
 

PR\545962LT.doc  PE 349.889 

LT LT 

EUROPOS PARLAMENTAS 
2004 2009 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

NEGALUTINIS 
2004/2132(INI) 

 

27.10.2004 

PRANEŠIMO PROJEKTAS 
dėl 2004–2010 m. Europos veiksmų plano, skirto aplinkos apsaugai ir sveikatai 
(2004/2132(INI)) 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

Pranešėjas: Frédérique Ries 



 

PE 349.889 2/11 PR\545962LT.doc 

LT 

 
PR_INI 

TURINYS 

Psl. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN. Error! Bookmark not 
defined. 

EXPOSE DE MOTIFS .............................................................Error! Bookmark not defined. 

 



 

PR\545962LT.doc 3/11 PE 349.889 

 LT 

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS  

dėl 2004–2010 m. Europos veiksmų plano, skirto aplinkos apsaugai ir sveikatai 
(2004/2132(INI)) 

Europos Parlamentas, 

- atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Tarybai, Europos Parlamentui ir Ekonomikos bei 
socialinių reikalų komitetui apie 2004–2010 m. Europos veiksmų planą, skirtą aplinkos 
apsaugai ir sveikatai (KOM(2004)0416), 

 
- atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 31 d. rezoliuciją dėl Europos strategijos aplinkos 

apsaugos ir sveikatos srityje1
. 

 
- atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos veiksmų planą, parengtą per 2004 m. 

birželio 23–25 d. Budapešte įvykusią ketvirtąją ministrų paneuropinę konferenciją aplinkos 
apsaugos ir sveikatos klausimais, 

 
– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą (A6-0000/2004), 

A. kadangi įvairių aplinkos taršos faktorių sveikatai keliama rizika yra vienas iš svarbiausių 
Europos piliečių rūpesčių ir kad todėl Europos Sąjunga neatidėliodama turi parengti bendrą 
visuomenės sveikatos apsaugos politiką, 

 
B. kadangi Veiksmų plane nepakankamai sprendžiama mažiausiai nuo taršos apsaugotų žmonių 

grupių rizikos įvertinimo ir ypač vaikų pažeidžiamumo problema, priešingai nei buvo 
nuspręsta Aplinkos apsaugos ir sveikatos strategijoje (SCALE iniciatyva) 
(KOM(2003)0338), 

 
C. kadangi vienas iš trijų vaikų ligų, kuriomis serga pradedant naujagimiais ir baigiant 19 metų 

amžiaus asmenimis, atvejų Europos Sąjungoje gali būti susietas su aplinkos faktoriais, ir 
kadangi daugiau kaip 40 proc. atvejų tai pasakytina apie mažesnius kaip 5 metų vaikus, 

 
D. kadangi ypač vaikai yra neapsaugoti nuo aplinkos taršos poveikio ankstyvame amžiuje ar 

nuolat per savo gyvenimą, o tai gali sukelti chroniškas ligas, galinčias pasireikšti ne anksčiau 
kaip po kelių dešimčių metų, 

 
E. kadangi vaikams taršos keliama grėsmė Europoje yra nevienoda ir kadangi visais Europos 

Sąjungos veiksmais šioje srityje turi būti siekiama taip pat užsibrėžti kovos su netolygia 
vaikų sveikatos padėtimi tikslą, 

 
F. kadangi per paskutinius 20 metų žymiai ir neraminančiai išaugo šių ligų skaičius: 

                                                 
1 Patvirtintas tekstas, P5_TA(2004)0246. 
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- ūminės kvėpavimo takų infekcijos – pagrindinė mažesnių kaip 5 metų vaikų mirtingumo 

priežastis ir yra įrodytas jos ryšys su išorės bei patalpų oro tarša, 
- kontakto su kenksmingomis medžiagomis, pavyzdžiui, švinu, metilo gyvsidabriu, polichloro 

bifenilu, kai kuriais tirpikliais ir pesticidais sukelti kartais negrįžtami neurologinio vystymosi 
sutrikimai, 

 
G. kadangi per 2004 m. birželio 1 ir 2 d. sesiją Taryba priėmė išvadas dėl vaikų astmos ir 

paragino Komisiją bei valstybes nares tinkamai atsižvelgti į svarbų iššūkį, su kuriuo 
visuomenės sveikata susiduria dėl vaikų astmos, 

 
H. kadangi šiame Veiksmų plane „pirmojo ciklo“, apimančio 2004–2010 m., nustatytas 

prioritetas yra labiau koordinuoti ir užtikrinti įvairiakryptį skirtingų veikėjų mokslinių 
tyrimų, sveikatos ir aplinkos apsaugos srityje vykdomą veiklą, turint prioritetinį tikslą 
pagerinti žinių, susijusių su aplinkos taršos įtaka sveikatai, įsigijimu, 

 
I. kadangi šis metodas iš esmės nėra tinkamas, nes jame neatsižvelgiama į daugelį paskelbtų 

mokslinių tyrimų, kuriuose akivaizdžiai patvirtintas ryšys tarp sąveikos su aplinkos faktoriais 
ir 4 šiame pranešime nurodytų prioritetinių ligų: astmos ir vaikų alergijų, neurologinio 
vystymosi sutrikimų, vėžio ir endokrininės sistemos sutrikimų, 

 
J. kadangi tiek Europos Parlamentas savo 2004 m. kovo 31 d. rezoliucijoje, tiek 52 Europos 

ministrai, atsakingi už sveikatos ir aplinkos apsaugos klausimus, savo 2004 m. birželio 25 d. 
veiksmų plane patvirtino, kad būtina vadovautis apdairumo principu, juo labiau nesiėmus 
reikiamų veiksmų, išlaidos ir potenciali rizika mūsų sveikatai bei aplinkai būtų pernelyg 
didelė, 

 
K. kadangi neseniai buvo duotas „konkurencingumo“ Tarybos padrąsinantis ženklas, kuri 

vadovaudamasi apdairumo principu nusprendė uždrausti naudoti šešis ftalio šeimos 
cheminius produktus, naudojamus plastmasinių vaikų žaislų gamyboje, 

 
L. kadangi Veiksmų plane šios politinės valios akivaizdžiai nėra, nei vienoje vietoje nesiūloma 

vadovautis apdairumo principu, net kai lengvai galima nustatyti kurio nors taršos faktoriaus 
poveikį sveikatai, ypač kalbant apie infekcines ligas ir kai kurias vėžio formas, 

 
M. kadangi Aarhus konvencijos ir Direktyvos 2003/4/EB dėl galimybės visuomenei susipažinti 

su informacija apie aplinką nuostatose numatyta ideali ES aplinkos apsaugos ir sveikatos 
stebėsenos sistemos teisinė bazė, 

 
N. kadangi pageidaujamos visos priemonės, kuriomis siekiama apmokyti ir mobilizuoti 

medicinos sektoriaus darbuotojus tarp aplinkos ir sveikatos egzistuojančio ryšio klausimu, 
nes jomis atkreipiamas piliečių dėmesys į šią naują problemą, 

 
 
1. Apgailestauja, kad tik keturi iš trylikos Komisijos strategijoje dėl aplinkos apsaugos ir 

sveikatos 2004–2010 m. apibrėžtų veiksmų yra susiję su specialiomis priemonėmis ir nei 
viename iš jų nenustatyti skaičiais išreikšti tikslai. 
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2. Pažymi, kad Europos Sąjungos lygmeniu nėra numatyta nedelsiant įdiegti biologinės 

stebėsenos sistemą, skirtą atlikti biologinių žymų kontrolę, kad būtų galima išmatuoti 
sąveikos su aplinkoje esančiais teršalais lygį.  

 
3. Mano, kad biologinė stebėsena turėtų būti taikoma visų rizikos įvertinimo politikos sričių 

atvejais ir visų pirma dėl infekcinių ligų, pavyzdžiui, legioneliozės ir kai kurių teršalų sukelto 
vėžio formų, dėl kurių paprasčiausia apibrėžti „priežasties–padarinio“ schemą: ryšys tarp 
asbesto ir pleuros vėžio, arseno ir inkstų vėžio, kai kurių pesticidų ir leukemijos, limfmazgių 
bei prostatos vėžio.  

 
4. Primena, kad mokslinio užtikrintumo nebuvimas ir būtinybė dėl daugiafaktorinių ligų atlikti 

papildomus tyrimus neturėtų pasitarnauti pretekstu nevykdyti būtinų ir skubių veiksmų, 
kuriais siekiama sumažinti aplinkos taršos vaikams ir suaugusiems keliamą grėsmę,  

 
5. Mano, kad skubiai reikia iš Europos rinkų pašalinti toliau nurodytas kenksmingas medžiagas, 

su kuriomis susiduria naujagimiai, vaikai, nėščiosios ir kiti, kuriems gresia šis pavojus, kai 
tik atsiranda galimybė jas pakeisti alternatyviais produktais: 

 
- šeši ftalio šeimos produktai (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) visomis formomis, 
- dažų, dangos, polimerų gamyboje naudojami chloruoti tirpikliai, 
- suvirinimo metu ir elektroninėje įrangoje naudojamas švinas, 
- trys organinių fosforo pesticidų šeimos produktai (chloropirifosas, diazinonas ir malationas), 

endosulfanas, organinis chloro pesticidas visomis naudojamomis formomis. 
 
6. Primygtinai reikalauja, kad vadovaujant Komisijai, pagal „Šalies vaikų tyrimo“ JAV pavyzdį 

būtų atliktas epidemiologinis vaikų tyrimas, siekiant nuo nėštumo laikotarpio iki suaugusio 
amžiaus nustatyti, koks yra ryšys tarp patologijų, susijusių su aplinka, ir sąveikos su 
pagrindiniais teršalais. 

 
7. Pabrėžia visuomenės švietimo ir informavimo apie aplinkos apsaugos bei sveikatos 

klausimus svarbą. Pabrėžia, kad neužteršta aplinka ir sveikas gyvenimo būdas yra ne tik 
atskirų individų pasirinkto gyvenimo būdo rezultatas, tai kas dažnai pasakytina apie socialiai 
remtinas asmenų grupes. Reikia remti vietos informavimo projektus, pasinaudojant sveikatos 
priežiūros centrų ir ligoninių bei socialinių darbuotojų turimomis žiniomis apie vietos 
problemas, kad skatinant sąmoningumą šiais klausimais, būtų išvengta pernelyg sudėtingo 
požiūrio. 

 
8. Remia veiksmus, kuriais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas visuomenei susipažinti su 

informacija ir vėl prašo sukurti nacionalinius registrus, kuriuose apie kiekvieną didelę 
geografinę zoną būtų nurodyta, kokie yra pagrindiniai taršos šaltiniai ir ligos. Mano, kad 
Komisija tuo tikslu galėtų naudotis naująja Europos geografinių duomenų priemone 
INSPIRE. 

 
9. Mano, kad norint akivaizdžiai paveikti atskirų asmenų ir kolektyvinę elgseną, nepaprastai 

svarbu, kad Komisija bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis palaipsniui įdiegtų statybos 
gaminių ir medžiagų žymėjimą su pateikta informacija apie jų poveikį aplinkai ir sveikatai.  
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10. Džiaugiasi Komisijos noru toliau siekti, kad būtų uždrausta rūkyti uždarose patalpose ir 

ragina kaip galima greičiau tabako dūmus aplinkoje priskirti 1 klasės vėžį sukeliančių 
veiksnių kategorijai. 

 
11. Primena, kad oro pastatuose kokybė negali būti pagerinta nesiimant bendro pobūdžio 

veiksmų, kuriais atsižvelgiama į įvairius taršos šaltinius:  kurią deginančius įrenginius, 
įrangą, baldus ir žmonių veiklą. Prašo Komisiją parengti Žaliąją knygą, skirtą specialiai 
buitinės taršos problemai. 

 
12. Prašo Komisiją skatinti naują kai kuriose valstybėse narėse pradėtą taikyti iniciatyvą, t. y. 

įkurti mobiliąsias priemones, vadinamas „aplinkos apsaugos greitosiomis pagalbomis“, 
kurios atliktų bendrą aplinkos tyrimą ir nustatytų patalpų teršalus, galinčius neigiamai 
paveikti žmonių sveikatą.  

 
13. Kartoja savo prašymą ypač atkreipti dėmesį į žmonių, gyvenančių netoliese taršos šaltinių, 

padėtį ir pageidauja, kad Komisija pateiktų iniciatyvą, siekiant iki 2010 m. sumažinti 
pramonės įmonių į orą išmetamų toksinių medžiagų, visų pirma, dioksino, kadmio, švino, 
vinichlorido monomero ir benzeno kiekį vadovaujantis apibrėžtomis procentinėmis vertėmis 
ir nustatytais terminais. 

 
14. Pabrėžia, kad norint užtikrinti nuoseklų ir veiksmingą veiksmų planą, reikia 2004–2007 m. 

laikotarpiui numatyti atitinkamą finansavimą, priduria, kad „aplinkos apsaugos ir sveikatos“ 
projektai 7-ojoje mokslinių tyrimų pagrindų programoje turi būti laikomi atskira tema ir 
jiems turi būti skirtas atitinkamas finansavimas, ne mažesnis kaip 300 milijonų eurų, turint 
mintyje milžiniškus lūkesčius ir sociologinę bei ekonominę jų svarbą aplinkos ir sveikatos 
sričiai. 

 
15. Įpareigoja savo Pirmininką šią rezoliuciją perduoti Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Įvadas 
 
Šis veiksmų planas yra Komisijos įnašas į 4-ąją ministrų konferenciją aplinkos apsaugos ir 
sveikatos tema, kurią PSO surengė birželio mėnesį Budapešte. 
 
Jis taip pat yra Komisijos 2003 m. birželio mėnesį inicijuotos strategijos dėl aplinkos apsaugos ir 
sveikatos, labiau žinomos pagal akronimą SCALE, pirmas ciklas: 
Mokslas (angl. science)  pagrįstas moksliniais tyrimais 
Vaikai (angl. children)  skirtas vaikų klausimui 
Sąmoningumas (angl. awareness)  kuris priverčia susimąstyti 
Teisinės priemonės (angl. legal instruments) naudojamasi teisinėmis priemonėmis 
Įvertinimas (angl. evaluation)  kuriame numatomas įvertinimas 
 
Europos Parlamentas 2004 m. kovo 31 d. išsakė savo nuomonę apie naująjį įvairiakryptį metodą 
„aplinkos apsauga ir sveikata“. Per plenarinio posėdžio diskusijas Komisijos narys Margot 
Wallström pabrėžė, kad 89 proc. Europos piliečių sakosi sunerimę dėl aplinkos poveikio jų 
sveikatai.  
 
Nerimą keliantys skaičiai 
 
Nepraeina nei viena diena, kad kuriame nors straipsnyje, žinomo mokslininko parašytoje 
studijoje, mokslininkai ar akademinio sluoksnio atstovai mūsų neperspėtų apie įvairių taršos 
atmainų, su kuriomis mes susiduriame, mūsų, mūsų vaikų ir būsimų kartų sveikatai keliamą 
grėsmę. 
 
Reikia priminti kelis neraminančius skaičius:  
 
- vienos šeštosios Europos vaikų mirčių ir ligų atvejų priežastis yra susijusi su aplinkos 

faktoriais, 
- alerginių kvėpavimo takų ligų per dvidešimt metų padaugėjo du kartus ir šiandien jomis 

serga 1 iš 7 vaikų. Ši ypač nerimą kelianti padėtis paskatino Tarybą „sveikata“ birželio 
mėnesį priimti trijų puslapių išvadas dėl vaikų astmos. 

- Beveik 10 proc. darbuotojų dirba turėdami kontaktą su vėžį sukeliančiomis medžiagomis. 
- 14 proc. porų reikalinga konsultacija dėl sunkumų bandant pastoti, daugėja persileidimo 

atvejų ir nuolat auga nevaisingų vyrų skaičius,  
- 7–20 proc. vėžio atvejų sukelia užterštas oras ir tarša įvairiose vietose (namuose, darbo 

vietoje). Pavyzdžiui, 2003 m. Sart Tilman ligoninėje Lieže (Belgijoje) atliktas tyrimas 
patvirtino, kad krūties vėžys yra labai susijęs su 2 organinio floro pesticidų (p,p'-DDE ir 
heksachlorobenzenas-HCB) didelėmis koncentracijomis. 

 
Veiksmų plano pagrindinės gairės 
 
Pranešėjas džiaugiasi, kad Komisija šiame pirmame etape ir toliau daug dėmesio skiria ryšiui 
tarp aplinkos faktorių ir svarbiausių bei vis dažniau pasitaikančių keturių ligų rūšių:  
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– kvėpavimo takų ligų, astmos ir vaikų alergijos, 
– neurologinio vystymosi sutrikimų, 
– vaikų vėžio formų, 
– endokrininės sistemos sutrikimų. 
 
4 kenksmingos medžiagos, kartais galinčios sukelti šias ligas, visų pirma yra: sunkieji metalai 
(švinas, kadmis, gyvsidabris), dioksinai, polichlorobifenilai (PCB) ir endokrininę sistemą 
trikdantys elementai (ftalio junginiai PVC plastike, organiniai chloro pesticidai ir t. t.). 
 
Šį veiksmų planą sudaro trys pagrindinės kryptys:  
 
- pagerinti informacijos perdavimo grandinę, kad būtų galima suprasti tarp taršos šaltinių ir 

poveikio sveikatai esantį ryšį, 
- patobulinti turimas žinias, sustiprinant mokslinius tyrimus, 
- peržiūrėti politikos sritis ir pagerinti informacijos perdavimą.  
 
Šios trys kryptys tiksliau apibrėžtos 13 veiksmų. Viena iš įdomiausių idėjų yra palaipsniui 
sukurti integruotą Europos duomenų apie aplinką ir sveikatą sistemą (1–4 veiksmai), kurioje 
pagrindinis vaidmuo tektų biologinei stebėsenai. Tai yra vertinga kraujo, šlapimo arba plaukų 
mėginių stebėsenos būdas, siekiant įvertinti sąveikos su teršalais poveikį Europos Sąjungos 
lygmeniu. 
 
5–8 veiksmai yra susiję su beveik tik intensyvesnių tyrimų šioje naujoje terra explorada, t. y. 
teršalų poveikio sveikatos būklei“ srityje vykdymu. Pranešėjas taip pat mano, kad taip 
vadinamų multifaktorinių ligų, pavyzdžiui, astmos ir alergijų, kai kurių retų vėžio formų, 
neuroimunologinių sutrikimų atvejais prioritetą reikėtų suteikti mokslinių tyrimų, viešųjų 
valdžios organų renkamų duomenų ir keitimosi jais sinergijai, siekiant parengti visuotinę ir 
veiksmingesnę sveikatos politiką. 
 
Tačiau dėl šios priežasties nereikia pamiršti imtis veiksmų, kai tai yra būtina. Dėl infekcinių ligų 
ir daugelio vėžio formų, dėl kurių galima aiškiai nustatyti tarp teršalo ir ligos esantį ryšį, reikia 
nedelsiant imtis veiksmų. Todėl pranešėjas negali suprasti Komisijos ambicijų trūkumo 
konkretiems veiksmams skirtuose 9–13 veiksmuose. Jo nuomone, tik dėl pasyvaus rūkymo 
aplinkai daromos žalos problemos šiame pranešime buvo surastas tinkamas sprendimas.  
 
Trumpai tariant, šis veiksmų planas neatitinka tikrovės. Čia greičiau kalbama apie bendrą 
aplinkos poveikio sveikatai įvertinimo programą. 
Tinkamas veiksmų planas turėtų būti labiau ambicingas ir jame turėtų būti nustatytos sveikatos 
bei aplinkos politikos gairės keliems ateinantiems dešimtmečiams, kuriose svarbiausias vaidmuo 
tektų prevencijai.  
 
Priešingu atveju yra tikimybė, kad kai kurių valstybių narių viešosios valdžios institucijos, jau 
šiuo metu rengiančios nacionalinę arba regioninę „aplinkos apsaugos ir sveikatos“ strategiją 
nepaisys Europos veiksmų plano, kuriame jos neįžiūrės jokios naudos.  
 
Konkretūs pranešėjo pasiūlymai 
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1. Apdairumo principas turi būti ir toliau naudojamas siekiant skatinti prevencinę veiklą 
iškilusio pavojaus sveikatai ir aplinkai atveju 
 
Pranešėjas apgailestauja, kad nei vienas iš 13 veiksmų nėra pagrįstas apdairumo principo 
taikymu. Tai, be kita ko, Europos Parlamentas labiausiai kritikavo pirminėje strategijoje.  
Metodas, pagal kurį absoliutaus mokslinio įrodymo būtinybė tapo XXI amžiaus paradigma, 
prieštarauja sveikam protui: neturi būti prekiaujama sveikatai ir aplinkos apsaugai 
kenkiančiais gaminiais. 
 
Tam tikra prasme šis planas taip pat iš dalies prieštarauja Komisijos nario Margot Wallström 
pareiškimams šiuo klausimu, kuris per 2004 m. kovo 30 d. plenarinio posėdžio diskusijas 
kalbėjo: „Yra tokių sričių, kuriose negalime rizikuoti laukdami, kol įgysime visas įmanomas 
žinias, bet privalome veikti vadovaudamiesi apdairumo principu ir mes tai darysime“. 
 
Pranešėjas, remdamasis nuolatine Aplinkos apsaugos, sveikatos ir maisto saugos pozicija, siūlo 
nesudaryti „juodojo sąrašo“, dėl kurio nuolat kyla abejonių ir jis niekada nėra išsamus, bet 
palaipsniui pašalinti kai kurias kenksmingas medžiagas. Yra tiek cheminių molekulių, kurių 
kenksmingas poveikis žmonių sveikatai buvo įrodytas daugelyje mokslinių studijų ir kurias 
galima paprastai pakeisti alternatyviais saugesniais produktais. 
 
Pranešėjas išskiria 5 medžiagas ar medžiagų šeimas:  
 
- DEHP, kuris įeina į medicininės įrangos, pavyzdžiui, švirkštų, vamzdžių ir vienkartinių 

maišelių sudėtį, ir kuris visų pirma kenkia intensyvios slaugos skyriuose esantiems vaikams, 
bet ir suaugusiems pacientams.  

- DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP ir BBP: 6 ftalio šeimai priklausančios medžiagos, 
kenkiančios reprodukcijai ir vystymuisi, ir kurias nedelsiant turėtų būti uždrausta naudoti ne 
tik PVC plastiko, bet ir kvepalų ar šampūno gamyboje, 

- Dažų, dangos, polimerų gamyboje naudojami chloruoti tirpikliai, 
- Suvirinimo metu ir elektroninėje įrangoje naudojamas švinas, 
- Organiniai fosforo pesticidai ir ypač chloropirosas, diazinonas ir malationas, trys nuo 1996 

m. JAV uždraustos medžiagos, kurios, įtariama, trikdo endokrininę sistemą ir todėl yra 
rizika, kad gali pakenkti hormonų vystymuisi. Pranešėjas nori, kad būtų uždraustas kitas 
pesticidas, taip pat naudojamas kaip insekticidas: endosulfanas, kuris yra vienodai pavojingas 
žmonių sveikatai. 

 
2. Biologinė stebėsena rizikos įvertinimo srityje turi tapti taisykle 
 
Pranešėjas taip pat pažymi, kad biologinė stebėsena, kuri yra viena iš priemonių, turinčių 
integruotai informacijos apie sveikatą ir aplinką sistemai suteikti daugiau svarumo, greitu laiku 
neišvys dienos šviesos. Komisija tiesiog užsimena, kad 2004–2007 m. laikotarpiu būtina 
apibrėžti nuoseklų biologinės stebėsenos Europoje metodą. Pranešėjas atkreipia dėmesį į 
praktinius ir etinius sunkumus, su kuriais gali būti susidurta ją rengiant. Įprastas klausimas, į kurį 
reikės ateityje atsakyti: kaip pagrįsti tai, kad vaiko kraujas bus imamas norint atlikti 
paprasčiausią taršos poveikio sveikatai kontrolę? 
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Tačiau reikia, kad biologinė stebėsena kaip galima greičiau, vadovaujantis etikos principais, 
cheminių medžiagų keliamos grėsmės įvertinimo srityje taptų taisykle. Tai yra geriausias būdas 
išvengti, kad būtų prekiaujama medžiaga, kurios kenksmingas poveikis biologinei įvairovei 
įrodytas, bet ja toliau prekiaujama, nes jos neigiamas poveikis žmonių sveikatai nebuvo iki galo 
įrodytas. 
 
3. Specialiai vaikams skirti veiksmai 
 
Pranešėjas nepritaria Komisijos tarp dviejų pranešimų atsiradusiam „krypties pokyčiui“ ir mano, 
kad vaikai nuo motinos pastojimo iki paauglystės turi būti centriniu Veiksmų plano aspektu  dėl 
šių dviejų priežasčių: 
 
- Vaikai yra ypač taršos pažeidžiami, nes, palyginus su suaugusiais žmonėmis, proporciniu 

požiūriu didesnė jų kūno dalis nukenčia nuo aplinkos toksiškų medžiagų, taip pat yra 
pakankamai laiko išsivystyti chroniškoms ligoms. 

- Kalbant apie vaikų sveikatą, galimybė daryti įtaką ir skatinti žmones atsakingiau elgtis. 
 
Atsižvelgiant į tai, kas buvo anksčiau pasakyta ir kadangi vaikai labiausiai nukenčia nuo 
ankstyvos ir nuolatinės sąveikos su įvairiomis taršos atmainomis, pranešėjas prašo Komisiją 
atlikti vaikų, pradedant naujagimiais ir baigiant 18 metų vaikais, epidemiologinį tyrimą.  
Jame turi dalyvauti Europos jaunimą atstovaujantys šio amžiaus atstovai. Ją atliekant gali būti 
remiamasi JAV parengta programa „Šalies vaikų tyrimas“, kurios pirminių rezultatų laukiama 
2008 m. ir kuriuo siekiama nustatyti, koks yra ryšys tarp patologijų, susijusių su aplinka, ir 
sąveikos su pagrindiniais teršalais. 
 
Be to, turint mintyje, kad vaikams suteikiamos nevienodos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugos, pranešėjas pageidauja, kad Komisija vykdydama Veiksmų planą atsižvelgtų į tarp 
skurdo ir sveikatos egzistuojantį ryšį. Iš esmės, vaikui, augančiam finansinių sunkumų 
turinčioje šeimoje ir gyvenančiam padidintos rizikos pramoninėje vietovėje ar netoliese judraus 
greitkelio yra didesnė tikimybė susirgti viena iš taršos sukeltų ligų. Jiems turi būti skirtas 
ypatingas dėmesys ir suteikta tikslinga informacija. 
 
4. Reikia rengti daugiau visuomenės informavimo kampanijų 
 
Nepaprastai svarbu, kad piliečiai galėtų susipažinti su paprasta ir suprantama informacija. Šiuo 
tikslu ir nepaisant pranešime parodytos geros valios, pranešėjas vėl primena Europos Parlamento 
2004 m. kovo 31 d. rezoliucijoje pateiktą prašymą sukurti visuomenei prieinamą registrą, 
kuriame atitinkamai pagal dideles geografines zonas būtų nurodyta, kokie yra pagrindiniai taršos 
šaltiniai ir ligos šiose zonose.  
 
Šį registrą būtų lengviau sukurti, greitu laiku įdiegus naująją Europos kartografinių duomenų 
priemonę INSPIRE, kurios tikslas – visų pirma, greičiau valdyti stichines nelaimes ir atlikti 
geresnę aplinkos kontrolę. 
 
5. Finansavimo klausimas 
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Kadangi kalbama apie naują ir įvairiakryptį su aplinkos faktoriais susijusios sveikatos apsaugos 
metodą, būtina veiksmų planui skirti atitinkamas lėšas. Komisijai dar nesukūrus naujosios 
finansinės priemonės, vis dar neaišku, kiek realiai lėšų bus skirta Veiksmų planui. 
Šias abejones patvirtina nedidelės „aplinkos ir sveikatos“ klausimui pagal Europos visuomenės 
sveikatos programą skirtos lėšos – ne daugiau kaip 2–3 milijonai eurų per metus.  
Todėl pranešėjas prašo 2004– 2007 m. laikotarpiu skirti daugiau lėšų, pasinaudojant vienintele 
išeitimi –  perskirstyti 6-osios aplinkos programos ir Visuomenės sveikatos programos lėšas.  
 
Ir kadangi reikia ieškoti pinigų ten, kur jų galima rasti, pranešėjas prašo, kad projektams 
„aplinkos apsauga ir sveikata“ 7-oje Europos mokslinių tyrimų pagrindų programoje 2007–2010 
m., kas būtent atitinka įpusėjusį peržiūrėtą Veiksmų planą, skirti ne mažiau kaip 300 milijonus 
eurų. Suma yra nemaža ir atitinka realybę, turint mintyje milžiniškus mokslininkų puoselėjamus 
lūkesčius, taip pat būtinybę surinkti vis daugiau duomenų ir atkreipti visuomenės dėmesį į 
glaudų tarp taršos ir sveikatos egzistuojantį ryšį. 
 
Mūsų vaikų ir būsimų kartų vardan reikalingas svarus politinis gestas. 
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