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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 2004 - 2010 
2004/2132(INI)) 

Európsky parlament, 

-     so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, týkajúce sa Európskeho akčného plánu pre životné 
prostredie a zdravie 2004 - 2010 (COM(2004)0416), 

- so zreteľom na uznesenie zo dňa 31. marca 2004 o európskej stratégii v oblasti životného 
prostredia a zdravia1, 

 
- so zreteľom na akčný plán Svetovej zdravotníckej organizácie, prijatý počas štvrtej 

paneurópskej konferencie ministrov o životnom prostredí a zdraví v Budapešti, ktorá sa 
konala v dňoch 23. až 25. júna 2004, 

 
– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A6-0000/2004), 

A. vzhľadom na to, že zdravotné riziká, ktoré predstavujú rôzne faktory znečistenia 
životného prostredia, patria medzi hlavné obavy občanov EÚ a vzhľadom na to, že 
Európska únia by už nemala odkladať zavedenie skutočnej politiky zameranej na zdravie 
a životné prostredie, 

 
B. vzhľadom na to, že akčný plán sa nezaoberá dostatočne hodnotením rizika ohrozených 

skupín obyvateľstva, najmä detí, v súvislosti so znečistením životného prostredia, čo je v 
protiklade s rozhodnutím zahrnutým v Stratégii pre životné prostredie a zdravie (iniciatíva 
SCALE ( COM(2003)0338), 

 
C. vzhľadom na to, že príčinou takmer každej tretej detskej choroby v Európskej únii, ktorá 

sa vyskytne medzi narodením a 19. rokom života, sú faktory životného prostredia a 
vzhľadom na to, že viac ako 40% tejto záťaže sa týka detí mladších ako 5 rokov, 

 
D. vzhľadom na to, že deti sú od raného veku alebo neustále ohrozované vplyvmi životného 

prostredia, ktoré môžu vyvolať chronické choroby, ktoré sa niekedy prejavia až po 
desiatkach rokov, 

 
E. vzhľadom na to, že deti v Európe nie sú vystavené rôznym druhom znečistenia životného 

prostredia rovnako a že každá akcia Európskej únie v tejto oblasti by mala byť zameraná 
aj na boj proti nerovnováhe v oblasti zdravia detí, 

 
F. vzhľadom na značné a znepokojujúce zvýšenie výskytu nasledujúcich chorôb počas 
                                                 
1 Prijatý text, P5_TA(2004)0246. 



 

PR\545962SK.doc  PE 349.889v01-00  

SK 

posledných dvadsiatich rokov: 
 

- akútne respiračné choroby, ktoré sú hlavnou príčinou detskej úmrtnosti u detí 
mladších ako 5 rokov a preukázaná súvislosť so znečistením vonkajšieho vzduchu a 
vzduchu v interiéri, 

- niekedy nezvratné poruchy neurologického vývoja, vyvolané vplyvom nebezpečných 
látok v ranom veku, akými sú olovo, metylortuť, polychlórované bifenyly (PCB), 
niektoré rozpúšťadlá a pesticídy, 

 
G. vzhľadom na to, že počas svojho zasadania v dňoch 1. a 2. júna 2004 Rada prijala závery 

týkajúce sa detskej astmy a vyzvala Komisiu a členské štáty, aby vzali plne do úvahy 
hlavnú výzvu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje detská astma, 

 
H. vzhľadom na to, že prioritou súčasného akčného plánu v „prvom cykle“ 2004 - 2010 je 

posilnenie koordinácie a transverzálnosti aktivít uskutočňovaných rôznymi aktérmi v 
oblasti výskumu, zdravia a životného prostredia s prioritným cieľom zlepšiť získavanie 
poznatkov týkajúcich sa vplyvu znečistenia životného prostredia na zdravie, 

 
I. vzhľadom na to, že takýto prístup je výrazne nedostatočný, keďže neberie do úvahy 

množstvo uverejnených vedeckých štúdií, ktoré zdôrazňujú existujúcu koreláciu medzi 
vplyvom faktorov životného prostredia a štyrmi prioritnými chorobami, uvedenými v 
tomto oznámení: astma a detské alergie, poruchy neurologického vývoja, rakovina a 
poruchy endokrinného systému, 

 
J. vzhľadom na to, že tak Európsky parlament prostredníctvom svojho uznesenia z 31. marca 

2004 ako aj 52 európskych ministrov zdravotníctva a životného prostredia vo svojom 
akčnom pláne z 25. júna 2004 opätovne potvrdili potrebu vrátiť sa k princípu opatrnosti, 
keďže náklady a potenciálne riziko pre naše zdravie a životné prostredie, vyplývajúce z 
nečinnosti, sú príliš vysoké, 

 
K. vzhľadom na povzbudzujúci signál, ktorý nedávno vyslala Rada ministrov pre 

konkurencieschopnosť, ktorá uplatnila princíp opatrnosti a rozhodla o zákaze šiestich 
chemických produktov z rodiny ftalátov, ktoré sa používajú pri výrobe umelohmotných 
hračiek pre deti, 

 
L. vzhľadom na to, že táto politická vôľa zjavne chýba v akčnom pláne, ktorý nenavrhuje 

uplatňovanie princípu opatrnosti ani vtedy, keď je vplyv niektorého znečisťujúceho prvku 
na zdravie ľahko dokázateľný, najmä v prípade nákazlivých chorôb a niektorých druhov 
rakoviny, 

 
M. vzhľadom na to, že ustanovenia Aarhuského dohovoru a smernice 2003/4/ES o prístupe 

verejnosti k informáciám o životnom prostredí poskytujú ideálny rámec pre systém EÚ 
pre monitoring životného prostredia a zdravia, 

 
N. vzhľadom na to, že všetky opatrenia na vzdelávanie a mobilizáciu profesionálnych 

pracovníkov z oblasti zdravotníctva zamerané na vzťah medzi životným prostredím a 
zdravím sú vítané, keďže predstavujú prostriedok, nevyhnutný pre upriamenie pozornosti 
občana na túto novú problematiku, 
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1. Ľutuje, že spomedzi trinástich aktivít vymedzených v stratégii Komisie pre oblasť 

životného prostredia a zdravia na obdobie 2004-2010 sa len štyri týkajú špecifických 
opatrení a žiadna z nich nestanovuje číselné ciele; 

 
2. Konštatuje, že chýba okamžité zavedenie systému biomonitoringu v rámci únie, ktorý by 

bol zameraný na kontrolu biologických indikátorov za účelom merania úrovne 
znečisťujúcich látok v životnom prostredí;  

 
3. Domnieva sa, že biomonitoring by sa mal uplatňovať pri každej politike hodnotenia rizík 

a mal by sa týkať v prvom rade nákazlivých chorôb, ako napríklad legionelózy a tých 
druhov rakoviny, ktoré sú zapríčinené niektorými znečisťujúcimi látkami a pri ktorých sa 
dá ľahšie určiť vzťah medzi príčinou a dôsledkom:  súvislosť medzi azbestom a rakovinou 
pohrudnice, arzénom a rakovinou obličiek a medzi niektorými pesticídmi a leukémiou, 
rakovinou uzlín a prostaty;  

 
4. Pripomína, že nedostatok vedeckých dôkazov a potreba realizácie dodatočného výskumu 

v oblasti multifaktorových chorôb by nemali slúžiť ako zámienka pre oneskorenie 
realizácie nevyhnutných a naliehavých opatrení zameraných na zníženie vplyvu 
znečistenia životného prostredia na deti a dospelých;  

 
5. Domnieva sa, že je nutné z európskeho trhu stiahnuť nasledujúce nebezpečné látky, 

ktorých vplyvu sú vystavení novorodenci, deti, tehotné ženy a ostatné ohrozené skupiny 
obyvateľstva, akonáhle bude možné začať predaj bezpečnejších alternatív: 

 
- šesť produktov z rodiny ftalátov (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP), zákaz 

akékoľvek použitia, 
- chlórové rozpúšťadlo, používané pri výrobe farieb, náterov, polymérov, 
- olovo používané pri spájkovaní a v elektronických materiáloch, 
- tri produkty z rodiny organofosforových pesticídov (chlorpyrifos, diazinon a malation) 

a endosulfán, organochlórový pesticíd, zákaz akéhokoľvek použitia; 
 
6. Trvá na tom, aby sa pod vedením Komisie zrealizovala epidemiologická štúdia zameraná 

na deti podľa vzoru „National children study“ v Spojených štátoch, za účelom kontroly, 
počnúc tehotenstvom matky až po dospelosť, vzťahu medzi chorobami súvisiacimi so 
životným prostredím a vplyvom základných znečisťujúcich látok; 

 
7. Zdôrazňuje význam vzdelávania a informovania ľudí o životnom prostredí a otázkach 

zdravia. Podčiarkuje, že zdravé životné prostredie a životný štýl nie je len výsledkom 
výberu životného štýlu jednotlivcom, čo platí najmä pre znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva. Mali by sa podporiť lokálne informačné projekty, pri ktorých by sa využili 
poznatky o lokálnych problémoch, ktoré majú profesionálni pracovníci v centrách 
zdravotnej starostlivosti a v nemocniciach ako aj sociálni pracovníci, a ktorými by sa 
predišlo prístupu „zhora nadol“ pri upriamovaní pozornosti na tieto otázky; 

 
8. Podporuje navrhované aktivity zamerané na umožnenie prístupu verejnosti k informáciám 

a opakovane žiada o vytvorenie národných registrov, ktoré by v jednotlivých veľkých 
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geografických zónach zoskupovali na jednej strane hlavné emisie a na druhej strane 
hlavné choroby; Domnieva sa, že Komisia by na to mohla použiť nový európsky nástroj 
geografických údajov INSPIRE; 

 
9. Domnieva sa, že na viditeľné ovplyvnenie individuálneho a kolektívneho správania  je 

dôležité, aby Komisia v spolupráci s členskými štátmi zaviedla pre stavebné výrobky a 
materiály systém označovania ich zdravotných charakteristík a ich vplyvu na životné 
prostredie;  

 
10. Víta vôľu Komisie pokračovať v činnosti na odstránenie fajčenia v uzatvorených 

priestoroch a podporuje čo najskoršiu klasifikáciu tabakového dymu v ovzduší ako 
karcinogénneho prvku prvej triedy; 

 
11. Pripomína, že kvalita vzduchu vo vnútri budov sa nemôže zlepšiť bez globálneho 

prístupu, ktorý by zohľadňoval viacnásobné zdroje znečistenia: spaľovacie zariadenia, 
vybavenie, nábytok a ľudskú činnosť a žiada Komisiu o vypracovanie Zelenej knihy o 
osobitnej problematike znečistenia pochádzajúceho z domácností; 

 
12. Žiada Komisiu o podporu novej iniciatívy, ktorú začali niektoré členské štáty. Ide o 

zriadenie mobilných jednotiek, nazvaných „ambulancie životného prostredia“, ktoré majú 
vykonávať globálne analýzy životného prostredia a identifikovať znečisťujúce látky v 
interiéroch s nepriaznivým vplyvom na ľudské zdravie;  

 
13. Opakovane požaduje upriamiť osobitnú pozornosť na ľudí, žijúcich blízko zdrojov 

znečistenia a želá si, aby Komisia iniciovala opatrenia na zníženie emisií toxických látok 
priemyselného pôvodu do ovzdušia do roku 2010, prioritne dioxínu, kadmia, olova, 
chlóretylénu a benzénu podľa percentuálnych hodnôt a referenčného obdobia, ktoré budú 
stanovené;   

 
14. Zdôrazňuje, že kvôli zabezpečeniu súdržnosti a efektívnosti akčného plánu treba už teraz 

na obdobie 2004 - 2007 plánovať primerané financovanie  a dodáva, že projekty pre 
oblasť životného prostredia a zdravia budú musieť byť považované za osobitnú časť 
Siedmeho rámcového programu pre výskum (2007-2010)  a dostávať náležité zdroje, 
ktoré by so zreteľom na veľké očakávania a socio-ekonomické otázky, ktoré sú v hre v 
oblasti zdravého životného prostredia, nemali byť nižšie než 300 miliónov eur; 

 
15. Poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Úvod 
 
Tento akčný plán je príspevkom Komisie k 4. ministerskej konferencii o životnom prostredí a 
zdraví, organizovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou v júni 2004 v Budapešti. 
 
Predstavuje zároveň prvý cyklus (2004 - 2010) stratégie pre životné prostredie a zdravie 
iniciovanej Komisiou v júni 2003, známejšej pod skratkou SCALE: 
 
Science  vedecky založená 
Children  zameraná na deti 
Awareness  zvyšuje povedomie 
Legal instruments používa právne nástroje 
Evaluation  zahŕňa hodnotenie 
 
Európsky parlament sa k tomuto novému transverzálnemu prístupu k životnému prostrediu a 
zdraviu vyjadril 31. marca 2004. Počas rozpravy v Parlamente komisárka Margot Wallström 
zdôraznila, že 89% občanov EÚ znepokojuje vplyv životného prostredia na ich zdravie.  
 
Alarmujúce čísla 
 
Neprejde ani deň bez toho, aby nás nejaký novinový článok, štúdia vypracovaná 
renomovanými vedcami alebo výzva vedeckého a akademického sveta neupozornila na 
nebezpečenstvá, ktoré pre naše zdravie, zdravie našich detí a budúce generácie predstavujú 
rôzne druhy znečistenia, ktorým sme vystavení. 
 
Za zmienku stojí niekoľko čísel, ktoré sú značne alarmujúce:  
 
- jedna šestina úmrtí a chorôb detí v Európe je zapríčinená faktormi životného prostredia; 
- počet alergických respiračných chorôb sa za posledných dvadsať rokov zdvojnásobil a 

dnes tieto choroby postihujú každé siedme dieťa. Ide o nesmierne znepokojujúcu situáciu, 
ktorá viedla Radu ministrov pre zdravie v júni 2004 k prijatiu troch strán záverov o 
detskej astme; 

- takmer 10% pracovníkov je vystavených karcinogénnym látkam; 
- 14% párov vyhľadáva poradenskú pomoc kvôli problémom s počatím,  znásobujú sa 

potraty a miera plodnosti mužov neustále klesá;  
- 7 až 20% prípadov rakoviny je zapríčinených znečistením vzduchu a nášho okolia 

(domácnosť, pracovisko). Ako príklad slúži štúdia realizovaná v roku 2003 v nemocnici 
Sart Tilman v Liege (Belgicko), ktorá dokázala, že rakovina prsníka vo veľkej miere 
súvisí so zvýšenou koncentráciou 2 organochlórových pesticídov (pp´-DDE a 
hexachlórbenzén (HCB)) 

 
Usmernenia akčného plánu 
 
Správa víta, že Komisia v tejto prvej fáze pokračuje v zdôrazňovaní súvislosti medzi faktormi 
životného prostredia a štyrmi druhmi najdôležitejších chorôb, ktorých počet neustále rastie:  
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- respiračné choroby, astma a detské alergie, 
- poruchy neurologického vývoja, 
- detská rakovina, 
- poruchy endokrinného systému, 
 
4 nebezpečné substancie, niekedy považované za príčinu týchto ochorení, predstavujú 
primárnu oblasť záujmu: ťažké kovy (olovo, kadmium, ortuť), dioxíny, polichlórbifenyly 
(PCB) a látky narúšajúce endokrinný systém (ftaláty v umelých hmotách z PVC, 
organochlórové pesticídy...atď). 
 
Tento akčný plán má tri hlavné línie:  
 
- zlepšiť informačný tok za účelom pochopenia súvislostí medzi zdrojmi znečistenia a ich 

vplyvom na zdravie, 
- doplniť poznatky posilnením výskumu, 
- prehodnotiť politiky a zlepšiť komunikáciu.  
 
Tieto tri línie zahŕňajú 13 opatrení. Jednou z najzaujímavejších iniciatív je postupné 
zavedenie integrovaného európskeho informačného systému pre životné prostredie a zdravie 
(opatrenia 1 až 4), v ktorom podstatnú úlohu bude zohrávať biomonitoring. Biomonitoring 
predstavuje hodnotnú techniku kontroly krvných vzoriek, moču alebo vlasov za účelom 
merania vplyvu znečisťujúcich látok v rámci únie.  
 
Opatrenia 5 až 8 sa takmer výlučne týkajú posilnenia výskumu zameraného na novú oblasť, 
ktorú predstavuje problematika vplyvu znečisťujúcich látok na zdravie. Spravodajca sa 
zároveň domnieva, že pokiaľ ide o multifaktorové ochorenia, akými sú astma,  alergie, 
niektoré vzácne druhy rakoviny a neuro-imunologické poruchy, priorita sa musí klásť na 
synergický efekt vo výskume a zber a výmenu údajov medzi verejnými orgánmi za účelom 
dlhodobej realizácie globálnej a efektívnejšej politiky zdravia. 
 
Toto konštatovanie však nie je dôvodom na to, aby sa nekonalo tam, kde je to nutné. Infekčné 
choroby a rôzne druhy rakoviny, pri ktorých je súvislosť medzi znečisťujúcou látkou a 
danou chorobou ľahšie dokázateľná, musia byť predmetom okamžitých opatrení. Preto je pre 
spravodajcu nepochopiteľné, prečo Komisia nesformulovala ambicióznejšie opatrenia 9 až 13, 
ktoré sú zamerané práve na konkrétne činnosti. Podľa jeho názoru toto oznámenie poskytuje 
primeranú odpoveď len na problém pasívneho fajčenia.  
 
V skratke, tento akčný plán nezodpovedá svojmu názvu. Ide skôr o program hodnotiaci 
globálny vplyv životného prostredia na zdravie. 
Skutočný akčný program by mal byť ambicióznejší a mal by vytýčiť politiku životného 
prostredia a zdravia na nasledujúce desaťročia, v ktorej by zohrávala hlavnú úlohu prevencia.  
 
Inak hrozí veľké riziko, že verejné orgány niektorých členských štátov, ktoré už zavádzajú 
národnú alebo regionálnu stratégiu pre životné prostredie a zdravie, nebudú brať európsky 
akčný plán na vedomie, keďže v ňom nenájdu žiadnu pridanú hodnotu.  
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Konkrétne návrhy spravodajcu 
 
1. Princíp opatrnosti musí zostať nástrojom, určeným na podporu preventívnych 
opatrení v prípade rizika ohrozenia zdravia a životného prostredia. 
 
Spravodajca ľutuje, že žiadne z 13 opatrení nie je zamerané na uplatnenie princípu opatrnosti. 
Tento fakt bol jednou z hlavných oblastí kritiky počiatočnej stratégie zo strany Európskeho 
parlamentu.  
Prístup, v ktorom je absolútny vedecký dôkaz modelom pre 21. storočie, ide nepochybne 
nesprávnym smerom: výrobok, ktorý je nebezpečný pre zdravie a životné prostredie, sa 
viac nesmie predávať. 
 
Tento akčný plán je určitým spôsobom čiastočne v protiklade aj k vyhláseniam komisárky 
Margot Wallström na túto tému, ktorá počas parlamentnej rozpravy dňa 30. marca 2004 
pripomenula: „Existujú oblasti, v ktorých nemôžeme riskovať a čakať, kým budú naše 
poznatky úplné, ale kde musíme konať na základe princípu opatrnosti, a aj tak urobíme.“ 
 
Spravodajca v súlade s ustáleným stanoviskom Výboru pre životné prostredie, zdravie a 
bezpečnosť potravín navrhuje nielen vypracovanie čiernej listiny, ktorá je spochybniteľná a 
nekompletná, ale postupné odstránenie niektorých nebezpečných látok. Mnohé chemické 
molekuly, ktorých škodlivý vplyv na zdravie bol dokázaný viacerými vedeckými štúdiami, sú 
ľahko nahraditeľné bezpečnejšími alternatívnymi produktmi. 
 
Spravodajca poukazuje na 5 látok alebo rodín látok:  
 
- dietylhexylftalát (DEHP), nachádzajúci sa lekárskych pomôckach, ako sú striekačky, 

trubice a jednorázové vrecká, ktorý predstavuje nebezpečenstvo najmä pre deti na 
jednotkách intenzívnej novorodeneckej starostlivosti, ale aj pre dospelých pacientov; 

- DINP (di-iso-nonylftalát), DEHP (di(2-etylhexyl) ftalát), DBP (dibutylftalát), DIDP (di-
iso-decylftalát), DNOP (di-n-oktylftalát) a BBP (butylbenzylftalát): 6 látok patriacich do 
rodiny ftalátov, ktoré negatívne vplývajú na reprodukciu a rozvoj a ktorých používanie 
by sa malo urýchlene zakázať,  nielen v umelých hmotách z PVC ale aj v parfémoch a 
šampónoch;  

- chlórové rozpúšťadlá vo výrobe farieb, náterov a polymérov ako je teflón; 
- olovo pri spájkovaní a elektronických materiáloch, 
- organofosforové pesticídy, najmä chlorpyrifos, diazinon a malation, tri látky, ktoré sú v 

USA z dôvodu podozrenia narušovania endokrinného systému a teda rizika pre 
hormonálny vývoj od roku 1996 zakázané. Spravodajca sa domnieva, že by sa mal 
zakázať aj ďalší pesticíd, používaný aj ako prostriedok na ničenie hmyzu - endosulfán, 
ktorý predstavuje rovnaké riziko pre ľudské zdravie. 

 
2. Biomonitoring sa musí stať pravidlom v oblasti hodnotenia rizík 
 
Spravodajca zároveň konštatuje, že biomonitoring, jeden z plánovaných nástrojov na 
realizáciu integrovaného informačného systému pre zdravie a životné prostredie, nevznikne v 
blízkej dobe. Komisia jednoducho len pripomína potrebu definovania jednotného prístupu k 
biomonitoringu v Európe na obdobie 2004 - 2007. Spravodajca berie na vedomie praktické a 
etické problémy súvisiace s jeho zavedením. Príkladom, z ktorého sa možno poučiť do 
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budúcnosti, je otázka, ako odôvodniť odobratie vzorky krvi dieťaťu kvôli obyčajnej kontrole 
vplyvu znečistenia životného prostredia? 
 
Je nevyhnutné, aby sa biomonitoring, rešpektujúci etické princípy, stal pravidlom pre oblasť 
hodnotenia rizík súvisiacich s chemickými látkami. Je to najlepší spôsob, ako sa vyhnúť 
ďalšiemu predávaniu látky, ktorej škodlivý vplyv na biodiverzitu je dokázaný, a to len z 
dôvodu, že nebol dostatočne preukázaný jej negatívny účinok na ľudské zdravie. 
 
3. Osobitné opatrenia pre deti 
 
Spravodajca nesúhlasí so „zmenou kurzu“, ktorý uskutočnila Komisia medzi svojimi dvoma 
oznámeniami a domnieva sa, že deti musia od počatia až po dospelý vek zostať v srdci 
akčného plánu, a to minimálne z dvoch dôvodov: 
 
- deti sú osobitne ohrozené pokiaľ ide o vplyv znečistenia: na jednotku telesnej váhy sú 

pomerne silnejšie vystavené vplyvu škodlivých látok zo životného prostredia než dospelí a 
majú tiež viac času na rozvoj chronických chorôb. 

- možnosť ovplyvniť a povzbudiť ľudí k tomu, aby sa správali zodpovednejšie, keď je v hre 
detské zdravie. 

 
So zreteľom na tieto skutočnosti, a keďže deti sú hlavnými obeťami skorého a neustáleho 
vplyvu rôznych foriem znečistenia, spravodajca osobitne žiada Komisiu, aby zrealizovala 
epidemiologickú štúdiu zameranú na deti od narodenia až po 18. rok života.  
Štúdia by sa mala realizovať na reprezentatívnej vzorke európskej mládeže. Mohla by sa 
inšpirovať programom National children study, uskutočneného v Spojených štátoch, ktorého 
predbežné výsledky sa očakávajú v roku 2008 a ktorý je zameraný na zistenie možnej 
súvislosti medzi chorobami súvisiacimi so životným prostredím a vplyvom hlavných 
znečisťujúcich látok. 
 
Okrem toho sa spravodajca domnieva, berúc do úvahy skutočnosť, že všetky deti nemajú 
rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, že Komisia by mala pri zavádzaní akčného plánu 
zohľadniť vzťah medzi chudobou a zdravím.  U dieťaťa, vychovávaného v rodine s 
nestabilnou finančnou situáciou a v rizikovej priemyselnej zóne alebo blízko veľmi 
frekventovanej cesty je samozrejme väčšia pravdepodobnosť vývoja choroby súvisiacej so 
znečistením než u iných detí. Je potrebné poskytnúť im osobitnú starostlivosť ako aj cielené 
informácie. 
 
4. Je potrebné znásobiť informačné kampane pre verejnosť 
 
Je veľmi dôležité, aby mal občan k dispozícii jednoduché a zrozumiteľné informácie. Z tohto 
dôvodu a napriek dobrej vôli vyjadrenej v oznámení spravodajca opakovane predkladá 
žiadosť, ktorú sformuloval Európsky parlament vo svojom uznesení z 31. marca 2004 o 
vytvorení verejných registrov, ktoré by v jednotlivých veľkých geografických zónach 
zoskupovali hlavné zdroje znečistenia a hlavné choroby.  
 
Vytvorenie tohto registra by mohlo uľahčiť budúce zavedenie nového európskeho nástroja pre 
kartografické údaje INSPIRE, ktorý je prioritne zameraný na rýchlejšie riešenie prírodných 
katastrôf ako aj lepšiu kontrolu životného prostredia. 
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5. Financovanie 
 
Keďže ide o nový a transverzálny prístup k bezpečnosti zdravia, súvisiaci s faktormi 
životného prostredia, je dôležité, aby akčný plán disponoval primeraným rozpočtom. 
Vzhľadom na to, že Komisia nevytvorila nový finančný nástroj, pretrvávajú pochybnosti o 
prostriedkoch, ktoré budú pre akčný plán skutočne vyčlenené. 
Tieto pochybnosti silnejú aj v súvislosti so slabým financovaním problematiky životného 
prostredia a zdravia v Programe EÚ pre oblasť verejného zdravia, ktoré predstavuje len 2 až 3 
milióny eur ročne.  
Spravodajca preto na obdobie 2004 - 2007 žiada zvýšenie finančných prostriedkov; jediným 
riešením je presunutie zdrojov do Šiesteho programu pre životné prostredie a Programu pre 
verejné zdravie.  
 
A keďže ide o hľadanie peňazí tam, kde je možné ich nájsť, spravodajca žiada, aby mali 
projekty súvisiace so životným prostredím a zdravím v rámci Siedmeho rámcového programu 
EÚ pre výskum na obdobie 2007 - 2010, ktorý korešponduje s hodnotením polovice obdobia 
súčasného akčného plánu, rozpočet minimálne 300 miliónov eur. Vzhľadom na obrovské 
nádeje výskumníkov, potrebu zbierania čoraz väčšieho počtu údajov a upriamenia pozornosti 
verejnosti na súvislosť medzi znečistením a zdravím ide o konzekventnú a realistickú sumu. 
 
Pre budúcnosť našich detí a ďalších generácií je potrebné silné politické gesto. 
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