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Bevezető: háttér és cél

1. Mi, az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Európai Régiója tagállamainak
környezetvédelmi és egészségügyi miniszterei és képviselői az EVSZ európai regionális
igazgatójával együtt, az Európai Bizottság egészségügyi és környezetvédelmi főbiztosainak
jelenlétében megállapítjuk, hogy napjainkban sok európai gyermek élvezi az egészségesebb
táplálkozás, a tisztább víz, a hatékonyabb megelőző egészségügyi intézkedések hasznát és örvend
minden korábbinál magasabb életszínvonalnak, és összességében a gyermekek egészségi állapota
az Európai Régió 52 országában folyamatos javulást mutat. Tisztában vagyunk azonban azzal is,
hogy a fejlődés a Régióban és az egyes országokban nem homogén, és hogy a környezet rossz
állapota, a szegénység, a szociális védőrendszerek és egészségügyi rendszerek összeomlása, a
fegyveres konfliktusok és az erőszak veszélyezteti a gyermekek jelentős és egyre növekvő
hányadának egészségét.

2. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Gyermekek Jogairól szóló 1989. novemberi Egyezmény
szellemében a gyermekeknek joguk van arra, hogy egészséges környezetben fejlődjenek és
éljenek. Ezt erősítette meg 2002. májusában az ENSZ Közgyűlésének rendkívüli ülésszaka a
gyermekekről és 2002. szeptemberében a Fenntartható Fejlődés Csúcstalálkozója (WSSD).
Pontosan tudjuk, hogy a gyermekek egészségének és környezetének védelme sarkalatosan fontos
az országok fenntartható fejlődéséhez.

3. Emlékeztetünk a nemzetközi közösségnek a gyermekek egészséges környezetével kapcsolatban
vállalt kötelezettségeire, különösen az 1999-ben Londonban a Harmadik Környezet és Egészség
Miniszteri Konferencián elfogadott Nyilatkozatra és különösen annak utánkövetési intézkedéseire,
köztük az EVSZ és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE) Páneurópai Közlekedési,
Egészségügyi és Környezetvédelmi Programjára (THE PEP), amely megkülönböztetett hangsúlyt
helyez a gyermekek sebezhetőségére és igényeire a közlekedésben. Ugyancsak emlékeztetünk a
Kelet-Európa, Kaukázus és Közép-Ázsia országaira vonatkozó környezetvédelmi stratégia
fontosságára, különös tekintettel a Környezet és Egészség folyamatra, a „Környezet Európáért”
Ötödik Miniszteri Konferencia egyik jelentős eredményére (Kijev, Ukrajna, 2003). Méltatjuk az
Európai Bizottság (EB) erőfeszítéseit egy egészségesebb környezet megteremtésére a gyermekeknek
a 2004-2010. évekre szóló Cselekvési terv elkészítésével, amely eszköze lehet a Környezet-
egészségügyi stratégiáról szóló EK Közlemény megvalósításának. Támogatjuk a FÁK országok
egészségügyi minisztereinek Nyilatkozatát a környezet egészséges állapotáról, amelyet Csolpon-Ata
városában, Kirgizisztánban fogadtak el 2004. április 1-jén és 2-án.

4. Egyre aggasztóbbnak találjuk a veszélyes és egészségtelen környezeti körülmények hatását a
gyermekek egészségére. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fejlődésben levő szervezetek különösen
az embrionális és magzati időszakban, illetve az élet kezdeti éveiben gyakorta különösen
sebezhetőek, és a felnőtteknél erőteljesebben lehetnek kitéve számos környezeti tényező, például
szennyezett levegő, vegyi anyagok, szennyezett víz, élelmiszer és talaj veszélyes hatásainak,
sugárzási kockázatoknak, egészségtelen lakáskörülmények veszélyeinek, környezeti zajnak,
közlekedési kockázatoknak, valamint fegyveres konfliktusok és környezeti katasztrófák
következményeinek. A fiúk és a lányok esetében eltérő lehet az érzékenység és a környezeti
tényezőknek való kitettség. Tisztában vagyunk azzal, hogy az összes gyermek elszenvedi a
szennyezett és nem biztonságos környezet következményeit, de a leginkább veszélyeztetettek a
legszegényebb országokban élő és a leghátrányosabb helyzetben levő lakossági csoportokhoz
tartozó gyermekek. Az elmaradottság és a szegénység szorosan kapcsolódik a környezet rossz
állapotának betudható betegségteherhez, és ez még inkább vonatkozik a gyermekekre.



EUR/04/5046267/7
3. oldal

5. Végül, tisztában vagyunk azzal, hogy a különösen kedvezőtlen körülmények között élő
gyermekek, például a szegény és sorsukra hagyott gyermekek, az utcagyerekek, a
kizsákmányolás és emberkereskedelem áldozataivá váló gyermekek és a fegyveres konfliktusok
következményeit elszenvedni kénytelen gyermekek válnak a leggyakrabban a sérülések,
pszichológiai traumák, akut és krónikus fertőző betegségek és nem-fertőző betegségek,
növekedési és fejlődési rendellenességek, rokkantság és halál áldozataivá. Megkülönböztetett
figyelmet kell szentelni az ilyen körülmények megelőzésének és a hátterükben meghúzódó okok
felszámolásának.

6. Megjegyezzük, hogy a gyermekek környezeti betegségterhéről készült tanulmány
értelmében, az Európai Régióban a születéstől a 18 éves korig felmerült összes betegségteher
közel egyharmada vezethető vissza a nem biztonságos és egészségtelen környezetre a gyermek
otthonában és a tágabb közösségben, jelentős szociális és gazdasági költségeket okozva.

(a) Ebben a korcsoportban a halálozás első számú okai a sérülések; a halálozás és betegség
összes terhének egyhatoda ennek tudható be, ez az arány azonban egyes országokban akár
az egyharmadot is elérheti.

(b) A szennyezett víz, levegő, élelmiszer és talaj gyomor- és bélbetegségeket, illetve légúti
megbetegedéseket eredményezhetnek, születési és fejlődési rendellenességekkel járhatnak,
és mindez újabb egyharmadát teszi ki az összes betegségtehernek.

(c) Sok gyermek számára továbbra sem biztosított a biztonságos és kiegyensúlyozott
táplálkozás, ugyanakkor az egészségtelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód
következményeképpen egyre gyakoribb az elhízás és fokozódik a későbbiekben kialakuló
anyagcsere betegség, ideértve a cukorbetegséget, és a szív- és érrendszeri betegségek
kialakulásának a kockázata.

(d) Végül, aggályosnak kell tekinteni számos vegyi anyag lehetséges tartós toxicitását, többek
között számos vegyi anyag karcinogén, neurotoxikus, immunotoxikus, genotoxikus, az
endokrin rendszert károsan befolyásoló és allergiát kiváltó hatását. Különösen
nyugtalanítónak találjuk a környezeti dohányfüst (ETS), a tartósan megmaradó szerves
szennyezőanyagok (POP), a nehézfémek és a fizikai anyagok (pl. ultraibolya (UV)
sugárzás, ionizáló sugárzás és zaj) hatását, amelyek szennyezik a környezetet, és ezeknek ki
vannak téve a reproduktív korban levő férfiak és nők, valamint a gyermekek.

7. Tisztában vagyunk azzal, hogy továbbra is hiányosak az ismereteink azoknak az egészségi
hatásoknak a jellegére és nagyságára vonatkozóan, amelyeket a környezeti anyag-expozíció okoz
a fejlődő szervezetben a prenatális időszaktól a felnőtté válásig. Ugyanakkor a már
rendelkezésünkre álló bizonyítékok a különböző környezeti tényezők szerepéről a gyermekek
betegségeinek és sérüléseinek kialakulásában, illetve olyan hatások indukálásában, amelyek
esetenként csak a felnőtt korban manifesztálódnak, elengedhetetlenné teszik, hogy kötelezettséget
vállaljunk összehangolt és tartós intézkedések kezdeményezésére a gyermekek egészségének
védelmében, a jelen és a jövő érdekében.

8. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ismerethiányok esetében meg kell sokszoroznunk a
kutatási tevékenységet, hogy bővíteni tudjuk ismereteinket az ok-okozati összefüggésekről, a
hatások jellegéről és nagyságáról és a hatékony intervenciókról. Ezzel egyidejűleg azért, hogy ne
késlekedjék azoknak az irányelveknek a megvalósítása, amelyek megvédhetik gyermekeink
egészségét, és a minimumra csökkenthetik az egészségre káros súlyos és visszafordíthatatlan
folyamatok kockázatát, alkalmazni kell az elővigyázatosság elvére épülő intézkedéseket,
figyelemmel a Budapesti Miniszteri Nyilatkozat 17. bekezdésére.
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9. Ajánljuk, hogy a hathatós intézkedések alapuljanak a kockázat megelőzését és csökkentését
szolgáló beavatkozások rendszeres vizsgálatára, amennyiben rendelkezésre állnak ezek az
információk, és épüljenek a meglevő tapasztalatokra és a legjobb módszerekre. A hatékony
intézkedésekhez multiszektorális megközelítés is szükséges; gondoskodni kell többek között a
tiszta levegőről, a biztonságos élelmiszerről és vízről, biztonságos ipari termékekről és
biztonságos és támogató emberi településekről, a közösségek, a szülők és a fiatalok teljes körű
tájékoztatásáról és bevonásáról.

10. Elismerjük, hogy intézkedéseinket azokra az egészségi és környezetvédelmi prioritásokra
kell összpontosítanunk, amelyek számottevő betegségteherrel társulnak a gyermekeknél, és
amelyeknél belátható időn belül lehetőség kínálkozik megvalósítható és hatékony intézkedésekre.
Megállapodunk ezért abban, hogy törekszünk a környezeti kockázati tényezők által okozott
betegségteher csökkentésére, ezért elkötelezzük magunkat négy regionális elsőbbségi cél elérése
és az egyes célokra vonatkozó intézkedés-sorozatok megvalósítása mellett.

11. Tudomásul vesszük, hogy a tényleges intézkedések kezdeményezése és végrehajtása
különböző minisztériumok, valamint térségi és helyi kormányzati intézmények és hivatalok
feladata és felelőssége. Ezért döntéshozatali testületeinkben szorgalmazzuk az alább felsorolt
intézkedések végrehajtását és integrációját a hatályos hosszú távú cselekvési tervekbe.

Regionális elsőbbségi célok, intézkedések és várható egészségi
kimenetelek

12. Tudomásul vesszük, hogy a gyermekek környezeti veszélyeknek való kitettségét a fizikai
környezet állapota mellett befolyásolják a mindenkori társadalmi és gazdasági körülmények,
illetve az egyének és csoportok magatartása. Ezért a gyermekek egészségének védelmét szolgáló
hatékony intézkedéseknek az alábbiakat kell szorgalmazniuk:

– elsődleges prevenció, azaz irányelvek, programok és tervek a fizikai környezet (levegő, víz,
talaj, zaj) állapotának jobbá tételére, különös tekintettel a gyermekek igényeinek
figyelembevételére a lakásépítésben, a közlekedésben, az infrastruktúrában és a tervezésben;

– méltányosság, azaz a leginkább veszélyeztetett gyermekek érdekeinek elsődleges védelme,
különös tekintettel az elhagyott, elhanyagolt, fogyatékkal élő, intézményekben nevelkedő
vagy kizsákmányolt gyermekekre, illetve a fegyveres konfliktus vagy kényszerű migráció
következményeit elszenvedni kényszerülő gyermekekre, a preventív egészségügyi és
szociális védelmi szolgáltatások fokozott hozzáférhetővé tételével;

– a szegénység csökkentése, azaz olyan irányelvek érvényesítése, amelyek alkalmasak a
szegénység többdimenziós elemeinek kezelésére a gyermekek körében;

– egészségfejlesztés, azaz intézkedések az egészségre káros környezeti hatásoknak való
kitettség megelőzésére és mérséklésére egészséges életvitellel, elérhető fenntartható
fogyasztási szokások elterjesztésével és egészséges és biztonságos emberi települések
létrehozásának segítésével.

A fenti elvek a környezettel kapcsolatos kiváltott betegségteher fő okaira való összpontosítás
szükségességével együtt alkotják a négy regionális elsőbbségi cél tartalmi kereteit.
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13. I. regionális elsőbbségi cél. Célunk a gastrointestinális rendellenességek és az
egészséget befolyásoló egyéb hatások miatti betegség és halálozás megelőzése és jelentős
csökkentése olyan megfelelő intézkedések foganatosításával, amelyek minden gyermek
számára számottevően javítják a biztonságos víz és megfelelő közegészségügyi körülmények
elérhetőségének esélyeit.

Ezt a célt az Ezredfordulós célokban és a WSSD Végrehajtási tervében vállalt kötelezettségekkel
összhangban kívánjuk megvalósítani, az alábbiakkal:

(a) gondoskodunk arról, hogy minden gyermekintézményben és iskolában legyen megfelelő
biztonságos víz, legyenek biztosítva az alapvető közegészségügyi feltételek, gondoskodunk
biztonságos és megfizethető vízszolgáltatásról és a közegészségügyi infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztéséről, a Határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről
és használatáról szóló 1992. évi Egyezmény Víz és egészség jegyzőkönyvének hatékonyabb
végrehajtásáról;1

(b) megvalósítunk nemzeti terveket a biztonságos és megfizethető vízhez hozzáféréssel
rendelkező és rendezett közegészségügyi körülmények között élő háztartások arányának
növelésére, ily módon gondoskodva arról, hogy 2015-re az összes gyermeknek legyen
egészséges, tiszta vize, és minden gyermek rendezett közegészségügyi körülmények között
élhessen;

(c) fokozzuk a tudatosságot a lakosság, különösen a gondozók, körében és gondoskodunk az
alapvető higiéniai követelmények oktatásáról.

14. II. regionális elsőbbségi cél. Célunk a balesetek és sérülések egészségi
következményeinek megelőzése és jelentős csökkentése, és a megfelelő fizikai tevékenység
hiánya által okozott megbetegedések előfordulásának mérséklése, minden gyermek számára
biztonságos, élhető és támogató környezetet nyújtó lakókörnyezet megteremtésével.

A gyermekeknél és fiataloknál a külső okok miatti megbetegedések és halálozás ellen az
alábbiakkal szándékozunk fellépni:

(a) olyan, kifejezetten gyermekspecifikus intézkedéseket fejlesztünk, valósítunk meg és
érvényesítünk, amelyek jobban védelmezik a gyermekeket és fiatalokat az otthonaikban, a
játszótereken, az iskolákban és a munkahelyeken előforduló sérülések ellen;

(b) szorgalmazzuk közlekedésbiztonsági intézkedések következetesebb végrehajtását, beleértve
a megfelelő sebességkorlátozások érvényesítését, valamint a gépjárművezetők és a
gyermekek felvilágosítását, valamint a megfelelő jogszabályok alkalmazását (különös
tekintettel az EVSZ globális és európai jelentéseinek a közúti közlekedési sérülések
megelőzésére vonatkozó ajánlásaira);

(c) gyermekbarát várostervezést és -fejlesztést, valamint fenntartható közlekedéstervezést és
mobilitás-menedzsmentet szorgalmazunk, támogatunk és valósítunk meg a kerékpározás,
gyaloglás és tömegközlekedés propagálásával a lakóközösségen belüli biztonságosabb és
egészségesebb helyváltoztatás érdekében;

                                                          
1 Törökországnak fenntartásai vannak ezzel a bekezdéssel kapcsolatban, miután nem aláírója a Határokat átlépő
vízfolyások és nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló 1992. évi Egyezménynek, és annak Víz és
egészség jegyzőkönyvének.
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(d) a társadalmi érintkezés, a játék és sport feltételeit megteremtő biztonságos és elérhető
létesítményeket (többek között zöldterületeket, parkokat és játszótereket) hozunk létre a
gyermekek és fiatalok számára, illetve szorgalmazzuk azok létesítését.

Célunk, hogy visszaszorítsuk a túlsúlyosságot és az elhízottságot, az alábbi intézkedésekkel:

(a) egészségfejlesztési tevékenységeket hajtunk végre az EVSZ „Globális táplálkozási,
testmozgási és egészségi stratégiájával” és az „EVSZ élelmezési és táplálkozási cselekvési
terve az Európai Régióban 2000-2005 között” alapján;2

(b) propagáljuk a testmozgás előnyeit a gyermekek napi életében tájékoztatással és oktatással,
valamint kihasználjuk a lehetőségeket a partnerségre és együttműködésre más ágazatokkal,
egy gyermekbarát infrastruktúra megteremtése céljából.

15. III. regionális elsőbbségi cél. Célunk a beltéri és kültéri légszennyezés okozta légúti
betegségek megelőzése és csökkentése, ily módon hozzájárulva az asztmás rohamok
gyakoriságának csökkentéséhez annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekek tiszta
levegőjű környezetben élhessenek.

Az akut és krónikus légzőszervi betegségek miatti megbetegedéseket és halálozást kívánjuk
jelentősen csökkenteni a gyermekek és fiatalok körében, az alábbi intézkedésekkel:

(a) a beltéri levegő minőségét javító olyan stratégiákat munkálunk ki, amelyek figyelembe
veszik a gyermekek sajátos igényeit;

(b) megvalósítjuk a Dohányzás-visszaszorítási Keretegyezményt a törvényhozás eszközeivel, a
szükséges rendeletek tervezeteinek elkészítésével és az elfogadott rendeletek
végrehajtásával, valamint olyan egészségfejlesztési programok elindításával, amelyek
alkalmasak lehetnek a dohányzás előfordulási gyakoriságának a visszaszorítására, és
mérsékelhetik a várandós asszonyok és gyermekek kitettségét a környezeti dohányfüstnek;

(c) javítjuk a háztartások hozzáférését egészségesebb és biztonságosabb fűtő- és
főzőrendszerekhez, valamint tisztább fűtőanyagokkal való ellátását;

(d) végrehajtjuk és érvényesítjük a beltéri levegő minőségének javítását szolgáló rendeleteket,
különös tekintettel a lakásokra, a gyermekintézményekre és iskolákra, valamint az építési
technológiákra és burkolóanyagokra;

(e) csökkentjük a közlekedési, ipari és egyéb forrásokból származó kültéri légszennyező
anyagok kibocsátását, többek között olyan jogszabályokkal és hatósági szabályozó
intézkedésekkel, amelyek biztosítják, hogy a levegő minőségére vonatkozó szabványok,
például az EU jogszabályokban elfogadott szabványok, figyelembe vegyék az EVSZ
Európára vonatkozó levegőminőségi irányelveiben rögzített értékeket.3 Felszólítjuk az
autógyárakat, hogy szereljék fel az új dízel gépjárműveiket részecske szűrökkel és egyéb
megfelelő technológiákkal, hogy ily módon drasztikusan csökkentsék a részecskék
emisszióját. Ennek érdekében folytatjuk törvényhozó és szabályozó intézkedések, valamint
gazdasági ösztönző intézkedések előkészítését és bevezetését.

                                                          
2 Elfogadta az EVSZ Európai Regionális Bizottsága 2000-ben (EUR/RC50/R8 határozat).
3 Levegőminőségi irányelvek Európa számára, második kiadás. Koppenhága, WHO Európai Regionális Iroda, 2000
(WHO Regionális Kiadványok, Európai Sorozat, 91. szám).
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16. IV. regionális elsőbbségi cél. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy csökkentjük a
betegség és rokkantság kockázatát, amely a veszélyes vegyi anyagoknak (például
nehézfémeknek), fizikai anyagoknak (pl. túlzott zajnak) és biológiai anyagoknak, valamint
veszélyes munkakörülményeknek a terhesség, a gyermekkor és fiatalkor során való
kitettségből ered.

Csökkenteni kívánjuk a születési rendellenességekkel, mentális retardációval és fejlődési
rendellenességekkel született gyermekek arányát, valamint a melanóma és nem melanóma jellegű
bőrrák előfordulását az élet későbbi szakaszában, illetve egyéb gyermekrák-betegségek
előfordulását, többek között az alábbiakkal:

(a) törvényeket és rendeleteket hozunk és hajtunk végre, valamint nemzeti és nemzetközi
egyezményeket és programokat valósítunk meg:

i. gyermekek és várandós anyák veszélyes vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal szembeni
kitettségének csökkentése olyan szintekre, amelyeknek nem járnak káros hatással a
gyermek egészségére;

ii. gyermekek védelme a káros zajhatásoktól (mint például a repülőgépek zaja) otthon és az
iskolában;

iii. megfelelő felvilágosítás és/vagy vizsgálatok vegyi anyagok, termékek és technológiák
által a fejlődő szervezetek egészségére gyakorolt hatásokról, a forgalmazásuk és
környezetbe jutásuk előtt;

iv. nem veszélyes és veszélyes hulladékok biztonságos gyűjtése, tárolása, szállítása,
feldolgozása, elhelyezése és megsemmisítése, különös tekintettel a toxikus hulladékokra;

v. gyermekek, valamint reproduktív korban levő férfiak és nők veszélyes vegyi, fizikai és
biológiai anyagoknak és hatásoknak való expozíciója egységesített nyomon követése;

vi. a Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezőanyagokról, a Bázeli Egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra
szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről és A nemzetközi kereskedelemben
forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek előzetes
tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárásáról szóló Rotterdami Konvenció
rendelkezéseinek következetes alkalmazása;

(b) irányelveket érvényesítünk az érintettek fokozott tájékoztatására és az ultraibolya-
sugárzásnak való kitettség mérséklésére, különösen a gyermekek és fiatalok körében;

(c) olyan programokat támogatunk, köztük az információknak a lakosság felé történő megfelelő
terjesztését célzó programokat, amelyek megelőzik vagy csökkentik a természeti katasztrófák
és súlyos ipari és nukleáris haváriák, többek között a Csernobilben bekövetkezett katasztrófa
következményeit és figyelembe veszik a gyermekek és reproduktív korban lévő felnőttek
igényeit.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 182.
Konvenciójának alkalmazásával szorgalmazzuk a gyermekmunka legkárosabb formáinak
felszámolását.4

                                                          
4 Monacónak fenntartásai vannak ezzel a bekezdéssel kapcsolatban, mivel nem tagja a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezetnek.
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Nemzetközi együttműködés

17. Mi, a miniszterek, felismerjük, hogy a négy elsőbbségi cél eredményes megvalósítása
megkívánja kormányainktól a fokozott államközi együttműködést és szolidaritást annak
érdekében, hogy támogassák azoknak az országoknak az erőfeszítéseit, amelyeknek a gyermekei
viselik a környezeti teher legnagyobb részét, és ahol az ezek elleni hatékony intézkedésekhez
pótlólagos műszaki és pénzügyi támogatásra van szükség.

18. Elismerjük a nemzetközi szervezetek támogatásának szükségességét. Felszólítjuk az
Egészségügyi Világszervezetet, valamint az ENSZ Környezetvédelmi Programját, az UNECE-t,
az ENSZ Gyermekalapját, a Gazdasági Fejlesztési és Együttműködési Szervezetet (OECD), a
Világbankot, az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget (EEA), az ILO-t és a regionális
környezetvédelmi központokat, hogy támogassák és erősítsék az intézményeik és szervezeteik
közötti nemzetközi együttműködést a közös elsőbbségi kérdésekben, és találjanak új partnereket a
Környezet és Egészség folyamatának jövőjéhez.

19. Mi, a miniszterek, kérjük, hogy ez az együttműködés biztosítsa a CEHAPE megvalósítását,
az alábbi eszközökkel:

(a) koordináció az országok között és szakmai segítségnyújtás, illetve a pénzügyi erőforrások
felkutatásának segítése a legrászorultabb országokban;

(b) szakképzési lehetőségek és anyagok fejlesztése, segítségnyújtás a gyermekek egészségével és
a környezettel kapcsolatos kérdések beágyazásához a gyermekkel és felnőttekkel foglalkozó
egészségügyi szakemberek képzésének tananyagába;

(c) a cselekvés és tétlenség társadalmi és gazdasági költségeinek és hasznának értékelése, illetve
az értékelés támogatása, a gyermekek sajátos igényeinek figyelembevételével; ennek során
támogatjuk a külső hatások internalizálását a költség–haszon elemzésekben, a szakmapolitika
kialakításának megkönnyítésére;

(d) információk, tapasztalatok és legjobb módszerek kicserélése a létező és hatékony környezet-
egészségügyi intézkedésekről és azok megvalósításáról;

(e) partnerek és finanszírozási források felkutatása együttműködésen alapuló kutatásokhoz és
fejlesztésekhez;

(f) gyermekek részvételét biztosító modellek kialakítása.

20. Felszólítjuk az Egészségügyi Világszervezetet, foglalkozzék a gyermekközpontú egészség-
hatás vizsgálatokban felhasználható, a nemek szempontjait is érvényesítő, bizonyítékokon
alapuló intervenciókra és módszertani megoldásokra vonatkozó információk összeállításával,
összegyűjtésével és terjesztésével. Kérjük továbbá, hogy az EVSZ foglalkozzék az érdekvédelem,
tájékoztatás, oktatás és kommunikáció irányelveinek és eszközeinek fejlesztésével annak
érdekében, hogy biztosítva legyen az információk megfelelő terjesztése az országokban.
Szorgalmazzuk, hogy az EVSZ és az EEA működjék együtt az ENSZ-család más tagjaival, az
Európai Bizottsággal és az OECD-vel egy olyan koherens környezetvédelmi és egészségügyi
indikátorrendszer fejlesztésén, amely gyermekspecifikus hatásokat, terheléseket és intézkedéseket
is tartalmaz.



EUR/04/5046267/7
9. oldal

Nemzeti cselekvési tervek a környezetért és a gyermekek egészségéért

21. Mi, a miniszterek, kötelezettséget vállalunk arra, hogy legkésőbb 2007-re elkészítjük a
kifejezetten gyermekekre vonatkozó környezet és egészség cselekvési terveket és megkezdjük
azok megvalósítását. Ennek érdekében a lehető legteljesebb mértékben felhasználjuk a meglevő
programokat, többek között a nemzeti környezet-egészségügyi akcióprogramokat (NEKAP),
vagy új gyermekspecifikus terveket készítünk. Ezeknek a terveknek tartalmazniuk kell a
gyermekeket érő környezeti és egészségi hatások elemzését, a gazdasági hatás értékelését és
számszerűsített célok megjelölését, valamint az intézkedések megvalósításának megfelelő
ütemtervét.

22. A nemzeti tervekben olyan gyermekspecifikus intézkedéseket irányozunk elő, amelyek
lehetővé teszik a négy regionális elsőbbségi cél, illetve a nemzeti vagy térségi igényeknek
megfelelő bármilyen egyéb cél megvalósítását. Ennek során utalunk és támaszkodunk azoknak a
gyermekspecifikus környezet-egészségügyi cselekvéseknek az összefoglaló táblázatára,
amelyeket a nemzeti tervekbe történő lehetséges beépítés céljával állított össze az EVSZ a
tagállamok, a nemzetközi intézmények és a nem kormányzati szervezetek (NGO)
közreműködésével. Ezt a fejlődő eszközt a lehetséges intézkedések katalógusaként használjuk fel,
amelyből a tagállamok és a térségi hatóságok meghatározhatják azt a számukra megfelelő
intézkedéscsomagot, amely bekerülhet nemzeti terveikbe.

23. A környezet és a gyermekek egészsége nemzeti cselekvési terveinek fejlesztése és
megvalósítása érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy felhasználjuk és módosítjuk a
környezetvédelemmel és egészséggel foglalkozó testületeket, vagy olyan új mechanizmusokat
hozunk létre, amelyek lehetővé teszik új érdekcsoportok, többek között a vállalatok, a
szakszervezetek, a gyermekkel foglalkozó nem kormányzati szervezetek és a szülő-, gyermek- és
ifjúsági szervezetek bevonását.

24. Tudomásul vesszük a meglévő szakmapolitikák és intervenciók tanulságait és elfogadjuk,
hogy a gyermekek egészségének a környezeti fenyegetésekkel szembeni védelmét szolgáló
hatásos intézkedések végrehajtásához szilárd politikai elkötelezettségre, az egészségügyi és
környezetvédelmi hatóságok szoros együttmunkálkodására, valamint más ágazatokkal, például a
pénzügyi, a közlekedési, az oktatási és kulturális, az energiaügyi, a város- és vidéktervezési, a
munkaügyi és szociális ellátási szektorokkal való együttműködésre van szükség.

25. Megerősítjük az egészségügy és környezetvédelem szakmai hozzáértését úgy, hogy
elősegítjük a gyermekekkel kapcsolatos környezet-egészségügyi kérdések beágyazását a
szakemberek képzésének és továbbképzésének tananyagába különböző, egymással kölcsönösen
összefüggő területeken, többek között a környezet-egészségügyi szakemberek, környezetvédelmi
szakemberek, tájtervező szakemberek, tisztiorvosok, családorvosok, gyermekorvosok és
szakdolgozók képzésében. Felhasználunk egy olyan meggyőzési, tájékoztatási, oktatási és
kommunikációs stratégiát, amely biztosítja az információk megfelelő terjesztését az EVSZ és az
érintett szervezetek, többek között nem kormányzati szervezetek támogatásával és
együttműködésével.
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26. Tudomásul vesszük, hogy összehangolt és összehasonlítható figyelőrendszerekre van
szükség ahhoz, hogy szakmapolitikai szempontból releváns információk legyenek biztosíthatók a
prioritások megfogalmazásához és a környezetvédelmi és egészségpolitikai intézkedések
hatékonyságának értékeléséhez. Gondoskodunk arról, hogy meglevő figyelőrendszereink
elősegítsék az adatgyűjtést; ehhez érvényes és összehasonlítható gyermekspecifikus egészségi és
környezeti mutatókat használunk, ily módon megteremtve a gyermekek érdekeit szolgáló
cselekvési tervek nemzeti monitoringjának és az információk országok közötti nemzetközi
összehasonlításának feltételeit. Ennek érdekében együttműködünk az EVSZ-szel, az Európai
Bizottsággal, az EEA-val és egyéb érintett szervezetekkel.

27. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy beszámolunk az EVSZ-nek a környezet és a
gyermekek egészsége nemzeti cselekvési tervek elkészítéséről, és a nemzeti prioritásokra és
regionális elsőbbségi célokra vonatkozó intézkedések megvalósításáról a 2007. végére összehívni
tervezett félidős kormányközi értekezleten, valamint az Ötödik Környezet és Egészség Európai
Miniszteri Konferencián 2009-ben.

28. Felszólítjuk az EVSZ-t, és magunk is vállaljuk, hogy megfelelő mechanizmust biztosítunk a
CEHAPE megvalósításához. Ennek érdekében felkérjük az Európai Környezet és Egészség
Bizottságot, hogy hozzon létre egy CEHAPE Munkacsoportot a tagállamok, nemzetközi
szervezetek és nem kormányzati szervezetek részvételével a CEHAPE megvalósításának
elősegítése és ösztönzése érdekében, különös figyelmet szentelve a legjobb módszerek
megosztására, az információk és tapasztalatok terjesztésére tagállamok között.

Alulírottak, a Budapesten 2004. június 25-én összeült valamennyi egészségügyi és
környezetvédelmi miniszter nevében, az EVSZ európai regionális igazgatójával együtt és az
Európai Bizottság egészségügyi és környezetvédelmi biztosainak jelenlétében kötelezettséget
vállalunk a fent vázolt kezdeményezések további támogatására. Ezennel maradéktalanul
elfogadjuk az ebben a dokumentumban vállalt kötelezettségeket.
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