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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.-2010.g. 
(2004/2132(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 
2004. – 2010. g. (KOM(2004)0416), 

 
– ņemot vērā tā 2004. gada 31. marta rezolūciju par Eiropas stratēģiju vides un veselības 

jomā1, 
 
– ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas Rīcības plānu 4. Eiropas ministru konferencē 

par vidi un ve3selību, kas notika Budapeštā no 2004. gada 23. līdz 25. jūnijam, 
 
– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 
 
– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 

(A6-0000/2004), 
 

A. tā kā Eiropas pilsoņi visvairāk ir noraizējušies par draudiem veselībai, ko rada dažādu 
vides piesārņotāju izraisītie riski, un tā kā Eiropas Savienībai bez kavēšanās jāīsteno 
patiesa vides sanitārās drošības politika; 

 
B. tā kā Rīcības plāns pietiekami nerisina jautājumu par riska novērtējumu apdraudētu 

iedzīvotāju, it īpaši bērnu, grupās saistībā ar vides piesārņojumu pretēji tam, kas tika 
nolemts Vides un veselības stratēģijā (SCALE iniciatīva (KOM(2003)0338); 

 
C. tā kā Eiropas Savienībā gandrīz katru trešo bērnu saslimšanu laikā no piedzimšanas līdz 

19 gadu vecumam var attiecināt uz vides faktoriem un tā kā vairāk nekā 40 % gadījumu 
slimo bērni līdz 5 gadu vecumam; 

 
D. tā kā bērnus sevišķi apdraud ilgstoša vai agrā bērnībā sākusies vides faktoru ietekme, kas 

var izraisīt hroniskas slimības, kuras reizēm parādās tikai pēc desmitiem gadu; 
 
E. tā kā bērni Eiropā nevienādā mērā ir pakļauti dažādiem vides piesārņojumiem un tā kā 

katras Eiropas Savienības rīcības mērķim šajā jomā vajadzētu būt cīņai pret nevienlīdzību 
bērnu veselības aizsardzībā; 

 
F. tā kā pēdējos 20 gados ļoti satraucošs ir šādu slimību ievērojamais pieaugums: 
 

- akūtas respiratoru infekcijas, kas ir galvenais nāves iemesls bērniem līdz 5 gadu 
vecumam, un ir pierādīta to saikne ar gaisa piesārņojumu ārā un telpās; 

                                                 
1 Pieņemtais teksts, P5_TA(2004)0246. 



 

PE 349.889v01-00 4/11 PR\545962LV.doc 

LV 

- reizēm neatgriezeniski neiroloģiskas dabas attīstības traucējumi, ko izraisījusi agrīna 
saskare ar tādām bīstamām vielām kā svins, metildzīvsudrabs, polihlorbifenili (PCB), 
daži šķīdinātāji un pesticīdi; 

 
G. tā kā Padomes 2004. gada 1. un 2. jūnija sesijā pieņēma secinājumus par bērnu saslimšanu 

ar astmu un aicināja Komisiju un dalībvalstis pilnībā rēķināties ar to, cik lielas problēmas 
sabiedrības veselībai rada bērnu saslimšana ar astmu; 

 
H. tā kā šajā Rīcības plānā ir norādīts, ka “pirmajā posmā” no 2004. līdz 2010. gadam 

prioritāte būs koordinācijas pastiprināšana un plaša spektra dažādas darbības pētniecības, 
veselības un vides jomā ar galveno mērķi uzlabot zināšanu iegūšanu par vides 
piesārņojuma ietekmi uz veselību; 

 
I. tā kā šāda pieeja  pamatos ir nepietiekama, jo tā ignorē daudzos publicētos zinātniskos 

pētījumus, kas parāda, ka pastāv saistība starp vides faktoru iedarbību un četrām šajā 
paziņojumā minētajām visvairāk sastopamajām slimībām: astmu un alerģijām, ar kurām 
slimo bērni, neiroloģiskas dabas attīstības traucējumiem, vēzi un endokrīnās sistēmas 
traucējumiem; 

 
J. tā kā Eiropas Parlaments 2004. gada 31. marta rezolūcijā un dalībvalstu 52 veselības un 

vides ministri 2004. gada 25. jūnija  Rīcības plānā tomēr atkārtoti apstiprināja 
nepieciešamību ievērot piesardzības principu, jo bezdarbības izraisītās izmaksas un 
potenciālie veselības apdraudējumi ir pārāk nopietni; 

 
K. tā kā “konkurences” Padome nesen deva iepriecinošu zīmi, piemērojot piesardzības 

principu un aizliedzot sešas ftalātu grupas ķīmiskas vielas, kuras izmanto plastmasas 
rotaļlietu ražošanā; 

 
L. tā kā šādas politiskās gribas izpausmes nepārprotami pietrūkst Rīcības plānā, kurā ne ar 

vārdu nav pieminēts piesardzības princips, pat tad ne, ja ir visai viegli noteikt piesārņojošā 
faktora ietekmi uz veselību, un tas attiecas pirmām kārtām uz infekcijas slimībām un dažu 
veidu ļaundabīgajiem audzējiem; 

 
M. tā kā noteikumi Ārhusas konvencijā un Direktīvā 2003/4/EK par vides informācijas 

pieejamību sabiedrībai veido ideālu pamatu ES vides un veselības monitoringa sistēmai; 
 
N. tā kā ir apsveicami visi pasākumi, kuru mērķis ir apmācīt un mobilizēt mediķus 

profesionāļus, norādot saikni starp vidi un veselību, jo šie pasākumi veido nepieciešamo 
starpposmu pilsoņu izpratnes vecināšanai par šīm jaunajām problēmām, 

 
 
1. izsaka nožēlu, ka trīspadsmit punktos, kas noteikti Komisijas stratēģijā vides un veselības 

jomā 2004.-2010.g., tikai četri attiecas uz specifiskiem pasākumiem un ka nevienā nav 
norādīts skaitļos izteikts mērķis; 

 
2. konstatē, ka nav paredzēts nekavējoties īstenot uz bioloģisko marķieru kontroli vērstu 

biomonitoringu Eiropas Savienības mērogā, lai vārētu izmērīt vidē sastopamo 
piesārņojošo vielu iedarbību; 



 

PR\545962LV.doc 5/11 PE 349.889v01-00 

 LV 

 
3. uzskata, ka biomonitoringu vajadzētu piemērot visām risku novērtēšanas politikām un ka 

tā pirmām kārtām jāattiecina uz infekcijas slimībām, piemēram, leģionelozi, un 
ļaundabīgiem audzējiem, ko izraisa dažas piesārņojošas vielas un attiecībā uz kurām ir 
vieglāk noteikt cēloņsakarības, proti, saikni starp azbestu un pleiras vēzi, arsēnu un nieru 
vēzi, saikni starp dažiem pesticīdiem un leikēmiju, limfmezglu un prostatas vēzi; 

 
4. atgādina, ka zinātnisku pierādījumu trūkums un nepieciešamība veikt papildu pētījumus 

par tām slimībām, ko izraisa vairāki faktori, nevar būt aizbildinājums, lai aizkavētu 
nepieciešamo un neatliekamo pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir samazināt vides 
piesārņotāju iedarbību uz bērniem un pieaugušajiem; 

 
5. uzskata, ka nekavējoties jāpanāk, lai izņem no apgrozības Eiropas tirgū tādas bīstamas 

vielas, kas sevišķi apdraud jaundzimušos, bērnus, grūtnieces un citas riska grupas, jo ir 
iespēja laist apgrozībā drošākas alternatīvas: 

 
- sešas vielas no ftalātu grupas (dietilheksilftalātu (DEHP), diizononilftalātu (DINP), 

dibutilftalātu (DBP), didecilftalātu (DIDP), di-n-oktilftalātu (DNOP), 
butilbenzilftalātu (BBP) jebkādā pielietojumā, 

- hloru saturošos šķīdinātājus, ko izmanto krāsu, apšuvuma, polimēru ražošanā, 
- svinu, ko izmanto lodēšanā un elektroniskos materiālos,  
- trīs fosfororganisko pesticīdu grupas vielas (hlorpirifosu, diazinonu un malationu), kā 

arī hlororganisko pesticīdu endosulfānu jebkādā pielietojumā; 
 
6. neatlaidīgi prasa, lai Komisijas uzraudzībā veiktu bērnu epidemioloģisko pētījumu pēc 

ASV īstenotā “Bērnu pētniecības centra” (“National children study”) parauga, lai, sākot ar 
grūtniecības periodu un beidzot ar pilngadības sasniegšanu, uzraudzītu saikni starp 
patoloģijām, kas saistītas ar vidi, un galveno piesārņojošo vielu iedarbību; 

 
7. uzsver, cik svarīgi ir cilvēkus izglītot un informēt par jautājumiem, kas saistīti ar vidi un 

veselību; pasvītro, ka veselīga vide un dzīvesveids ir atkarīga ne tikai no cilvēka izvēles, 
un šis apgalvojums it īpaši attiecas uz trūcīgajiem iedzīvotāju slāņiem. Jāatbalsta vietējie 
informēšanas projekti, kuros izmanto veselības centros un slimnīcās strādājošo 
profesionāļu, kā arī sociālo darbinieku zināšanas par vietējām problēmām, lai novērstu 
virspusēju pieeju, veicinot sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem; 

 
8. atbalsta visus ierosinātos pasākumus, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības piekļuvi 

informācijai, un atkārtoti prasa dalībvalstīs izveidot reģistru, kurā pa ģeogrāfiskām zonām 
būtu atzīmētas gan galvenās emisijas, gan galvenās slimības; uzskata, ka Komisija šajā 
nolūkā varētu izmantot jauno Eiropas teritoriālās informācijas infrastruktūru INSPIRE; 

 
9. uzskata, ka nolūkā ievērojami ietekmēt individuālo un kolektīvo uzvedību Komisijai, 

sadarbojoties ar dalībvalstīm, noteikti pakāpeniski jāievieš sanitārās un vides informācijas 
atspoguļošana būvmateriālu marķējumā; 

 
10. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos turpināt darbu pie smēķēšanas izskaušanas slēgtās 

telpās un mudina to pēc iespējas drīz ierindot tabakas dūmus kā 1 kategorijas 
kancerogēnu; 
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11. atgādina, ka gaisa kvalitāti iekštelpās var uzlabot tikai ar vispusīgu pieeju, ievērojot 

dažādos piesārņojuma avotus, tādus kā iekšdedzes dzinējus, iekārtas, aprīkojumu un 
cilvēka darbību, un prasa, lai Komisija sagatavo Zaļo grāmatu par specifiskajām 
problēmām saistībā ar mājsaimniecības radīto piesārņojumu; 

 
12. prasa, lai Komisija veicina jaunu iniciatīvu, kas jau ir uzsākta vairākās dalībvalstīs, proti, 

mobilu vienību, “ vides ātro palīdzību” izveidi, un to mērķis būtu veikt vispusīgas vides 
analīzes un noteikt iekštelpās radušās piesārņojošās vielas, kas varētu negatīvi ietekmēt 
cilvēka veselību; 

 
13. atkārto prasību pievērst īpašu uzmanību tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo vietās, kur notiek 

piesārņojošu vielu emisija, un vēlas, lai Komisija ierosina līdz 2010. gadam samazināt 
rūpnieciskas izcelsmes toksisko piesārņotāju emisiju gaisā, galvenokārt attiecībā uz 
dioksīnu, kadmiju, svinu, vinilhlorīda monomēru un benzolu; jānosaka to procentuālais 
sastāvs un atsauces gadi; 

 
14. uzsver, ka Rīcības plāna konsekvencei un efektivitātei turpmāk jāparedz atbilstīgs 

finansējums 2004.-2007. gadam, un piebilst, ka projekti “Vide un veselība” būtu jāuzskata 
kā atsevišķa kopa 7. Pētniecības pamatprogrammā (2007.-2010.g.) ar attiecīgu 
finansējumu, ne mazāku par 300 miljoniem eiro, ievērojot milzīgās sociāli ekonomiskās 
vajadzības un cerības vides veselības jomā; 

 
15. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 
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PASKAIDROJUMS 

Ievads 
 
Šis Rīcības plāns ir Komisijas ieguldījums 4. ministru konferencē par vidi un veselību, ko 
PVO šī gada jūnijā organizēja Budapeštā. 
 
Tā noteica arī pirmo posmu (2004.-2010.g.) Komisijas 2003. gada jūnijā ierosinātajai 
stratēģijai attiecībā uz vidi un veselību, ko plašāk pazīst ar nosaukumu SCALE: 
Science - zinātne  balstās uz zinātniskām atziņām 
Children - bērni  virzīta uz bērniem 
Awareness – izpratne  liek apzināties 
Legal instruments – juridiskie instrumenti izmanto juridiskos instrumentus 
Evaluation - izvērtēšana  paredz izvērtējumu 
 
Šī gada 31. martā Eiropas Parlaments izteica savu attieksmi pret šo jauno visaptverošo pieeju 
“Vide un veselība”. Debatēs plenārsēdē komisāre Margot Wallström uzsvēra: 89 % Eiropas 
pilsoņu apgalvo, ka viņus satrauc vides ietekme uz viņu veselību.  
 
Satraucoši skaitļi  
 
Katru dienu kāds raksts presē, atzītu zinātnieku veikta pētījuma apraksts, zinātnes un 
akadēmiskās pasaules aicinājums mūs brīdina par briesmām mūsu pašu, bērnu un nākotnes 
paaudžu veselībai un par dažādiem piesārņojuma veidiem, kuriem esam pakļauti. 
 
Kā trauksmes signālu ir vērts pieminēt dažus skaitļus:  
 
- Eiropā sesto daļu bērnu nāves gadījumu un slimību ir izraisījuši vides faktori; 
- alerģisko elpošanas ceļu slimību skaits pēdējo divdesmit gadu laikā ir divkāršojies, un ar 

tām slimo katrs septītais bērns. Šī satraucošā situācija lika pagājušajā veselības ministru 
padomē šī gada jūnijā pieņemt trīs lappušu garus secinājumus par bērnu saslimšanu ar 
astmu; 

- gandrīz 10 % strādājošo ir pakļauti kancerogēnu iedarbībai; 
- 14 % pāru apmeklē konsultācijas sakarā ar grūtībām bērna ieņemšanā, palielinās spontāno 

abortu skaits un vīriešu auglības indekss pastāvīgi pazeminās; 
- 7-20 % ļaundabīgo audzēju izraisa gaisa piesārņojums, kā arī piesārņojums dažādās citās 

cilvēku uzturēšanās vietās (mājās, darba vietā). Piemēram, 2003. gadā Sarttilmanas 
slimnīcā Lježā (Beļģijā) veiktais pētījums apstiprināja, ka krūts vēzis ir cieši saistīts ar 2 
hlororganisko pesticīdu (p,p'-DDE un heksahlorbenzola HCB) augstu koncentrāciju. 

 
Rīcības plāna pamatnostādnes 
 
Referents ir gandarīts, ka  pirmajā posmā Komisija turpina vairāk uzmanības veltīt saiknei 
starp vides faktoru ietekmi un četru veidu slimībām, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas un kuras kļūst 
arvien izplatītākas:  
 
- elpošanas ceļu saslimšanas, astma un alerģijas bērniem, 
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- neiroloģiskas dabas traucējumi attīstībā, 
- ļaundabīgie audzēji bērniem, 
- traucējumi endokrīnās sistēmas darbībā; 
 
4 bīstamas vielas, kas reizēm var izraisīt šīs slimības un kas ir pirmām kārtām saistāmas ar 
šīm saslimšanām: smagie metāli (svins, kadmijs, dzīvsudrabs), dioksīni, polihlorbifenili 
(PCB) un vielas, kas traucē normālu endokrīnās sistēmas darbību (ftalāti plastmasās un 
polivinilhlorīdos, hlororganiskie pesticīdi u.c.) 
 
Šim Rīcības plānam ir trīs galvenie virzieni:  
 
- uzlabot informācijas apriti, lai saprastu, kāda ir saikne starp piesārņojuma avotiem un to 

ietekmi uz veselību, 
- papildināt zināšanas, padziļinot pētījumus, 
- pārskatīt politikas virzienus un uzlabot saziņu.  
 
Šiem trim virzieniem atbildīs 13 darbības. Kā pašas interesantākās minēsim pakāpenisku 
integrētas ar vidi un veselību saistītas informācijas sistēmas ieviešanu Eiropā (1.-4. darbība), 
kuras galvenā sastāvdaļa būs biomonitorings. Biomonitorings ir vērtīga asins, urīna vai matu 
paraugu pārbaudes tehnoloģija, lai izmērītu piesārņojošo vielu iedarbību visā Eiropas 
Savienībā. 
 
Pasākumi saistībā ar 5.-8. darbību ir virzīti gandrīz tikai uz pētījumu intensificēšanu tādā vēl 
neizpētītā jomā kā piesārņojumu ietekme uz veselību. Protams, arī referents uzskata, ka, pētot 
tādas t.s. daudzu faktoru izraisītas slimības kā astma un alerģijas, daži reti izplatīti vēža 
paveidi un neiroimunoloģiskie traucējumi, jāpiešķir prioritāte sinerģijai, kā arī datu vākšanai 
un apmaiņai starp publiskām iestādēm, lai varētu īstenot visaptverošu un efektīvu veselības 
politiku. 
 
Taču šis atzinums nav iemesls, lai neko nedarītu, kad nepieciešama noteikta rīcība. Ir 
nekavējoties jārīkojas infekcijas slimību un daudzu vēža paveidu gadījumos, kad saikne 
starp piesārņojošajām vielām un slimību ir vieglāk nosakāma. Tāpēc referentam nav 
saprotama Komisijas pasīvā attieksme pret 9.-13. darbību, kas veltītas konkrētiem 
pasākumiem. Referents uzskata, ka tās paziņojumā ir sniegta adekvāta reakcija vienīgi uz 
pasīvās smēķēšanas izraisītajām problēmām.  
 
Kopumā šis Rīcības plāns pilnībā neatbilst savam nosaukumam. Tā ir drīzāk vides 
globālas ietekmes novērtēšanas programma. 
Patiesam rīcības plānam vajadzētu būt daudz vērienīgākam un tam būtu jāiezīmē atskaites 
punkti veselības un vides politikai tuvākajām desmitgadēm, kad galvenā nozīme būs 
profilaksei.  
 
Citādi pastāv nopietns risks, ka dažu dalībvalstu varas iestādes, kuras jau īsteno ar vidi un 
veselību saistītu stratēģiju valsts vai reģionālā mērogā, bez nožēlas novērsīsies no Eiropas 
Rīcības plāna, kurā nesaskatīs nekādu pievienoto vērtību.   
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Referenta konkrētie priekšlikumi 
 
1. Piesardzības principam arī turpmāk jāveicina preventīva darbība, ja pastāv draudi 
veselībai un videi 
 
Referents izsaka nožēlu, ka neviena no 13 darbībām nav balstīta uz piesardzības principa 
piemērošanu. Starp citu, šis bija viens no galvenajiem aizrādījumiem, ko Eiropas Parlaments 
izteica par sākotnējo stratēģiju.  
Pieeja, kas par XXI gadsimta paradigmu izvirza absolūtu zinātnisku pierādījumu, bez šaubām, 
ir pretēja veselajam saprātam: veselībai un videi bīstamus produktus vairs nedrīkst tirgot. 
 
Zināmā mērā šis Rīcības plāns daļēji ir pretrunā ar paziņojumiem, ko par šo tēmu komisāre 
Margot Wallström izteica 2004. gada 30. marta debatēs plenārsēdē: “Ir dažas jomas, kurās 
mēs nedrīkstam uzņemties risku gaidīt, kad mūsu zināšanas būs pilnīgas, bet kurās mums 
jārīkojas saskaņā ar piesardzības principu, un mēs tā darīsim.” 
 
Referents ir pilnībā vienisprātis ar Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma 
komitejas pastāvīgo nostāju un ierosina nevis apšaubāma un nekāda ziņā ne pilnīga “melnā 
saraksta” sastādīšanu, bet gan pakāpenisku bīstamo vielu likvidēšanu. Tas pats attiecas uz 
ķīmiskām molekulām, kuru kaitīgā iedarbība uz cilvēka veselību ir pierādīta vairākos 
zinātniskos pētījumos un kuras ir viegli aizstāt ar drošākiem alternatīviem produktiem. 
 
Referents vēlas izcelt 5 vielas vai vielu grupas:  
 
- DEHP ietilpst tādu medicīnas līdzekļu kā vienreizlietojamo šļirču, katetru un maisiņu 

sastāvā, un tas ir bīstams pirmām kārtām jaundzimušajiem, kas atrodas intensīvās terapijas 
nodaļās, taču arī pieaugušiem pacientiem; 

- DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP un BBP: šīs 6 vielas ietilpst ftalātu grupā, tām visām ir 
toksiska iedarbība uz reproduktīvo veselību un attīstību, un drīz būtu jāpārtrauc to 
lietošana visur, kur tās ir lietotas līdz šim, tas ir, ne tikai PVC plastikāta izstrādājumos, bet 
arī smaržās un šampūnos; 

- hloru saturošos šķīdinātājus, ko izmanto krāsu, apšuvuma un tādu polimēru kā teflons 
ražošanā, 

- svinu, ko izmanto lodēšanā un elektroniskos materiālos,  
- fosfororganiskos pesticīdus, it īpaši hlorpirifosu, diazinonu un malationu, trīs vielas, kas 

ASV ir aizliegtas kopš 1996. gada, jo ir aizdomas, ka tās traucē normālu endokrīnās 
sistēmas darbību un tātad apdraud hormonālo attīstību. Referents vēlas, lai tiktu aizliegts 
vēl viens pesticīds, ko lieto arī kā insekticīdu,  proti, endosulfāns, kuram ir tikpat bīstama 
ietekme uz cilvēka veselību. 

 
2. Biomonitoringam ir jākļūst par normu risku izvērtēšanā 
 
Referents arī konstatēja, ka biomonitorings, viens no līdzekļiem, kam būtu jāpiešķir satvars 
integrētas ar vidi un veselību saistītas informācijas sistēmai, netiks drīzumā ieviests. Komisija 
vienkārši piemin, ka ir nepieciešams 2004.-2007. gadam noteikt konsekventu pieeju 
biomonitoringam Eiropā. Tiesa, tās īstenošana radīs praktiskas un ētiskas dabas grūtības. 
Tipisks jautājums nākotnē būs: kā attaisnot asins paraugu ņemšanu bērnam, lai vienkārši 
pārbaudītu piesārņojumu? 
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Tomēr ir ātri jāpanāk, lai biomonitorings, ievērojot ētikas principus, kļūtu par normu ķīmisko 
vielu risku novērtēšanā. Tas ir labākais veids, lai novērstu, ka tādu bīstamu vielu, kura, kā 
izrādās, kaitē biodiversitātei, tirgo tāpēc, ka tās negatīvo iespaidu uz cilvēka veselību nevarēja 
pilnībā pierādīt. 
 
3. Īpaši pasākumi bērnu aizsardzībai 
 
Referents nepiekrīt Komisijas noteiktajai virziena maiņai, kas notikusi laikā starp abiem tās 
paziņojumiem, un uzskata, ka bērniem no viņu ieņemšanas brīža līdz pat pusaudžu vecumam 
jābūt šo pasākumu uzmanības centrā. Tam ir vismaz divi pamatoti iemesli. 
 
- Bērni ir īpaši neaizsargāti pret piesārņojumiem: uz ķermeņa svara kilogramu viņi 

proporcionāli uzņem vairāk vides toksīnu nekā pieaugušie, un hroniskās slimības var sākt 
attīstīties jau bērnībā. 

- Apspriežot bērnu veselību, ir iespējams iespaidot cilvēkus un mudināt viņus izturēties 
atbildīgāk. 

 
Ievērojot šos apsvērumus un tā kā agrīnas un ilgstošas dažāda veida piesārņojumu iedarbības 
upuri galvenokārt ir bērni, referents prasa, lai Komisija veic epidemioloģisku pētījumu par 
bērnu veselību no viņu piedzimšanas brīža līdz 18 gadu vecumam.  
Pētījumā jāiesaista tipiski Eiropas jaunatnes pārstāvji. Pētījums varētu kā paraugu izmantot 
“National children study”, ASV īstenotu programmu, kuras sākotnējie rezultāti būs zināmi 
2008. gadā un kuras mērķis ir noteikt iespējamo sakarību starp patoloģijām, kas saistītas ar 
vides faktoriem, un galveno piesārņojošo vielu iedarbību. 
 
Turklāt, tā kā bērniem nav vienlīdz pieejama aprūpe, referents vēlas, lai Komisija, īstenojot 
savu Rīcības plānu, ņem vērā saikni starp nabadzību un veselību. Jo bērnam, kas audzis 
trūcīgā ģimenē rūpnieciskā, apdraudētā rajonā vai tuvu pie ceļa ar intensīvu satiksmi, bez 
šaubām, ir lielākas iespējas saslimt ar slimību, kas saistīta ar piesārņojumu. Tādiem bērniem 
jāveltī īpašas rūpes, kā arī jāsniedz specifiska informācija. 
 
4. Jāpalielina informatīvo pasākumu skaits 
 
Ir būtiski, lai pilsoņiem būtu vienkārša un saprotama informācija. Tāpēc, kaut arī paziņojumā 
ir apliecināta labā griba, referents atkārto prasību, ko Eiropas Parlaments izteica 2004. gada 
31. marta rezolūcijā, proti, izveidot publiski pieejamus reģistrus, kuros pa ģeogrāfiskām 
zonām būtu atzīmēti gan galvenie piesārņojuma avoti, gan galvenās slimības.  
 
Šāda reģistra izveidošanu varētu atvieglot drīzumā ieviestā jaunā Eiropas kartogrāfiskās 
informācijas infrastruktūra INSPIRE, kas pirmām kārtām domāta ātrākai koordinēšanai dabas 
katastrofu gadījumā, kā arī labākai vides kontrolei. 
 
5. Finansējums 
 
Tā kā šī ir jauna un plaša spektra pieeja sanitārai drošībai saistībā ar vides faktoriem, šī 
Rīcības plāna vajadzībām ir noteikti jāparedz atbilstīgs budžets. Tā kā Komisija neveido jaunu 
finanšu instrumentu, pastāv šaubas, cik līdzekļu tam faktiski piešķirs. 
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Šīs šaubas vēl pastiprina tas, ka Eiropas sabiedrības veselības programmā virzienam “Vide un 
veselība” ir piešķirts neliels finansējums, ne vairāk par 2-3 miljoniem EUR gadā.  
Tāpēc referents prasa to palielināt 2004.-2007. gadā, un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir 
līdzekļu pārvietošana, respektīvi 6. Vides programmā un Sabiedrības veselības programmā.  
 
Un, tā kā nauda jāmeklē tur, kur tā ir atrodama, referents prasa, lai 7. Eiropas Pētniecības 
pamatprogrammā 2007.-2010. g., kas tieši sakrīt ar šī Rīcības plāna vidusposma ziņojumu, 
projektiem “Vide un veselība” piešķir ne mazāk par 300 miljoniem EUR. Tā ir atbilstīga un 
reāla summa, ņemot vērā pētniekiem dotās lielās cerības un nepieciešamību savākt arvien 
vairāk datu, kā arī palielināt sabiedrības izpratni par ciešo saikni starp piesārņojumu un 
veselību. 
 
Tas būtu nepārprotams politisks žests nākotnes vārdā, mūsu bērnu un nākamo paaudžu vārdā. 
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