavhõbe, polüklooritud 
bifenüül ning teatud lahustid ja pestitsiidid; 

 
G. arvestades, et nõukogu võttis oma 1. ja 2. juuni 2004. aasta koosolekutel vastu järeldused 

seoses laste astmaga ning kutsus Euroopa Komisjoni ja liikmesriike täielikult arvestama 
laste astmast tingitud rahvatervise suure väljakutsega; 

 
H. arvestades, et praeguse tegevuskava raames on "esimese tsükli" (2004–2010) 

prioriteediks erinevate osaliste poolt teadusuuringute, tervise ja keskkonna valdkonnas 
tehtud töö parem kooskõlastamine ja vastastikune täiendavus ning põhieesmärk on 
parandada teadmisi keskkonnareostuse mõjust; 

 
I. arvestades, et selline lähenemine on sügavalt ebapiisav, eirates paljusid avaldatud 

teadusuuringuid, mis tõestavad korrelatsiooni keskkonnateguritega kokkupuute ja teatises 
määratletud nelja põhilise haiguse vahel: laste astma ja allergiad, neuroloogilised 
vaevused, vähk ning sisesekretsioonisüsteemi häired; 

 
J. arvestades siiski, et nii Euroopa Parlament oma 31. märtsi 2004. aasta resolutsioonis kui 52 

Euroopa tervise- ja keskkonnaministrit oma 25. juuni 2004. aasta tegevuskavas kinnitasid 
taas vajadust võtta abinõuna kasutusele ettevaatusprintsiip, kuna tervise ja keskkonnaga 
seotud võimalikud väljaminekud ja riskid tulenevad tegevuspuudulikkusest ja on liiga 
suured; 

 
K. arvestades konkurentsinõukogu hiljutist julgustavat signaali, kes ettevaatusprintsiipi 

kohaldades võttis vastu otsuse keelustada kuus ftalaatide klassifikatsiooni kuuluvat laste 
plastmassist mänguasjade tootmiseks kasutatavat keemiatoodet; 

 
L. arvestades, et nimetatud poliitiline tahe puudub tegevuskavas, milles kordagi ei soovitata 

ettevaatusprintsiibi kohaldamist, isegi sellistel juhtudel, mille puhul saasteteguri mõju 
tervisele on pigem kerge kindlaks määrata; see kehtib eelkõige nakkushaiguste ja teatud 
tüüpi vähi korral; 

 
M.  arvestades, et Århusi konventsioonis ja direktiivis 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku 

juurdepääsu kohta sätestatakse ELi keskkonna ja tervise järelevalvesüsteemi 
ideaalraamistik; 

 
N. arvestades, et kõik meetmed, mille eesmärk on meditsiinisektori töötajate koolitamine ja 

nendes keskkonna ja tervise vaheliste seoste kohta huvi tekitamine, on teretulnud, 
kujutades endast kodanike teadlikkuse tõstmise hädavajalikku sammu uue probleemistiku 
osas; 

 
1. avaldab kahetsust, et Euroopa Komisjoni keskkonna- ja tervisestrateegias 2004–2010 

määratletud 13 tegevuse hulgast puudutavad vaid neli erimeetmeid ja et üheski neist ei 
määrata kindlaks numbrilisi eesmärke; 

 
2. märgib, et liidu tasandil ei ole koheselt välja töötatud bioloogiliste markerite järelevalvele 

suunatud biojärelevalve süsteemi, et mõõta kokkupuudet keskkonnas leiduvate 
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saasteainetega;  
 
3. arvab, et biojärelevalve peaks olema kogu riskihindamispoliitika osaks ja esmalt 

puudutama nakkushaigusi nagu legionelloos ning teatud saasteainete tagajärjel tekkinud 
vähi vorme, mille suhtes on kergem kindlaks määrata põhjus-tagajärg seost: seos asbesti 
ning rinna- ja kopsukelmevähi, arseeni ja neeruvähi, teatud pestitsiidide ja leukeemia 
ning lümfisõlmede ja eesnäärmevähi vahel;  

 
4. tuletab meelde, et teadusliku kindluse puudumist ja täiendavate uuringute läbiviimise 

vajadust mitmeteguriliste haiguste osas ei saa kasutada ettekäändena, et viivitada 
tegevustega, mille rakendamine on hädavajalik, et vähendada laste ja täiskasvanute 
kokkupuudet keskkonnareostusega;  

 
5. peab vajalikuks keelustada järgmiste ohtlike ainete toomine Euroopa turule, mille suhtes 

on tugevalt ohustatud vastsündinud, lapsed, rasedad naised ja muusse riskigruppi kuuluv 
elanikkond, kuna on võimalik turustada ohutumaid alternatiive: 

 
- kuus ftalaatide perekonda kuuluvat toodet (di-isononüülftalaat, di(2-

etüülheksüül)ftalaat, dibutüülftalaat, didetsüülftalaat, di-n-oktüülftalaat ja 
bensüülbutüülftalaat) kõikides kasutusvormides; 

- klooritud lahustid, mida kasutatakse värvi, katete ja polümeeride tootmisel; 
- plii, mida kasutatakse pehmejoodisjootmises ja elektroonilistes materjalides; 
- kolm organofosfaat-pestitsiidide perekonda kuuluvat toodet (kloropürifoss, diasinoon 

ja malatioon) ning endosulfaan ja organokloor-pestitsiid kõikides kasutusvormides; 
 
6. nõuab laste epidemioloogilise uuringu läbiviimist Euroopa Komisjoni juhtimisel ja 

Ameerika Ühendriikide uuringu National children study eeskujul, et jälgida keskkonnaga 
seotud haiguste ja põhiliste saasteainete kokkupuute omavahelist seost laste puhul alates 
eostamisest täiskasvanuikka jõudmiseni; 

 
7. Rõhutab inimeste harimise ja teavitamise tähtsust keskkonna ja tervise teemadel. 

Rõhutab, et tervislik keskkond ja elustiil ei tulene ainult isiku elustiili valikutest, mis 
kehtib eriti ebasoodsas olukorras olevate elanikkonna rühmade kohta. Peab toetama 
kohalikke teabeprojekte, kasutades ära tervishoiukeskuste ja haiglate töötajate ning 
sotsiaaltöötajate teadmisi kohalike probleemide osas, et vältida ülalt-alla lähenemist 
nende teemade alase teadlikkuse tõstmisel; 

 
8. toetab kõiki väljapakutud tegevusi, mille eesmärk on lihtsustada avalikkuse juurdepääs 

teabele ja kordab riiklike registrite loomise nõuet, mis kajastaksid ühelt poolt suurte 
geograafiliste tsoonide kaupa põhilisi heitkoguseid ja teiselt poolt põhilisi haigusi. Arvab, 
et Euroopa Komisjon võiks sel eesmärgil kasutada uut Euroopa geograafiliste andmete 
vahendit INSPIRE; 

 
9. arvab, et individuaalse ja kollektiivse käitumise laiaulatuslikuks mõjutamiseks on oluline, 

et Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikidega töötaks järk-järgult välja ehitustoodetele 
ja -materjalidele nende tervist ja keskkonda puudutavate omaduste märgistamise 
süsteemi;  

 



 

PE 349.889 6/11 PR\545962ET.doc 

ET 

10. avaldab tunnustust Euroopa Komisjoni valmisolekule jätkata suitsetamise väljajuurimist 
suletud ruumidest ja julgustab Euroopa Komisjoni klassifitseerima kõige kiiremas korras 
tubakasuitsu vähkitekitavate ainete 1. kategooriasse; 

 
11. tuletab meelde, et hoonete siseõhu kvaliteeti ei saa parandada ilma üldise lähenemiseta, 

mis võtab arvesse reostuse erinevaid põhjuseid nagu kütteseadmed, varustus, liikuv vara 
ja inimtegevus ning nõuab Euroopa Komisjonilt kodureostuse spetsiifilist problemaatikat 
käsitleva rohelise raamatu koostamist; 

 
12. nõuab, et Euroopa Komisjon edendaks liikmesriikides tehtud uusi algatusi, s.t 

"keskkonnakiirabi" mobiilüksuste loomist, mille eesmärk on üldise keskkonnaanalüüsi 
läbiviimine ja inimeste tervist kahjustada võivate siseruumides leiduvate saasteainete 
kindlakstegemine; 

 
13. kordab oma nõudmist pöörata erilist tähelepanu elanikkonnale saasteallikate läheduses ja 

nõuab Euroopa Komisjoni algatust eesmärgiga vähendada 2010. aastaks tööstusliku 
päritoluga toksiliste ainete, eriti dioksiini, kaadmiumi, plii, vinüülkloriidmonomeeri ja 
benseeni paisanguid atmosfääri vastavalt kindlaksmääratud protsendile ja viiteaastatele; 

 
14. rõhutab, et tegevuskava ühtsuse ja tõhususe tagamiseks peab kohe alguses nägema ette 

asjakohase rahastamise perioodiks 2004–2007 ja lisab, et projektidesse nagu "keskkond 
ja tervis" tuleb suhtuda kui täiesti eraldiseisvasse temaatikasse seitsmendas 
teadusuuringute raamprogrammis (2007–2010) ja et seda peaks rahastama vähemalt 300 
miljoni euro suuruses summas, võttes arvesse väga suuri ootusi ning sotsiaal-
majanduslikke panuseid keskkonnatervise valdkonnas; 

 
15. teeb presidendile ülesandeks edastada resolutsioon nõukogule ja Euroopa Komisjonile. 
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SELETUSKIRI 

Sissejuhatus 
 
Nimetatud tegevuskava on Euroopa Komisjoni panus Maailma Tervishoiuorganisatsiooni 
eelmisel juunil Budapestis korraldatud neljandasse keskkonna- ja tervisealasesse ministrite 
konverentsi. 
 
Samuti kujutab konverents endast Euroopa Komisjoni poolt 2003. aasta juunis algatatud 
keskkonna- ja tervisestrateegia esimest tsüklit (2004–2010), mida rohkem tuntakse lühendi all 
SCALE: 
Science  põhineb teadusel 
Children  orienteeritud lastele 
Awareness  teadlikkuse tõstmine 
Legal instruments aktide kasutamine 
Evaluation  näeb ette hindamise 
 
31. märtsil 2004. aastal väljendas Euroopa Parlament oma seisukohta uue ülekantava 
lähenemise "keskkond ja tervis" suhtes. Täiskogu arutelul rõhutas volinik Margot Wallström, 
et 89% Euroopa kodanikest on mures keskkonna mõju pärast oma tervisele.  
 
Murettekitavad numbrid 
 
Ei möödu päevagi, ilma et mingi ajakirjanduses ilmunud artikkel, tunnustatud teadlaste uuring 
või teadus- või akadeemilise maailma kaebus ei annaks meile märku ohtudest, mida meie, 
meie laste ja tulevaste põlvkondade tervisele kujutavad endast erinevad reostusvormid, 
millega me kokku puutume. 
 
Mõned häirekellana kõlavad numbrid väärivad meeldetuletamist:  
 
- üks kuuest laste surmast ja haigusest Euroopas on põhjustatud keskkonnateguritest; 
- allergilised hingamisteede haigused on 20 aastaga kahekordistunud ja puudutavad praegu 

üht last seitsmest. Tegu on äärmiselt murettekitava olukorraga, mis ajendas eelmise juuni 
tervisenõukogu võtma vastu kolme lehekülge järeldusi laste astma kohta; 

- ligi 10% töötajatest puutuvad kokku vähki tekitavate ainetega; 
- 14% paaridest saavad konsultatsiooni seoses viljastamisraskustega, sagenenud on 

nurisünnitused ja meeste viljakuse määr langeb pidevalt;  
- 7–20% vähijuhtumitest tulenevad õhusaastest ja erinevate elupaikade (kodu ja töökoht) 

saastest. Näiteks 2003. aastal läbi viidud uuring Sart Tilmani haiglas Liège'is (Belgia) 
kinnitas, et rinnavähk on tihedalt seotud kahe pestitsiid-organokloori (p,p'-DDE ja 
heksaklorobenseen (C6C16)) suurendatud kontsentratsiooniga. 

 
Tegevuskava üldsuunised 
 
Raportöör tunnustab asjaolu, et Euroopa Komisjon jätkab esimeses faasis keskkonnategurite 
ning nelja esmajärgulise tähtsusega ja pidevalt kasvava haigusetüübi vahelise seose 
esiletoomist:  
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– hingamisteede haigused, astma ja laste allergiad; 
– neuroloogilised vaevused; 
– laste vähk; 
– siseserektsioonisüsteemi häired. 
 
Esmajärjekorras tuntakse muret nelja ohtliku aine pärast, mis võivad mõnikord põhjustada 
haigusi: raskemetallid (plii, kaadmium, elavhõbe), dioksiinid, polüklooritud bifenüülid (PCB) 
ja siseserektsioonisüsteemi talitluse häirijad (ftalaat PVC-plastikus, organokloor-pestitsiidid 
jne). 
 
Tegevuskava tugineb kolmel põhisuunisel:  
 
- teabekanali parandamine, et mõista seoseid saasteallikate ja tervisele avalduvate mõjude 

vahel; 
- teadmiste täiendamine teadusuuringute tugevdamise abil; 
- poliitika läbivaatamine ja teabe edastamise parandamine.  
 
Kolm suunist jagunevad 13 tegevuseks. Huvitavamate seas võib nimetada Euroopa ühtse 
teabesüsteemi progressiivse kehtestamise keskkonna ja tervise osas (tegevused üks kuni neli), 
mille põhiosa moodustab biojärelevalve. Biojärelevalve kujutab endast vere-, uriini- või 
juukseproovide kontrolli hinnalist tehnoloogiat, mille eesmärk on mõõta saasteainetega 
kokkupuudet liidu tasandil. 
 
Tegevused viis kuni kaheksa kujutavad endast peaaegu eranditult teadusuuringute 
tugevdamist uues ja vastavastatud valdkonnas "saaste mõju tervisele".  Loomulikult on 
raportöör arvamusel, et nn mitmeteguriliste haiguste puhul nagu astma, allergiad, teatud 
haruldased vähi vormid ja neuro-immunoloogilised häired seatakse esikohale teadusuuringute 
sünergia ning andmete kogumine ja vahetamine avalike võimude vahel, et viia lõpule üldine 
ja tõhusam tervisepoliitika. 
 
Kuid see ei ole põhjus, et mitte tegutseda juhul, kui selle järele ei ole viivitamatut vajadust. 
Nakkushaiguste ja mitmete vähi vormide osas, mille puhul seos saasteaine ja haiguse vahel 
on kergemini märgatav, tuleb tegutseda viivitamatult. Seetõttu ei mõista raportöör Euroopa 
Komisjoni sellekohase püüdluse puudumist tegevustes 9–13, mis on ometi pühendatud 
konkreetsele tegevusele. Raportööri arvates antakse teatises adekvaatne vastus vaid passiivse 
suitsetamise problemaatikale.  
 
Lühidalt, tegevuskava ei õigusta ennast. Tegemist on pigem keskkonna üldise mõju 
hindamisprogrammiga tervisele. 
Tõelisel tegevuskaval peaks olema suuremad püüdlused ja sellega peaks aluse panema 
järgmise aastakümne tervise- ja keskkonnapoliitikale, milles ennetamine mängiks peamist 
rolli.  
 
Muul juhul võib juhtuda, et nende liikmesriikide avalik võim, kus juba on hakatud välja 
töötama riiklikku või piirkondlikku keskkonna- ja tervisestrateegiat, ei võta tegevuskava 
arvesse, nägemata selles mingit lisaväärtust, ilma et neile tehtaks selles osas vastuväiteid.  
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Raportööri konkreetsed ettepanekud 
 
1. Ettevaatusprintsiip peab jääma vahendiks, mille eesmärk on ennetustegevuse 
soodustamine ohtude osas, mis tekivad tervisele ja keskkonnale. 
 
Raportöör avaldab kahetsust, et ükski 13 tegevusest ei põhine ettevaatusprintsiibi 
kohaldamisel. See on muuseas Euroopa Parlamendi üks peamisi kriitikaid algse strateegia 
aadressil.  
XXI sajandi paradigmana on täielikult teaduslik lähenemine kindlasti ebaloogiline: tervisele 
ja keskkonnale ohtlikku toodet ei tohi enam turustada. 
 
Samuti on tegevuskava teatud viisil osaliselt vastuolus volinik Margot Wallströmi 
samateemaliste deklaratsioonidega, kes tuletas täiskogu 30. märtsi 2004. aasta arutelul 
meelde: "On teatud valdkondi, mille puhul me ei saa võtta riski ja oodata, et meie teadmised 
oleksid täielikud, vaid mille puhul peame tegutsema vastavalt ettevaatusprintsiibile ja me 
teeme seda". 
 
Seega teeb raportöör kooskõlas keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni püsiva 
seisukohaga ettepaneku mitte "musta nimekirja" koostamiseks, mille osas säiliks alati kahtlus 
ja mis ei oleks kunagi täielik, vaid teatud ohtlike ainete progressiivseks eemaldamiseks. 
Nii palju on keemilisi molekule, mille kahjulikkust inimeste tervisele on tõestatud paljude 
teadusuuringutega ja mida saab kergesti asendada ohutumate alternatiivsete toodetega. 
 
Raportöör pöörab tähelepanu viiele ainele või aineperekonnale:  
 
- di(2-etüülheksüül)ftalaat, mis kuulub selliste meditsiiniseadete koostisesse nagu süstlad, 

katseklaasid ja ühekordsed kotid ja mis kujutab endast eelkõige ohtu lastele vastsündinute 
intensiivraviosakondades, kuid samuti täiskasvanutest patsientidele; 

- di-isononüülftalaat, di(2-etüülheksüül)ftalaat, dibutüülftalaat, didetsüülftalaat, di-n-
oktüülftalaat ja bensüülbutüülftalaat: kuus ftalaatide perekonda kuuluvat ainet, mis on 
kõik ümbertöötlemiseks ja arendamiseks mürgised ning mis tuleks kiiresti ja kõikides 
kasutusvormides eemaldada, pidades PVC-plastikute kõrval silmas ka parfüüme ja 
šampoone; 

- klooritud lahustid, mida kasutatakse värvi, katete ja polümeeride tootmisel, nagu näiteks 
teflon; 

- plii, mida kasutatakse pehmejoodisjootmises ja elektroonilistes materjalides; 
- Organofosfaat-pestitsiidid, eriti kloropürifoss, diasinoon ja malatioon – kolm ainet, mis 

on USAs alates 1996. aastast keelatud ja mille puhul kahtlustatakse, et nad tekitavad 
siseserektsioonisüsteemi talitluse häireid, kujutades seega riski hormonaalsele arengule. 
Raportöör soovib keelustada veel ühe pestitsiidi, mida kasutatakse ka insektitsiidina: 
endosulfaan, mis kujutab endast inimeste tervisele samasugust ohtu. 

 
2. Biojärelevalvest peab saama riskihindamise valdkonna standard 
 
Raportöör märgib samuti, et tervise- ja keskkonnaalase ühtse teabesüsteemi toetamiseks 
mõeldud biojärelevalve loomine võtab aega. Euroopa Komisjon märgib vajadust sõnastada 
perioodiks 2004–2007 ühtne lähenemine Euroopa biojärelevalve osas. Raportöör märgib, et 
lähenemise väljatöötamisel võib tekkida praktilisi ja etnilisi raskusi. Üks tulevikus tekkida 
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võivaid küsimusi: kuidas õigustada lihtsa saastevastese kontrolli eesmärgil lastelt 
vereanalüüside võtmist? 
 
Sellegipoolest on vaja, et biojärelevalvest saaks kiiresti ja vastavalt etnilistele põhimõtetele 
keemiliste ainete riskihindamise valdkonna standard.  Praegu on see parim vahend, et vältida 
bioloogilisele mitmekesisusele kahjulike ainete turustamist, kuna nende ainete negatiivset 
mõju inimeste tervisele ei ole veel piisavalt tõestatud. 
 
3. Eritegevus laste osas 
 
Raportöör ei nõustu Euroopa Komisjoni kahe teatise vahepeal toimunud "suunamuutusega" ja 
arvab, et lapsed alates eostamisest kuni noorukiikka jõudmiseni peavad jääma tegevuskava 
keskmesse vähemalt kahel heal põhjusel: 
 
- laste eriline tundlikkus saaste suhtes: kehakaalust lähtudes on lapsed täiskasvanutest 

proportsionaalselt rohkem ohustatud keskkonnamürkidest, samuti on krooniliste haiguste 
väljaarenemiseks laste puhul rohkem aega. 

- laste tervise eest hoolitsemisel tekib võimalus mõjutada ja julgustada inimesi 
vastutustundlikumalt käituma. 

 
Võttes arvesse eespool nimetatut ja seda, et lapsed on saaste erinevate vormide varajase ja 
pideva kokkupuute peamised ohvrid, nõuab raportöör, et Euroopa Komisjon viiks läbi laste 
epidemioloogilise uuringu, hõlmates perioodi nende sünnist kuni 18- eluaastani. 
Uuringu aluseks võiks võtta Euroopa noorsoo representantiivse valimi. Uuringu eeskujuks 
võiks olla Ameerika Ühendriikide programm National children study, mille esialgseid 
tulemusi oodatakse 2008. aasta jooksul ja mille eesmärk on kindlaks teha keskkonnaga seotud 
haiguste ja põhiliste saasteainetega kokkupuute võimalikke seoseid. 
 
Teisalt, lähtudes tõsiasjast, et lapsed ei ole tervisehoolduse kättesaadavuse osas võrdsed, 
soovib raportöör, et Euroopa Komisjon võtaks oma tegevuskava rakendamisel arvesse 
vaesuse ja tervise vahelist seost. Rahalistes raskustes perekonnas üles kasvanud lapse puhul, 
kes elab kõrge riskiga tööstuspiirkonnas või tiheda liiklusega tee ääres on saastega seotud 
haiguse arenemine loomulikult tõenäolisem kui mõne teise lapse puhul. Sellistele lastele tuleb 
pakkuda erilist tervisehooldust, samuti asjakohast teavet. 
 
4. Tuleb suurendada avalikkusele suunatud teabetegevust 
 
On oluline, et kodanikud saaksid lihtsat ja arusaadavat teavet. Sel eesmärgil ja hoolimata 
teatises väljendatud heast tahtest kordab raportöör Euroopa Parlamendi 31. märtsi 2004. aasta 
resolutsioonis esitatud nõuet, mille eesmärk on avalikkusele juurdepääsetavate registrite 
loomine, milles on suurte geograafiliste tsoonide kaupa märgitud  saaste peamised allikad ja 
peamised haigused.  
 
Registri loomist võib lihtsustada uue Euroopa geograafiliste andmete vahendi INSPIRE 
väljatöötamine, mille eesmärk on eelkõige kiire tegutsemine looduskatastroofide korral, 
samuti parem keskkonnaalane järelevalve. 
 
5. Rahastamine 
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Kuna tegu on terviseohutuse uue ja ülekantava lähenemisega, mis on seotud 
keskkonnateguritega, on oluline, et tegevuskaval oleks asjakohane eelarve. Kuna Euroopa 
Komisjon ei ole loonud uut rahastamisvahendit, püsivad kahtlused tegevuskavale tõeliselt 
eraldatavate vahendite osas. 
Neid kahtlusi rõhutavad Euroopa rahvatervise programmi keskkonna- ja tervisepoliitikale 
määratud väikesed summad, mis ei ületa 2–3 miljonit eurot aastas. 
Seetõttu nõuab raportöör antud summade tõstmist perioodiks 2004–2007, mille puhul ainus 
võimalus on rahaeraldiste ümberpaigutamine nii kuuendas keskkonnaprogrammis ja 
rahvaterviseprogrammis.  
 
Ja kuna raha otsitakse sealt, kus seda on, nõuab raportöör, et seitsmendas Euroopa 
teadusuuringute raamprogrammis aastateks 2007–2010, mis vastab täpselt praeguse 
tegevuskava vaheläbivaatamisele, eraldataks keskkonna- ja terviseprojektidele vähemalt 300 
miljoni euro suurune eelarve. Summa peab olema asjakohane ja realistlik ning see peab võtma 
arvesse teadlaste suuri lootusi ja vajadust koguda üha enam andmeid ning tõsta avalikkuse 
teadlikkust otsesest seosest saaste ja tervise vahel. 
 
Vaja on tugevat poliitilist žesti, eriti meie laste ja tulevaste põlvkondade tulevikku silmas 
pidades. 
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