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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–2010) 
(2004/2132(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004–
2010) (KOM(2004)0416), 

– ottaa huomioon 31. maaliskuuta 2004 antamansa päätöslauselman Euroopan 
ympäristöterveysstrategiasta1, 

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin 
neljännessä ympäristöä ja terveyttä käsitelleessä, Budapestissa 23.–25. kesäkuuta 2004 
kokoontuneessa yleiseurooppalaisessa ministerikokouksessa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2004), 

A. katsoo, että terveydelle uhkan muodostavat ympäristösaasteet ovat unionin kansalaisten 
tärkeimpiä huolenaiheita ja että näin ollen Euroopan unionissa olisi ryhdyttävä viipymättä 
toteuttamaan todellista ympäristöterveyspolitiikkaa, 

B. katsoo, että toimintasuunnitelmassa ei käsitellä riittävästi saasteista aiheutuvien riskien 
arviointia haavoittuvien väestöryhmien ja erityisesti lasten osalta, toisin kuin mitä 
ympäristöterveysstrategiassa päätettiin (SCALE-aloite (KOM(2003)0338), 

C. katsoo, että kuitenkin lähes joka kolmannen syntymän ja yhdeksännentoista ikävuoden 
välillä puhkeava lapsuusiän sairauden Euroopan unionissa voidaan katsoa johtuvan 
ympäristötekijöistä ja että yli 40 prosenttia näistä sairauksista koskee alle viisivuotiaita 
lapsia, 

D. katsoo, että lapset ovat erityisen haavoittuvia varhaisille tai pitkäkestoisille 
ympäristötekijöille altistumisille, jotka voivat aiheuttaa usein vasta vuosikymmenten 
päästä puhkeavia kroonisia sairauksia, 

E. katsoo, että lapset eivät altistu elinympäristössään saasteille yhtä lailla eri puolilla unionia 
ja että kaikessa unionin toiminnassa tällä alalla olisi oltava tavoitteena eriarvoisuuksien 
torjuminen lasten terveyden alalla, 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P5_TA(2004)0246. 
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F. ottaa huomioon seuraavien sairauksien huomattavan ja huolestuttavan lisääntymisen 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana: 

– akuutit hengityselintulehdukset, jotka ovat alle viisivuotiaiden lasten yleisin kuolinsyy 
ja joiden yhteys ulko- ja sisäilman saasteisiin on toteen näytetty, 

– usein peruuttamattomat neurologiset kehityshäiriöt, joita aiheuttaa varhainen 
altistuminen vaarallisille aineille, kuten lyijylle, metyylielohopealle, PCB:lle, tietyille 
liuottimille ja torjunta-aineille, 

G. ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 1. ja 2. kesäkuuta 2004 pitämässään kokouksessa 
lapsuusiän astmaa koskevat päätelmät ja kehotti komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 
kokonaisuudessaan huomioon lapsuusiän astman kansanterveydelle aiheuttaman valtavan 
haasteen, 

H. ottaa huomioon, että nykyisessä toimintasuunnitelmassa asetetaan ensimmäisessä 
vaiheessa (2004–2010) etusijalle eri toimijoiden terveyden ja ympäristön alalla 
harjoittaman toiminnan yhteensopivuus ja täydentävyys, ja keskeisimmäksi tavoitteeksi 
ympäristösaasteiden vaikutusta terveyteen koskevan tiedon hankinnan parantaminen, 

I. katsoo, että tämä lähestymistapa on täysin riittämätön, sillä siinä vähätellään lukuisia 
julkaistuja tieteellisiä tutkimuksia, joiden perusteella on täysin selvää, että 
ympäristötekijöille altistumisen ja tiedonannossa mainittujen neljän ensisijaisen sairauden 
– lapsuusiän astman ja allergioiden, neurologisten kehityshäiriöiden, syövän sekä 
hormonaalisten haittavaikutusten – välillä on yhteys, 

J. katsoo, että kuitenkin sekä Euroopan parlamentti 31. maaliskuuta 2004 antamassaan 
päätöslauselmassa että viisikymmentäkaksi Euroopan unionin terveydestä ja ympäristöstä 
vastaavaa ministeriä 25. kesäkuuta 2004 vahvistamassaan toimintasuunnitelmassa ovat 
korostaneet tarvetta turvautua ennalta varautumisen periaatteeseen heti, jos toiminnan 
puutteesta terveydellemme ja ympäristöllemme aiheutuvat kustannukset ja mahdolliset 
riskit ovat liian suuret, 

K. ottaa huomioon kilpailukyvystä vastaavan neuvoston äskettäin antaman kannustavan 
signaalin, kun se ennalta varautumisen periaatetta soveltaen päätti kieltää kuuden 
ftalaatteihin kuuluvan kemiallisen aineen käyttämisen lapsille tarkoitettujen muovilelujen 
valmistuksessa, 

L. katsoo, että tällainen poliittinen tahto puuttuu toimintasuunnitelmasta, jossa ei missään 
kohdin esitetä ennalta varautumisen periaatteeseen turvautumista, ei edes silloin kun 
saastuttavan tekijän vaikutukset terveyteen ovat melko helposti tunnistettavissa, kuten on 
asianlaita erityisesti infektiotautien ja tiettyjen syöpien osalta, 

M. katsoo, että Århusin yleissopimuksen määräykset ja ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun direktiivin 2003/4/EY säännökset muodostavat ihanteelliset 
puitteet unionin ympäristön ja terveyden seurantajärjestelmälle, 
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N. katsoo, että kaikki toimet, joilla pyritään kouluttamaan lääketieteen ammattilaisia ja 
saamaan heidät kiinnostuneiksi ympäristön ja terveyden välisistä yhteyksistä, ovat 
tervetulleita, sillä ne ovat välttämättömiä kansalaisten huomion kiinnittämiseksi tähän 
uuteen ongelmakenttään, 

1. pahoittelee, että komission ympäristöterveystoimintasuunnitelmassa vuosille 2004–2010 
määritellyistä kolmessatoista toimesta vain neljä koskee erityistoimenpiteitä ja 
yhdessäkään niistä ei aseteta tarkkoja tavoitteita; 

2. toteaa, että unionin laajuista biomonitorointijärjestelmää, jossa keskityttäisiin biologisten 
merkkiaineiden valvontaan ympäristössä esiintyville saasteille altistumisen mittaamiseksi, 
ei aiota ottaa käyttöön välittömästi; 

3. katsoo, että biomonitorointia olisi sovellettava kaikkeen riskienarviointiin ja että sen olisi 
kohdistuttava ensi sijassa infektiotauteihin, kuten legionelloosiin, ja tiettyjen saastuttavien 
aineiden aiheuttamiin syöpiin, joissa syy-seuraus-suhde on helposti määriteltävissä, kuten 
asbestin ja keuhkopussin syövän, arsenikin ja munuaissyövän sekä tiettyjen torjunta-
aineiden ja leukemian, imusolmukesyövän ja eturauhassyövän yhteys; 

4. muistuttaa, että tieteellisen varmuuden puute ja tarve toteuttaa lisätutkimuksia monista 
tekijöistä aiheutuvien sairauksien osalta eivät saa olla tekosyynä niiden välttämättömien ja 
kiireellisten toimien toteuttamiseksi, joilla pyritään vähentämään lasten ja aikuisten 
altistumista ympäristön saasteille; 

5. katsoo, että seuraavat vaaralliset aineet, joille vastasyntyneet, lapset, raskaana olevat 
naiset ja muut herkät väestönosat altistuvat voimakkaasti, on vedettävä kiireellisesti 
markkinoilta, heti kun niitä turvallisemmat vaihtoehdot voidaan ottaa kaupalliseen 
käyttöön: 

 – kuusi ftalaattien ryhmään kuuluvaa ainetta (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP ja 
BBP) kaikissa käyttömuodoissaan, 

 – maalien, pinnoitteiden ja polymeerien valmistuksessa käytetyt klooratut liuottimet, 

 – hitsauksessa ja elektronisessa materiaalissa käytetty lyijy, 

 – kolme orgaanista fosforia sisältäviin torjunta-aineisiin kuuluvaa ainetta (klorpyrifossi, 
diatsinoni ja malationi) ja orgaanisiin klooriyhdisteisiin kuuluva endosulfaani, kaikissa 
käyttötavoissaan; 

6. vaatii, että komission johdolla toteutetaan Yhdysvalloissa tehdyn "National children 
study" -tutkimuksen mallin mukaisesti lapsia koskeva epidemiologinen tutkimus, jossa 
seurattaisiin hedelmöittymisestä aikuisikään saakka ympäristötekijöistä johtuvien 
sairauksien ja tärkeimmille saasteille altistumisen yhteyksiä; 

 
7. korostaa, että on tärkeää antaa ihmisille tietoa ja koulutusta ympäristöstä ja 

terveysasioista; painottaa, että terveellinen ympäristö ja elämäntapa ei riipu ainoastaan 
yksilön valinnoista, mikä on totta varsinkin epäsuotuisassa asemassa olevien 
väestöryhmien kohdalla; katsoo, että paikallisia tiedotushankkeita olisi tuettava ja 
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käytettävä siten hyväksi terveyskeskusten ja sairaaloiden henkilökunnan ja 
sosiaalityöntekijöiden tuntemusta paikallisista ongelmista, niin että lisättäessä tietoisuutta 
näistä asioista vältettäisiin ylhäältä sanelevaa lähestymistapaa; 

 
8. kannattaa kaikkia ehdotettuja toimia, joilla pyritään helpottamaan yleisön tiedonsaantia, ja 

toistaa pyyntönsä kansallisten rekistereiden perustamisesta, joissa jaotellaan suurten 
maantieteellisten kokonaisuuksien mukaan yhtäältä tärkeimmät päästöt ja toisaalta 
yleisimmät sairaudet; on sitä mieltä, että tähän tarkoitukseen komissio voisi käyttää 
unionin uutta paikkatietoinfrastruktuurivälinettä INSPIREa; 

 
9. katsoo, että jotta voitaisiin merkittävästi vaikuttaa yksilöiden ja ryhmien käyttäytymiseen, 

on erittäin tärkeää, että komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ottaa vähitellen 
käyttöön terveyteen ja ympäristöön vaikuttavia ominaisuuksia koskevat merkinnät 
rakennustuotteissa ja -materiaaleissa; 

 
10. on tyytyväinen komission tahtoon jatkaa toimintaa tupakanpolton lopettamiseksi 

suljetuissa tiloissa ja kannustaa sitä luokittelemaan mahdollisimman nopeasti 
tupakansavun syöpää aiheuttavien aineiden 1 luokkaan; 

 
11. muistuttaa, että rakennusten sisäilman laatua ei voida parantaa ilman kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon lukuisat eri saasteiden lähteet: lämmityslaitteet, 
erilaiset välineet, huonekalut ja ihmisen toiminta; pyytää komissiota laatimaan vihreän 
kirjan, jossa keskityttäisiin erityisesti sisäilman saasteita koskeviin ongelmiin; 

 
12. pyytää komissiota tukemaan uutta aloitetta, joka on otettu käyttöön joissakin 

jäsenvaltioissa, joissa on perustettu "ympäristöambulansseiksi " kutsuttuja liikkuvia 
yksiköitä; niiden avulla pyritään laatimaan kokonaisvaltainen ympäristöanalyysi ja 
yksilöimään sisäilmaa saastuttavat tekijät, joilla on mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia 
ihmisten terveyteen; 

 
13. toistaa pyyntönsä, että saastelähteiden lähellä asuviin ihmisiin kiinnitettäisiin erityistä 

huomiota, ja toivoo, että komissio tekisi aloitteen teollisuudesta lähtöisin olevia 
myrkyllisiä ainesosia, ennen kaikkea dioksiinia, kadmiumia, lyijyä, 
vinyylikloridimonomeeria ja bentseeniä, sisältävien ilmansaasteiden vähentämiseksi 
vuoteen 2010 mennessä, mitä varten olisi määriteltävä prosenttiosuudet ja viitevuodet; 

 
14. korostaa, että toimintasuunnitelman yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi olisi 

nyt jo varattava riittävä rahoitus jaksolle 2004–2007; lisää, että ympäristöä ja terveyttä 
koskevia hankkeita olisi pidettävä vuosia 2007–2010 koskevan seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman erityisosana ja niille olisi näin ollen myönnettävä riittävä rahoitus, jonka 
olisi oltava vähintään 300 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon suuret odotukset ja 
sosioekonomiset panokset ympäristöterveyden alalla; 

 
15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle. 
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PERUSTELUT 

Johdanto 
 
Tämä toimintasuunnitelma on komission panos WTO:n viime kesäkuussa Budapestissa 
järjestämälle, neljännelle ympäristöä ja terveyttä käsitelleelle ministerikokoukselle. 
 
Se on myös ensimmäinen vaihe (2004–2010) komission kesäkuussa 2003 esittämää 
ympäristöterveysstrategiaa, joka tunnetaan paremmin nimellä SCALE: 
Science  se perustuu tieteeseen 
Children  siinä keskitytään lapsiin 
Awareness  siinä lisätään tietoisuutta 
Legal instruments siinä käytetään oikeudellisia välineitä 
Evaluation  siihen kuuluu arviointi 
 
Euroopan parlamentti antoi 31. maaliskuuta 2004 lausuntonsa tästä uudesta, ympäristön ja 
terveyden yhdistävästä lähestymistavasta. Täysistunnossa käydyn keskustelun aikana 
komission jäsen Margot Wallström korosti, että 89 prosenttia eurooppalaisista on 
huolissaan ympäristön vaikutuksesta terveyteensä. 
 
Huolestuttavat luvut 
 
Ei kulu päivääkään, ilman että lehtiartikkeli, tunnettujen tiedemiesten laatima tutkimus tai 
tiede- ja yliopistomaailmasta singottu vetoomus varoittaa meitä vaaroista, joita aiheuttavat 
meidän terveydellemme, meidän lastemme ja tulevien sukupolvien terveydelle erilaiset 
saasteet, joille altistumme. 
 
On syytä muistuttaa muutamista luvuista, jotka kuulostavat hälyttäviltä: 
 
– noin kuudesosa lasten kuoleman- ja sairastapauksista Euroopassa johtuu 

ympäristötekijöistä; 
– hengityselinten allergiatautien määrä on kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä 

vuodessa ja niitä sairastaa nykyään yksi lapsi seitsemästä. Tilanne on erittäin 
huolestuttava ja sen johdosta terveyttä käsittelevä neuvosto hyväksyi viime kesäkuussa 
kolme sivua päätelmiä lapsuusiän astmasta; 

– lähes kymmenen prosenttia työntekijöistä altistuu syöpää aiheuttaville ainesosille; 
– 14 prosenttia pariskunnista käy lääkärissä hedelmöittymisongelmien vuoksi, 

keskenmenot lisääntyvät ja miesten hedelmällisyystaso laskee jatkuvasti; 
– 7–20 prosenttia syövistä voidaan katsoa johtuvan ilmansaasteista ja saasteista eri 

elinpaikoissa (asunto, työpaikka). Esimerkiksi Liègessä (Belgia) Sart Tilmanin 
sairaalassa vuonna 2003 tehdyssä tutkimuksessa varmistui, että rintasyöpä on tiiviissä 
yhteydessä kahden orgaanisia klooriyhdisteitä sisältävän torjunta-aineen (p,p'-DDE ja 
heksaklooribentseeni (HCB)) runsaisiin esiintymiin. 
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Toimintasuunnitelman päälinjat 
 
Esittelijä pitää myönteisenä, että komissio nostaa edelleen tässä ensimmäisessä vaiheessa 
etusijalle ympäristötekijöiden ja neljän erittäin yleisen ja jatkuvasti lisääntyvän sairaustyypin 
välisen yhteyden: 
 
– lapsuusajan hengityselimistön sairaudet, astma, allergiat, 
– neurologiset kehityshäiriöt, 
– lapsuusajan syöpä, 
– hormonaaliset haittavaikutukset. 
 
Tämä koskee ensi sijassa neljää vaarallista ainetta, joiden epäillään aiheuttavan toisinaan 
sairauksia: raskasmetallit (lyijy, kadmium, elohopea), dioksiinit, polyklooribifenyylit (PCB) 
ja hormonitoimintaan vaikuttavat aineet (ftalaatit PVC-muoveissa, orgaanisia klooriyhdisteitä 
sisältävät torjunta-aineet jne.). 
 
Tämän toimintasuunnitelman perustana ovat sen kolme keskeistä osaa: 
 
– tietoketjun parantaminen saastumisen lähteiden ja terveysvaikutusten välisten 

yhteyksien ymmärtämiseksi, 
– tiedon puutteiden korjaaminen vahvistamalla tutkimusta, 
– politiikkojen uudelleentarkastelu ja tiedottamisen parantaminen. 
 
Nämä kolme osaa jakautuvat kolmeentoista toimeen. Kiinnostavimmista mainittakoon 
Euroopan yhtenäisen ympäristöterveyden tietojärjestelmän perustaminen (toimet 1–4), jossa 
olennaisena osana on biomonitorointi. Biomonitorointi on verestä, virtsasta ja hiuksista 
otettavien näytteiden hyödyllinen valvontatekniikka, jolla mitataan saasteille altistumista koko 
unionin alueella. 
 
Toimissa 5–8 keskitytään lähestulkoon pelkästään tehostamaan tutkimuksia tällä uudella 
tuntemattomalla alalla, jonka muodostavat saasteiden vaikutukset terveyteen. Tottakai myös 
esittelijä on sitä mieltä, että niin sanottujen monitekijäisten sairauksien, kuten astman, 
allergioiden, eräiden harvinaisten syöpien ja neuroimmunologisten häiriöiden ollessa kyseessä 
etusija on annettava yhteistoiminnalle tutkimuksissa ja tietojen keräämisessä sekä niiden 
vaihdossa viranomaisten välillä, jotta terveyspolitiikka olisi pidemmällä aikavälillä 
kokonaisvaltaista ja tehokkaampaa. 
 
Mutta tämän toteaminen ei ole syy olla toimimatta silloin, kun se on välttämätöntä. On 
ryhdyttävä välittömästi toimeen tarttuvien tautien ja useiden syöpämuotojen suhteen, 
joiden yhteys saasteisiin on helpommin todettavissa. Tämän vuoksi esittelijä ei voi ymmärtää 
komission osoittamaa kunnianhimon puutetta toimissa 9–13, jotka periaatteessa koskevat 
konkreettista toimintaa. Hänen mielestään ainoastaan passiivista tupakointia koskevia 
ongelmia käsitellään riittävästi tässä tiedonannossa. 
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämä toimintasuunnitelma ei ole nimensä veroinen. 
Kyseessä on ennemminkin ympäristötekijöiden vaikutusta terveyteen kokonaisuudessaan 
arvioiva ohjelma. Todellisen toimintasuunnitelman olisi oltava kunnianhimoisempi ja 
annettava suunta tulevien vuosikymmenien ympäristöterveyspolitiikalle, jossa 
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ennaltaehkäisyllä on keskeinen asema. 
 
Muussa tapauksessa on olemassa suuri vaara, että tiettyjen jäsenvaltioiden, joissa ollaan jo 
luomassa kansallista tai alueellista ympäristöterveysstrategiaa, julkiset viranomaiset hylkäävät 
epäröimättä unionin toimintasuunnitelman, josta ne eivät löydä minkäänlaista lisäarvoa. 
 
Esittelijän konkreettiset ehdotukset 
 
1. Ennalta varautumisen periaatteen on jatkossakin oltava väline, jolla edistetään 

ennaltaehkäisevää toimintaa terveys- ja ympäristöuhkien ollessa kyseessä 
 
Esittelijä pahoittelee sitä, että yksikään kolmestatoista toimesta ei perustu ennalta 
varautumisen periaatteelle. Tämä oli muuten yksi niistä asioista, joita Euroopan parlamentti 
arvosteli voimakkaimmin alkuperäisessä strategiassa. Lähestymistapa, joka määrittelee 
absoluuttisen tieteellisen todisteen 21. vuosisadan ajattelutavaksi, on epäilemättä terveen 
järjen vastainen: terveydelle ja ympäristölle vaarallista tuotetta ei pidä enää saada pitää 
kaupan. 
 
Toimintasuunnitelma on myös osittain ristiriidassa komission jäsenen Margot Wallströmin 
antamien lausuntojen kanssa. Hän muistutti 30. maaliskuuta 2004 pidetyssä täysistunnossa, 
että: "Joillakin aloilla olisi liian suuri riski tyytyä odottamaan, että tietomme ovat täydelliset. 
Tämän vuoksi meidän on noudatettava ennalta varautumisen periaatetta, ja niin teemme". 
 
Esittelijä ehdottaa näin ollen yhteisymmärryksessä ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan kanssa, että ei luotaisi aina hiukan 
epäilyksenalaista ja puutteellista "mustaa listaa", vaan että tietyistä vaarallisista aineista 
luovuttaisiin vähitellen kokonaan. On paljon kemiallisia aineita, joiden haitallisuus ihmisten 
terveydelle on näytetty toteen useissa tieteellisissä tutkimuksissa ja jotka voidaan helposti 
korvata turvallisemmilla vaihtoehtotuotteilla. 
 
Esittelijä mainitsee näistä viisi ainetta tai aineryhmää: 
 
– DEHP, jota sisältävät sairaalatarvikkeet, kuten lääkeruiskut, kertakäyttöiset letkut ja 

pussit, ja joka on vaaratekijä ennen kaikkea vastasyntyneiden teho-osastoilla 
hoidettaville lapsille mutta myös aikuisille potilaille; 

– DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP ja BBP: kuusi ainetta, jotka kuuluvat ftalaatteihin. 
Ne ovat kaikki lisääntymiselle ja kehitykselle haitallisia, ja niiden käyttö kaikissa 
muodoissaan olisi pikaisesti lopetettava, ei siis ainoastaan PVC-muoveissa vaan myös 
hajuvesissä ja hiustenpesuaineissa; 

– maalien, pinnoitteiden ja polymeerien, kuten teflonin, valmistuksessa käytetyt 
klooratut liuottimet; 

– hitsauksessa ja elektronisessa materiaalissa käytetty lyijy, 
– orgaanista fosforia sisältävät torjunta-aineet, erityisesti klorpyrifossi, diatsinoni ja 

malationi. Nämä kolme ainetta ovat olleet Yhdysvalloissa kiellettyjä vuodesta 1996 
lähtien, sillä niillä epäillään olevan hormonaalisia haittavaikutuksia ja näin ollen 
muodostavan uhkan hormonaaliselle kehitykselle. Esittelijä toivoo, että myös eräs 
toinen torjunta-aine, endosulfaani, jota käytetään myös hyönteisten torjuntaan, 
kiellettäisiin. Sekin aiheuttaa saman vaaran ihmisen terveydelle. 
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2. Biomonitoroinnista on tultava standardi riskienarvioinnissa 
 
Esittelijä toteaa myös, että biomonitorointia, yhtä yhtenäisen ympäristöterveyden 
tietojärjestelmän perustamiseen tarkoitetuista välineistä, ei oteta käyttöön lähiaikoina. 
Komissio mainitsee ainoastaan, että jaksolla 2004–2007 on välttämätöntä määritellä 
yhtenäinen lähestymistapa biomonitorointiin Euroopassa. Esittelijä panee merkille sen 
käyttöönottamisen käytännölliset ja eettiset vaikeudet. Tässä esimerkki tulevaisuuden 
ongelmista: miten voidaan perustella verinäytteen ottaminen lapselta pelkästään 
saasteseurantaa varten? 
 
Eettisiä periaatteita kunnioittavasta biomonitoroinnista on kuitenkin pikaisesti tehtävä 
standardi kemiallisten aineiden riskienarvioinnissa. Se on edelleenkin paras keino välttää, että 
aine, jonka haitallisuus biodiversiteetille on osoitettu, pysyy markkinoilla, koska sen 
haitallista vaikutusta ihmisen terveydelle ei ole riittävästi todistettu. 
 
3. Lapsia koskevat erityistoimet 
 
Esittelijä ei ole komission kanssa samaa mieltä sen näiden kahden tiedonannon välillä 
tekemästä suunnanmuutoksesta. Esittelijän mielestä lasten on hedelmöittymishetkestä aina 
murrosikään saakka oltava toimintasuunnitelman keskipisteessä. Tähän on ainakin kaksi 
hyvää syytä: 
 
– Lasten erityinen haavoittuvuus saasteiden suhteen: lapset altistuvat suhteessa 

enemmän painoyksikköä kohti ympäristömyrkyille kuin aikuiset ja lapsilla on myös 
enemmän aikaa kroonisten sairauksien kehittymiseen. 

– Jos lasten terveyttä hoidetaan, se antaa mahdollisuuden vaikuttaa kaikkiin ihmisiin ja 
kannustaa heitä omaksumaan vastuullisempia käyttäytymistapoja. 

 
Kun otetaan huomioon nämä näkökohdat ja koska lapset altistuvat eri saastemuodoilla hyvin 
varhain ja pitkäkestoisesti, esittelijä pyytää komissiota tekemään epidemiologisen 
tutkimuksen, joka koskisi lapsia heidän syntymästään asti aina kahdeksaantoista 
ikävuoteen saakka. Tutkimuksen olisi katettava riittävä osa unionin lapsista ja nuorista. Siinä 
voitaisiin ottaa mallia Yhdysvalloissa toteutetusta tutkimuksesta National children study, 
jonka alustavia tuloksia odotetaan vuoden 2008 aikana ja jossa pyritään löytämään 
mahdollisia yhteyksiä ympäristöön liittyvien sairauksien ja tärkeimmille saasteille 
altistumisen välillä. 
 
Lisäksi, kun otetaan huomioon, että kaikilla lapsilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä 
hoitoon, esittelijä toivoo, että komissio ottaa toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa 
huomioon köyhyyden ja terveyden välisen yhteyden. Lapsella, joka kasvaa köyhässä 
perheessä ja vaarallisella teollisuusalueella tai hyvin vilkkaasti liikennöidyn tien lähellä, on 
tietysti suurempi todennäköisyys sairastua saasteista johtuvaan sairauteen kuin jollain toisella 
lapsella. Heistä on pidettävä erityistä huolta ja heille on annettava täsmällistä tietoa. 
 
4. Yleisölle suunnatut tiedotustoimet on moninkertaistettava 
 
On olennaisen tärkeää, että kansalaisilla on käytettävissään yksinkertaista ja ymmärrettävää 
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tietoa. Tiedonannossa osoitetusta hyvästä tahdosta huolimatta esittelijä esittää tässä 
tarkoituksessa uudelleen Euroopan parlamentin 31. maaliskuuta 2004 antamassa 
päätöslauselmassaan esittämän pyynnön, että perustettaisiin julkisia rekistereitä, joista 
saadaan tiedot siitä, missä ovat suurimmat päästöt on maantieteellisesti ja mitkä ovat 
yleisimmät sairaudet. 
 
Tällaisen rekisterin luomista voitaisiin helpottaa EU:n uuden 
paikkatietoinfrastruktuurivälineen INSPIREn käyttöönotolla, jolla pyritään ensi sijassa 
luonnonkatastrofien nopeampaan hallinnointiin sekä parempaan ympäristövalvontaan. 
 
5. Rahoituskysymys 
 
Koska kyseessä on uusi ja poikkitieteellinen lähestymistapa terveysturvallisuuteen ja siihen 
liittyviin ympäristötekijöihin, on olennaisen tärkeää, että toimintasuunnitelmalla on riittävä 
talousarvio. Koska komissio ei ole perustanut uutta rahoitusvälinettä, on epäilyksiä siitä, 
millaiset varat toimintasuunnitelmalle tosiasiallisesti myönnetään. Näitä epäilyksiä 
vahvistavat ympäristöä ja terveyttä koskeville hankkeille EU:n kansanterveyden 
toimintaohjelman puitteissa myönnetyt vähäiset määrärahat, vain 2–3 miljoonaa euroa 
vuodessa. 
 
Tämän vuoksi esittelijä pyytää näiden summien korottamista jaksolla 2004–2007. Ainoa 
ratkaisu on määrärahojen siirto kuudenteen ympäristön puiteohjelmaan ja kansanterveyden 
toimintaohjelmaan. 
 
Ja koska rahaa on etsittävä sieltä, missä sitä on, esittelijä pyytää, että seitsemännessä 
tutkimuksen puiteohjelmassa vuosille 2007–2010 (mikä vastaa tämän toimintasuunnitelman 
puolivälin arviointia), ympäristöä ja terveyttä koskeville hankkeille myönnettäisiin vähintään 
300 miljoonan euron suuruiset määrärahat. Tämä on tarvittava ja realistinen summa, kun 
otetaan huomioon tutkijoiden parissa heränneet valtavat toiveet, tarve kerätä yhä enemmän 
tietoja ja saattaa yleiseen tietoon saasteiden ja terveyden välinen läheinen yhteys. 
 
Tämä on vahva poliittinen ele, erityisesti tulevaisuudelle, meidän lapsillemme ja tuleville 
sukupolville. 
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