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Összefoglaló

Ez a dokumentum azokat a gazdasági vonatkozások figyelembe vételével nyert, fontosabb
tapasztalatokat írja le, amelyek a környezetvédelmi és egészségügyi kérdések értelmezését
gazdagíthatják. Három olyan pont van, ahol a gazdaság, a környezetvédelem és az
egészségügy találkozik, és ezek az egészségügyi és környezetvédelemi hatóságokat gazdasági
elemző kapacitásaik kialakítására, fejlesztésére ösztönözhetik.

Elsőként, sok ágazat politikája hat a környezet-egészségügyre és a gazdasági elemzések,
mivel alkalmasak e hatások költségeinek számszerű kifejezésére, a döntéshozókat arra
ösztönözhetik, hogy figyelembe vegyék ezeket. A gazdasági elemzések használata igen
hathatós eszköz lehet az olyan ágazatokkal való együttműködésben, mint a mezőgazdaság,
közlekedés, energia, ipar és turizmus. A gazdasági elemzések a kulcselemei lehetnek a
nemzeti környezet-egészségügyi akciótervek sikeres megvalósításának, a különböző
gazdasági szektorokkal együttműködve. Mindemellett, maradnak még bizonytalanságok
néhány kockázat mértékét illetően, éppúgy, mint a környezettel és egészséggel kapcsolatos
gazdasági értékelésekben. Ebben a helyzetben döntő fontosságú a tagországok
elkötelezettsége az elővigyázatosság alapelve mellett.

Másodszor, a gazdasági elemzések hozzájárulhatnak a kockázatcsökkentő intézkedések
prioritásainak felállításához, az intézkedések költség-hatékonyságának meghatározásával, így
lehetővé tehetik a helyi és országos környezetvédelmi és egészségügyi programok
végrehajtására szánt források jobb kihasználását.

Harmadszor, a gazdasági eszközök esetenként hatékony politikai eszközként viselkedhetnek a
környezet és egészség fejlesztésében, az Európai Régióban ezeknek a sokkal jobb
kihasználása lehetséges. Egyre nagyobb az érdeklődés a gazdasági eszközökre támaszkodó
politikák iránt, mivel ezek meg tudnak felelni a környezet és egészség területén jelentkező
olyan új kihívásoknak, mint például új szennyezési formák megjelenése, valamint a gazdasági
tevékenységek növekvő privatizálása és liberalizálása. Az olyan gazdasági eszközök, mint a
környezetvédelmi adók vagy a szennyezési jogok kereskedelme, ígéretes utat kínálnak arra,
hogy elősegítsék a környezeti és egészségügyi költségek beépítését az árakba (internalizálás),
akárcsak a környezetet és egészséget veszélyeztető tevékenységek állami támogatásának
megvonása. Az ilyen új politikák az egyes országok lépéseinek komolyabb összehangolását
követelik meg, a gazdasági verseny torzulásának elkerülése érdekében. Végül, a gazdasági
eszközök szerepe, úgy tűnik, növekedni fog az Európai Közösség országainak politikájában,
és így az új tagországok felvételével kapcsolatosan is. A régió jövőbeni környezet-
egészségügyi helyzete nagymértékben attól az előrelépéstől fog függeni, ami az áruk és
szolgáltatások valós költségeket tükröző árképzése irányába történik, valamint az ennek
elérését szolgáló stratégiák kidolgozásán. A környezetért és egészségért felelős hatóságoknak
igyekezniük kell kezdeményező szerepet betölteni e téren, ami magában foglalja közös nyelv
és gondolkodás kialakítását a pénzügyi politikáért és a gazdasági szabályozás reformjáért
felelős hatóságokkal.

Már számos nemzetközi szervezet munkálkodik ezen a területen és halmozott fel olyan
tudásanyagot, amelynek jelentős szerepe lehet az ezekben az irányokban történő
elmozdulásban. Ez a tapasztalat szilárd alapot biztosít a tagországoknak ahhoz, hogy a
környezetet és egészséget fejlesztő új politikákat megszilárdítsák. A jövőbeni erőfeszítéseket
az egészségügyi szektorral szoros partnerségben kell véghezvinni, hiszen a végső cél a
lakosság magasabb szintű jóllétének elérése, beleértve a jobb egészségi állapotot is.



A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI

– 5 –

A releváns szervezeteknek, beleértve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet
(OECD), az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programját (UNED), az  Egyesült Nemzetek
Európai Gazdasági Bizottságát (UNECE), az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi
Programját (UNEP), a Világbankot (WB) és az Egészségügyi Világszervezetet (WHO),
növelniük kell együttes erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy erősítsék a gazdasági
elemzések és gazdasági eszközök alkalmazását az Európai Régió országainak környezet-
egészségügye érdekében. E dokumentum befejező része ilyen együttes tevékenységek
javaslatait tartalmazza.
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Felhatalmazás

1. A Második Európai Környezet és Egészség Konferencián (1994. június, Helsinki)
elfogadott Európai Környezet-egészségügyi Akcióterv kimondja (338. paragrafus):

„A környezet-egészségügyi politika integrálása a gazdasági szektor politikájába a régió
valamennyi országának közös problémája, és érinti a mezőgazdaságot, az energiaipart, az ipart, a
turizmust és közlekedést. … Az Európai Környezet és Egészség Bizottság egyik feladata lesz az
Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságával (UN/ECE) és az Európai Bizottsággal (EC)
közösen feltárni más, releváns nemzetközi szervezetekkel való együttes tevékenység lehetőségeit,
amelynek célja segíteni a tagországokat olyan politikák kialakításában, amelyek megfelelőképpen
védik a környezetet és az egészséget anélkül, hogy akadályoznák a gazdasági fejlődést.”1

A környezetvédelmi és egészségügyi kérdések gazdasági
vonatkozásai

Az egészségre káros hatások csökkentésének gazdasági előnyei

2. A környezettel kapcsolatos egészségügyi problémák csökkentése nagymértékben javítaná a
Régió lakosságának gazdasági helyzetét. Ezeknek a problémáknak gazdasági következményei
is vannak: többletköltséget jelentenek a betegek és a társadalombiztosítási rendszer számára,
az ipari termelés és profit csökkenéséhez vezetnek, és gyakran az egyének jövedelmének
csökkenését eredményezik. Végül, de nem utolsósorban, a lakosság nagy jelentőséget
tulajdonít az egészségi kockázatok csökkentésének.

3. Nemrégiben számításokat kezdtek annak kimutatására, milyen gazdasági előnyökkel járna
e problémák megoldása. Bár a számítások még pontatlanok, de már így is azt mutatják, hogy
a jelenlegi gazdasági veszteségek jelentősek lehetnek (lásd: 1. tábla). Ez a tábla további
érvelést tartalmaz a környezettel kapcsolatos egészségügyi problémák mérséklését célzó
politikák mellett.

1. TÁBLA LÉGSZENNYEZÉS: A KÖLTSÉG

A városi légszennyezés egyre nagyobb mértékben a közúti közlekedés számlájára írható, és
sok országban növekvő környezeti probléma. Epidemiológiai tanulmányok statisztikailag
igazolt kapcsolatot találtak a légszennyezés és az akut, illetve krónikus betegségek indikátorai
között. A betegségeknek tulajdonítható éves egészségügyi költségek és az életminőség-romlás
nagysága sokakat meglepett: Franciaországra vonatkozóan 50 000 millió francia frankot
(7600 millió EUR), míg Svájcra vonatkozóan 1 600 millió svájci frankot (1000 millió EUR)
mutattak ki.

A porszennyezésekre vonatkozó, legújabb kutatások igazolják azokat az aggodalmakat,
amelyek e szennyezési forma egészségkárosító hatásának gazdasági következményeivel
kapcsolatosak. Csupán a párizsi régióban közel 12 000 millió francia frankra (1 800 millió
EUR) rúgnak a költségek, míg az Angliára és Walesre vonatkozó becslések elérik a 16 000
millió angol fontot (24 000 EUR).
Forrás: Chanel, 1998 (1) Chanel, 1996 (2); Cohen de Lara and Dron, 1998 (3); ECOPLAN, 1996 (4);
Maddison, 1998 (5).

                                                
1 Európai Környezet-egészségügyi Akcióterv. Koppenhága, WHO Európai Területi Irodája, 1994. (Dokumentum:
EUR/ICP/CEH 212(A)).



A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI

– 7 –

A környezeti és egészségi kérdések gazdasági meghatározói

4. A környezettel kapcsolatos egészségi problémák elemzése elénk tárja azt a tényt, hogy a
gazdasági tevékenységek hatalmas mértékben járulnak hozzá ezekhez a problémákhoz.
Különösen igaz ez akkor, amikor a termelők és fogyasztók nem ellensúlyozzák azokat a
gazdasági veszteségeket, amik a környezetet érintő tevékenységeik hatására jönnek létre.
Valójában beruházási döntéseik során vagy életmódjuk megválasztásakor nincs ösztönző erő
e hatások csökkentésére vagy ezek figyelembe vételére. Sőt, a manapság hozott döntések
olyan termelési és fogyasztási szerkezeteket alakítanak ki, amelyek néhány év távlatában
visszafordíthatatlanok lesznek, ami hosszú távon a környezeti vonatkozású egészségügyi
problémák súlyosbodásához vezet. A 2. tábla példákat nyújt a közlekedési szektorban
tapasztalt fonák ösztönzőkre, de ugyanezek vonatkoznak a mezőgazdaságra, az
energiaszektorra stb. Ezeket a problémákat tovább súlyosbítja azoknak a segélyeknek és
támogatásoknak a léte, amelyek egyenesen előnyben részesítik azokat a tevékenységeket,
amelyek már amúgy is túl káros hatással vannak a környezetre és az egészségre.

2. TÁBLA LÉGSZENNYEZÉS: AZ OK

A légszennyezés által okozott morbiditáson és mortalitáson túl (lásd: 1. tábla) a közúti
közlekedés zajártalomhoz, az életminőség romlásához, vízszennyezéshez stb. vezet.
Különböző gazdasági elemzések mutatják, hogy az összes hatás költsége sokkal magasabb,
mint a közúti közlekedésben résztvevők által befizetett adók összege (üzemanyag-adó,
gépjárműadó stb.). Más szóval, a közúti közlekedés nem fizeti meg az általa okozott
társadalmi költségeket, ami egyenértékű a közúti közlekedés támogatásával. Ez kedvez a
közlekedésben, és különösen a közúti közlekedésben az olyan fejlesztéseknek, amelyek
jelentős környezet és egészségkárosító hatásokkal járnak együtt.

Egy másik példa az amerikai egyesült államokbeli és kanadai benzináraknak a nyugat-
európaihoz viszonyított alacsonyabb szintje, ami bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy Észak-
Amerika sokkal nagyobb mértékben támaszkodik a gépjármű-közlekedésre és a befutott
kilométerekre. Mindkettő károsítja a környezetet, elsősorban a levegő minőségét.

Gazdasági eszközök a környezet és az egészség védelmére

5. Ez az elemzés a környezetvédelmi és egészségügyi problémák kezelésének egyik
módozataként javasolja biztosítani, hogy a gazdasági élet résztvevői minél teljesebb
mértékben egyenlítsék ki a tevékenységük következtében keletkező költségeket, ideértve a
környezetvédelmi és egészségügyi költségeket is. Ez a megközelítés: a „szennyező fizet”, és a
„használó fizet” alapelveiben összegezhető. A környezetvédelmi és egészségügyi költségek
esetében gyakran használják a “külső hatások internalizálása” kifejezést, mivel itt annak
eléréséről van szó, hogy a gazdasági élet szereplői vegyék figyelembe a döntéshozataluk
szempontjából korábban “külső”-nek tekintett költségeket.

6. A környezettel kapcsolatos egészségügyi költségek esetében ezt olyan gazdasági
eszközökkel lehet elérni, mint a környezetvédelmi díjak és adók. Amennyiben ezek a
költségek magasak, lehet, hogy ésszerűtlen a teljes összeget azonnal megfizettetni. Azonban a
fokozatos bevezetést tartalmazó tervek elfogadása világos üzenetet közvetít a különböző
gazdasági szereplők számára. Ez módosítani fogja a jövőbeni árakkal kapcsolatos
várakozásaikat, hiszen tisztában lesznek azzal, hogy fizetniük kell majd azokért az
egészségügyi károkért, amiket okoznak. Ez pedig arra ösztönzi őket, hogy hosszú távú
döntéseiket és stratégiáikat környezetbarát elvek alapján tervezzék (lásd: 3. tábla).
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3. TÁBLA A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS VALÓDI ÁRA

A közlekedés esetében, az olyan gazdasági eszközök, mint az üzemanyag-adók, a városi
úthasználati díjak és a parkolási díjak használhatók a közúti közlekedés árának olyan irányú
módosítására, hogy az pontosabban tükrözze a környezetre és egészségre gyakorolt hatás
teljes társadalmi költségét. Például, az Egyesült Királyság olyan új üzemanyag-adó fajtát
(eszkalátor) vezetett be, amely 1993-tól évente 5%-kal emeli a közúti üzemanyagok adóját.
Hollandiában úgy módosították az alkotmányos előírásokat, hogy azok lehetővé tegyék egy
országos útdíj-rendszer bevezetését, ami néhány éven belül működhet. Ezek a
kezdeményezések segíthetik a gazdasági élet szereplőit az új helyzethez való
alkalmazkodásában, valamint olyan szerkezeti változtatások bevezetésében, amelyek
megalapoznának egy fenntartható közlekedési rendszert.

Példák a gazdasági eszközök és módszerek alkalmazására

Prioritások meghatározása és a gazdasági előnyök bemutatása

7. A gazdasági elemzés, azáltal, hogy érveket szolgáltat a környezet-egészségügyi fejlesztések
mellett, elősegítheti a politikai és cselekvési prioritások meghatározását. A Moldáviai
Köztársaság Világbank által támogatott országos környezetvédelmi akcióprogramja során, a
prioritások meghatározására gazdasági elemzéseket alkalmaztak. Nevezetesen, a
környezetvédelmi prioritások megállapítására, amelyek között szerepeltek az egészségügyi
fejlesztések csakúgy, mint a természeti kincsek megőrzése és az ökoszisztéma védelme,
költség-haszon vizsgálatot végeztek. A Világbank jelenleg a beruházások várható pozitív
környezet-egészségügyi eredményeinek becslésére költség-haszon elemzéseket végez. Ilyen
elemzést alkalmaztak annál a szlovén környezetvédelmi projektnél is, amely a háztartásoknak
és a kisiparosoknak nyújt pénzügyi támogatást ahhoz, hogy áttérjenek az erősen szennyező
energiahordozók használatáról (szén, fa vagy magas kéntartalmú fűtőolaj) a földgáz, vagy
cseppfolyósított petróleumgáz alkalmazására.

Környezetvédelmi pénzügyi reform

8. 1991-ben Svédország volt az első olyan ország, amely környezetvédelmi pénzügyi
reformot kezdeményezett. Mások, mint Dánia, az Egyesült Királyság és most Franciaország,
különböző tempóban követik ezt a példát. A környezetvédelmi pénzügyi reform magában
foglalja a hagyományos pénzügyi szabályzók fokozatos felváltását olyan, célzott díjakkal és
adókkal, amelyek célja rászorítani a gazdasági élet szereplőit, a tevékenységük által okozott
összes költségek megfizetésére, különös tekintettel a környezetvédelmi és egészségügyi
vonatkozásúakra. A környezetvédelmi pénzügyi reform, a gazdaságra és a környezetre
gyakorolt pozitív hatásai révén, sokszor dupla hasznot kínál. Egyrészt, a hagyományos terhek
(jövedelemadók, munkát terhelő elvonások, fogyasztási adók stb.) sokszor fékezik a
gazdasági tevékenységet, ebből következően mérséklésük fokozza azt. Másrészt, a
környezetvédelmi adók arra ösztönzik a gazdasági élet szereplőit, hogy hatékonyabban
használják fel a természeti erőforrásokat, valamint környezet- és egészségbarát termelési és
fogyasztási szerkezetet alakítsanak ki. Végül, a környezet és az egészség terhelésének
enyhülése csökkenti a társadalom által viselt költségeket. Az e területen eddig végzett
kutatások igen kiterjedtek (pl. a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
kutatásai).
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Tanácskozássorozat a klímaváltozásról

9. A nemrég lezajlott tárgyalások (1997-ben Kyoto-ban és 1998-ban Buenos Aires-ben) a
gazdasági eszközöket helyezték a középpontba, különösen pedig az olyan rugalmas
eszközöket, mechanizmusokat, mint a szennyezési jogok kereskedelme és a pénzügyi politika
(a szén-adó révén), amelyek alkalmasak a klímaváltozás kérdésének kezelésére. Ez
elősegítheti más környezeti és egészségi probléma hasonló megoldásának megtalálását is. 

10. Az energiahordozók a környezetszennyezés jelentős forrásai (mind helyi, mind globális
szinten), ugyanakkor potenciálisan stabil adóbevételi források is. Így, az energia-adók és árak
átstrukturálása az egyik legígéretesebb út egy környezetvédelmi pénzügyi reform felé. Az első
lépés az állami támogatások megvonása. A Klímaváltozás Kormányközi Bizottságának III.
Munkacsoportjának ajánlása szerint meg kell szüntetni azokat a jelenlegi torzító politikákat és
intézkedéseket, amelyek növelik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ilyenek például egyes
állami támogatások és szabályozások, vagy a környezetvédelmi költségek árakba való
beépítésének (internalizálásának) elmaradása, illetve a közlekedés áraiban meglevő
torzulások.

A gazdasági eszközök alkalmazása a WHO Európai Régiójában

11. Bár sok ország használ gazdasági eszközöket környezetvédelmi politikájában, ezek ritkán
célozzák azt, (illetve megfelelők arra) hogy a gazdasági élet szereplőit rászorítsák a
környezetvédelmi és egészségügyi költségek figyelembevételére. A WHO Európai
Régiójának számos országában (az Európai Közösség országai, a közép- és kelet-európai
országok, a nemrég függetlenné vált országok és mások) a gazdasági eszközök ösztönző
szerepe csak csekély érdeklődést vagy hozzáértést vált ki a hatóságokból, ide értve a
Környezetvédelmi és Egészségügyi Minisztériumokat is. Általában elmondható, hogy csak
kis mértékű fejlődés tapasztalható a környezetvédelmi és egészségügyi költségek beépítését
célzó politikák végrehajtásában, ennek következtében a környezeti vonatkozású egészségügyi
problémák növekedése várható.

Közgazdaságtan a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok
munkájában

Az erők egyesítése és az akciótervek végrehajtása

A környezetvédelmi és egészségügyi követelmények összehangolása

12. Sok esetben a környezetvédelmi és egészségügyi követelmények kiegészítik egymást.
Mindkettő nagyobb elismertséget szerezhet az olyan átfogó megközelítéseknek köszönhetően,
amelyek magukban foglalják a környezetvédelmi beruházások egészségügyi, természeti
erőforrásokhoz fűződő és gazdasági előnyeit. Erre példa az az észtországi cementmű,
amelynek légszennyezés-szabályzó beruházásához a Világbank készített költség-haszon
elemzést. Bár e beruházás egészségre gyakorolt előnyei jelentősek voltak, a vizsgált
környezeti előnyök nagyobb része nem volt összefüggésben az egészséggel. A költség-haszon
elemzés csak az egészséggel kapcsolatos és attól független előnyök kombinálásával igazolta a
beruházás létjogosultságát.
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A közgazdaságtan alkalmazása a nemzeti környezetvédelmi és egészségügyi
tervekben
13. A gazdasági érvek felsorakoztatása kulcselem lesz a nemzeti környezet-egészségügyi
akciótervek (NEKAP-ok) végrehajtásának előmozdításában . Annak érdekében, hogy egy
ország NEKAP-jában megjelölt célok nagyobb figyelmet és több anyagi támogatást
nyerjenek, ki kell egészíteni őket a következőkkel: (a) a javasolt beruházás gazdasági
előnyeinek feltárása; (b) lehetséges pénzügyi források meghatározása a gazdasági előnyökkel
összefüggésben; (c) a gazdasági eszközök és szabályozók helyes összetételének
megválasztása, ami a lehető legalacsonyabb költségek mellett teszi hatékonnyá a fejlesztést,
és egyszerűsíti annak végrehajtatását. Mivel a nemzeti környezetvédelmi akciótervek
(NEKAP-ok) általában tartalmazzák ezeket a kérdéseket, különösen hasznos lehet e tervek
összehangolása.

Együttműködés más minisztériumokkal

Interszektoriális megoldás interszektoriális problémákra

14. Számos környezetvédelmi és egészségügyi probléma olyan gazdasági tevékenységek
következtében alakul ki, amelyek nem az egészségüggyel vagy környezetvédelemmel
foglalkozó hatóságok felügyelete alá tartoznak. Ezért a NEKAP-ok kidolgozása a
környezetvédelmi és egészségügyi szektoron kívül még legalább négy-öt gazdasági szektor
részvételével történik, mint a mezőgazdaság, közlekedés, ipar, energiaipar és turizmus.

15. A környezetvédelmi és egészségügyi tárcák a NEKAP-ok kialakítása során tett együttes
erőfeszítései közös álláspont kialakítását eredményezték a környezet-egészségügyi
problémákkal és azok megoldásával kapcsolatosan. Sajnos, ugyanez nem mondható el más
gazdasági szektorok esetében, így számos kritikus kérdés, ami a környezet-egészségügyi
megfontolások beillesztését érinti e gazdasági szektorok hosszú távú stratégiáiba, továbbra is
megoldatlan marad. Valójában, az ágazati politikák továbbra is igen sokszor figyelmen kívül
hagyják a környezetvédelmi és egészségügyi aspektusokat. A gazdasági eszközök használata
az integráció elérésének egyik módszere, ami általában a gazdasági vagy
pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik, illetve legalábbis egyetértésük szükséges az
eszközök hatályba lépéséhez.

16. A feladat tehát az, hogy az érintett ágazatok hatóságaival és a pénzügyi/gazdasági
minisztériummal megértessük a környezetvédelmi és egészségügyi problémákat, és bevonjuk
őket a kezelésükre legjobban szolgáló eszközök megtalálásába.

„A” AJÁNLÁS
Az európai tagállamoknak erősíteniük kell környezetvédelmi és egészségügyi hatóságaik
közgazdasági felkészültségét, annak érdekében, hogy nagyobb sikerrel tudják biztosítani a
környezetvédelmi és egészségügyi aspektusok figyelembe vételét.

 Az érdekviszonyok tisztázása

17. Az ágazatközi megegyezés gátja a különböző partnerek között gyakran fennálló
potenciális érdekellentét. Ez sok országban gyakran oda vezet, hogy a politikai döntések
önkényesen és nem tárgyalások útján születnek, ami sokszor a környezeti és egészségi helyzet
kárára válik, ez pedig hosszú távon fenntarthatatlan.
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18. A gazdasági elemzések egyik vonzó tulajdonsága, hogy közvetítőként szolgálnak ezekben
a tárgyalásokban. A gazdasági elemzések által nyújtott keret segít tisztázni az érdekeket,
mivel felvázolja a különböző választási lehetőségek pozitív és negatív következményeinek
széles spektrumát, ami arra készteti az érintett résztvevőket, hogy nyitottá váljanak a vitára,
feltárják melyik választási lehetőséget részesítik előnyben, és milyen értéket tulajdonítanak
annak. E hatások gazdasági értékelése gyakorlati alapot biztosít a különböző megoldások és a
hozzájuk kapcsolódó előny-hátrány mérleg összehasonlítására, ugyanakkor érveket kínál a
gazdasági szektort vagy a környezetet és egészséget érintő negatív hatások ellensúlyozásához
vagy csökkentéséhez. Mindazonáltal, a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságoknak meg
kell ismerniük a gazdasági elemzések csapdáit annak érdekében, hogy leginkább hasznát
vegyék e tárgyalásoknak.

„B” AJÁNLÁS
Az európai tagállamok számára ajánlott a gazdasági szektorok és minisztériumok közötti
interszektoriális tárgyalások biztosítása azokról az ágazati politikákról, amelyek befolyásolják
a környezetet és az egészséget. Ezek a viták elő kell segítsék a kérdéses ügyről szóló
megegyezés kialakítását. A gazdasági elemzések felhasználásával és az egészségre gyakorolt
lehetséges hatások leírásával stratégiai forgatókönyveket kell kidolgozni.

19. A legtöbb országban létre kell hozni egy olyan, interszektoriális mechanizmust, amely
lehetővé teszi az ágazatok közötti egyetértés és közös nyelv kialakítását. Ugyanakkor, a
környezetvédelmi és egészségügyi hatóságoknak meg kell ismerniük a gazdasági elemzések
csapdáit annak érdekében, hogy a legjobban hasznát vegyék e tárgyalásoknak.

Válaszok a liberalizáció és az új szennyezési szerkezet kihívásaira

Kezeljük óvatosan a liberalizációt

20. A világgazdaságban folyamatos elmozdulás tapasztalható a liberalizáció és dereguláció
irányába. Sok, állami irányítás alatt álló tevékenység privatizálása is e folyamat részét képezi,
ami növeli azt az aggodalmat, hogy a szennyező tevékenységek szabályozása is lazábbá válik,
mivel a magánbefektetők esetleg még kevesebb figyelmet fordítanak a környezetvédelmi és
egészségügyi megfontolásokra, mint azt korábban az állam tette. Ellenkezőleg, a liberalizáció
megnöveli az árak szerepét, ennek következtében megnövekszik azoknak az ösztönző
politikáknak a hatásossága, amelyek befolyással vannak az árakra (mint például a
környezetvédelmi adók). Így a liberalizáció lehetőségként és alapként is szolgálhat a
gazdasági eszközök szélesebb körű alkalmazására, azt célozva, hogy a befektetők és
fogyasztók számításba vegyék a környezetet és az egészséget gazdasági döntéseik során.

Együttműködés kereskedelmi partnerekkel és gazdasági szektorokkal

21. Az internalizálás előrehaladásának egyik legfőbb gátja a nemzetközi versenyképesség
kérdése, mégpedig azért, mert néhány gazdasági szektorban a környezetvédelmi és
egészségügyi adók egyébként kívánatos emelkedése a termelési költségek növekedéséhez
vezetne. A gazdasági szektorok együttműködése segíthet kiegyensúlyozni ezt a hatást,
elfogadható kompenzációs intézkedések meghatározásával, ezen kívül a kereskedelmi
partnereknek sokszor azonosak az érdekeik a gazdasági tevékenységek eredményeként
kialakuló környezeti és egészségi károkkal kapcsolatban. Politikáik összehangolása, különös
tekintettel a szabályozókra és a gazdasági eszközökre, hozzájárulhat kereskedelemi
kapcsolataik torzulásainak elkerüléséhez. E koordináció kialakítása az Európai Bizottság
legfontosabb működési területeinek egyike. 
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A gazdasági eszközök módosítása, az új szennyezési formáknak megfelelően

22. A szennyezés jelenlegi ellenőrzési/szabályozási mechanizmusait a szennyező források
múltbéli jellemzőinek megfelelően alakították ki. Hosszú ideig a nagy iparvállalatok okozták
a szennyezések legnagyobb részét. Az ellenőrzés és az előírások betartatása megfelelő
intézkedések voltak, mivel a szennyező források száma korlátozott volt. Gazdasági
eszközöket is alkalmaztak, de csak korlátozott mértékben.

23. Ez különösen igaz az átmeneti gazdaságú országokban, ahol a jelenleg használt gazdasági
eszközöket az 1970-es 1980-as években fejlesztették ki a környezetvédelmi beruházási alapok
finanszírozására. Központi tervgazdálkodás és központilag meghatározott árak mellett a
gazdasági eszközök nem tudtak piaci ösztönzőként viselkedni a környezetvédelem
fejlesztésében, így e területen nem szereztek tapasztalatokat. Napjainkban az adók és díjak
jelenlegi szintje messze nem tükrözi a teljes környezetvédelmi és egészségügyi költségeket.
Ezek is túl alacsonyak ahhoz, hogy a káros hatások mérséklésére jelentős ösztönzőként
hassanak. 

24. A régió legtöbb országa most szembesül a nem pontszerű és kis kibocsátású szennyező
források növekvő problémájával, amelyekre, az érintettek nagy száma miatt, az ellenőrzés és
az előírások érvényesítése nem alkalmazható, (például a műtrágya- és rovarirtó felhasználók,
a gépjármű-használók, a kisiparosok stb.). Az ilyen típusú szennyezések kézben tartására a
gazdasági eszközök megfelelőbbek.

„C” AJÁNLÁS
Az európai tagállamok, amennyiben a gyakorlatban megvalósítható,
(a) segítsék elő a környezeti és egészségi költségek internalizálását és az ennek elérését
szolgáló stratégiák kidolgozását;
(b) szűrjék ki és módosítsák azokat a támogatásokat, amelyek a környezetre és egészségre
veszélyes gyakorlatot ösztönöznek;
(c) koordinálják ilyen irányú erőfeszítéseiket a megfelelő kormányközi és nemzetközi
szervezetek segítségével, mint például az Európai Bizottság és az Európai Környezet és
Egészség Bizottság (EEHC).

Középpontban a szegénység és az egyenlőség kérdései

25. Az egyik kifogás a környezetvédelmi és egészségügyi költségek internalizálása ellen az,
hogy ez bizonyos árak emelkedését fogja eredményezni, és a legszegényebbeket fogja
érinteni. A kevésbé tehetősek kényelmét csakúgy, mint másokét, részben olyan
tevékenységek szolgálják, amelyek rongálják a környezetet. Ez kisebb mértékben a rossz
választás, mint inkább a rosszul tervezett ösztönzők eredménye: például, néhány politikai és
gazdasági átalakulásban lévő országban az energiafogyasztás támogatást élvez. Néhány
nyugat-európai országban, a sűrűn lakott városi területek megalapozott szociális
lakáspolitikájának hiánya azt jelenti, hogy az alacsony jövedelmű családoknak távoli
külvárosokban kell élniük. Így rá vannak utalva a közúti közlekedésre lakó- és munkahelyük
között. Mivel a gépjárművek városi használatáért kirótt díjak nem fedezik a használat teljes
társadalmi költségeit, ez tulajdonképpen segítség ezeknek a családoknak. Ez a két példa
azokat a támogatásokat mutatja be, amelyekből a tehetősek is részesülnek, gyakran igen nagy
mértékben.
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26. Az alacsony jövedelmű háztartásokat célzó ellentételezés hatékonyabb; a példák felölelik
a szociális segélyek kifizetését vagy a regresszív hatású adócsökkentést (mint például az
alapvető fogyasztási cikkek általános forgalmi adóját, vagy az alacsony bérek után fizetendő
társadalom-biztosítási hozzájárulást). Az efféle kompenzációhoz szükséges állami bevétel
származhat a környezetvédelmi adókból vagy a nem megfelelő állami támogatások
csökkentéséből, ennek következtében csökkenhetnek a környezet-egészségügyet érintő
hatások.

27. Valamennyi, a környezet-egészségügyi hatások csökkentését célzó intézkedésnek,
beleértve a szabályozókat is, potenciális újraelosztó hatása lehet. Például, a városi
légszennyezés csökkentése érdekében hozott intézkedés, ami csak az alacsony káros anyag
kibocsátású gépkocsik számára teszi lehetővé a városközpontba való behajtást, lényegében
kizárja e körből azokat a szegényeket, akik nem tudnak korszerű járműveket vásárolni. Míg az
olyan gazdasági eszközök, mint a városi útdíjak, amelyek szintén emelik az autózás költségeit
és csökkentik a forgalmat, ugyanakkor pénzügyi bevételt is hoznak (főként a gazdagoktól),
visszajuttathatók a szegényeknek pénzügyi engedmények, jobb tömegközlekedés és szociális
segélyek formájában.

Komplex megközelítés

Óvatosan alkalmazandó

28. A közgazdaságtani szemlélet jelenlegi érvényesülése a környezeti vonatkozású
egészségügyi problémákban, tág teret enged a további fejlődésre. A megfelelő adatok és
kutatási eredmények hiánya megnehezítik a környezet-egészségügyi hatások mennyiségi
felmérését. Az értékelés problémái, adathiány és politikai megfontolások nehezítik a az
egészségügyi, a szociális és a gazdasági célok közötti prioritási sorrendek meghatározását.
Ezen túlmenően, a gazdaság-politika és a környezetvédelem közötti kapcsolat gyakran igen
összetett, erőviszonyaikat nehéz felderíteni, ezért nem könnyű egyértelmű tanulságokat
levonni.

29. Az esetek többségében a gazdasági elemzés nem tud döntő válaszokat kínálni, részben
bizonyos egészségügyi hatások értékelésével kapcsolatos problémák miatt (például a várható
élettartamban mutatkozó változások), részben pedig azért, mert ismereteink nem megfelelőek
a környezet-romlás egészségre gyakorolt hatásáról, valamint a gazdaság-politikák környezetre
gyakorolt hatásáról. Sok, környezeti vonatkozású egészségügyi kérdés tele van
bizonytalanságokkal. Bizonyos problémák gazdasági megközelítése ugyancsak tudományos
vitát gerjeszt. Ilyen esetekben az elővigyázatosság alapelve biztos, elfogadott irányelv a
döntéshozatal számára. Ez még mindig fontos szerepet hagy azonban a gazdasági elemzés
számára – tisztázhatja az érdekeket a különféle hipotézisek vagy forgatókönyvek esetén,
éppen ezért különlegesen hatékony segítőeszköz a tárgyalások ösztönzésére, amelyek
elengedhetetlenek a döntések előkészítéséhez.
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Az irányvonalak ötvözése

30. A megoldások kiválasztásánál – mind technikai, mind humán értelemben – nagyobb
figyelmet kell fordítani az érintettek preferenciáira, életmódbeli és kulturális vonatkozásokra.
Sőt mi több, a gyorsan átalakuló helyzetekben a megoldások sokszor rövid életűek, ezért
rugalmasaknak kell lenniük. A gazdasági eszközöket egy tágabb irányelv-csomagba kell
integrálni, amely tartalmazza a környezeti hatások csökkentését célzó szabályozókat és az ipar
önkéntes vállalásainak tervezeteit egyaránt.

„D” AJÁNLÁS
Az európai tagállamok számára ajánlott annak biztosítása,

(a) hogy a környezeti viszonyok egészségügyi kockázatainak felmérésére szolgáló
kutatásokat úgy tervezzék meg, hogy azok eredményei felhasználhatók legyenek az
egészségügyi kockázatok lehetséges gazdasági hatásainak bemutatására;

(b) a különböző kormányhivatalok által végrehajtott egészségügyi intézkedések alapján
annak felmérése, hogy a lakosság milyen mértékben hajlandó hozzájárulni az
egészségügyi kockázatok csökkentésével kapcsolatos költségekhez;

(c) az elővigyázatosság alapelvén nyugvó irányelvek alkalmazása olyan esetekben, amikor
súlyos egészségügyi kockázatokat sejtenek.

A társult tagság előnyeinek kihasználása

31. Az Európai Közösség alapító szerződésének módosított változata (XIII. fejezet 152. cikk)
kimondja, hogy “Minden közösségi politika és tevékenység megfogalmazásában és
végrehajtásában biztosítani kell az emberi egészség magas szintű védelmét.” Ez tükröződik
azokban a partneri kapcsolatokban, amelyeket az Európai Unióhoz (EU) történő csatlakozás
folyamatának részeként hoztak létre. A tíz társult ország (Bulgária, Cseh Köztársaság,
Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és
Szlovénia) közös környezetvédelmi célkitűzése, hogy: “Az országos, ágazati politikák
megfogalmazásába és végrehajtásába integrálni kell a környezetvédelmi követelményeket,
valamint a fenntartható fejlődés igényét.”

32. (6). A dokumentum kimondja, hogy kiemelten kell foglalkozni az ivóvíz, a szennyvíz, a
hulladék-ágazat és légszennyezés, valamint a mezőgazdasági és biológiai sokféleség
környezetvédelmi szempontjaival.

33. Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamata ugyancsak megkívánja, hogy ezek az
országok használják és fejlesszék kapacitásaikat az EU jelenlegi környezetvédelmi
politikájának érvényre juttatása érdekében. Ez a politika még mindig nagymértékben a
szabványokon és az “utasítás és ellenőrzés” megközelítésen alapul, ami elsősorban azokra a
beruházásokra és az állami bevételek begyűjtésére összpontosítja a figyelmet, amelyek
segítségével az előírások teljesíthetők. Néhány becslés szerint a társult országokban mintegy
120 milliárd ECU-re van szükség a víz-, a levegő- és a hulladékproblémák kezelésére. Ez a
becslés nem veszi figyelembe a munka, a foglalkozás-egészségügy és a biztonság jogi
szabályozásának harmonizálását, ami szintén a társult országokkal szemben támasztott
kívánalom. Ezenkívül, az Európai Unióhoz való csatlakozás magában foglalja a jelenlegi
környezetvédelmi adók és díjak / finanszírozás mechanizmusának megreformálását a társult
országokban. Az alapok forrásai az EU jogszabályi értelmezésében állami támogatásnak
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minősülnek, és szigorú szabályozás alatt állnak az Európai Unión belül. Ugyanezen probléma
merül fel az adómentességek esetében.

34. E két ok miatt, új megközelítéseket kell bevezetni a környezetvédelmi és egészségügyi
szabályozások terén. Néhány gazdasági eszköz szerepe – mint amilyenek a környezetvédelmi
adók – valószínűleg növekedni fog, amint ez a jelenlegi EU tagországok esetében is várható.
Az ilyen eszközök megfelelnek annak az elvárásnak, hogy bevételt biztosítanak az állami
költségvetésnek, és olyan jelzésekkel szolgálnak, amelyek fenntartható utakra terelik a
gazdasági döntéseket.

Együttes erőfeszítések a közgazdaságtan alkalmazása nyújtotta
előnyök kiaknázására

A tagországok célkitűzései

35. A WHO Európai Régiójának környezetvédelmi és egészségügyi miniszterei Helsinki
Deklarációjukban emlékeztettek “az egészségügyi, környezetvédelmi és fejlesztési célok és
tevékenységek összehangolásának szükségességére”, valamint “a rendelkezésre álló,
korlátozott erőforrások jobb kihasználásának szükségességére” (7). Ez a környezetvédelmi és
egészségügyi hatóságok érdeklődését gazdasági elemző kapacitásaik fejlesztésére irányította.
Gyakorlatilag, a WHO Európai Régiójának környezetvédelmi és egészségügyi hatóságai
egyre inkább képesek kell legyenek a gazdasági elemzések nyújtotta előnyök kihasználására

(a) a helyi, országos környezetvédelmi és egészségügyi programok végrehajtására szolgáló
források felhasználásának javítására, nevezetesen a környezetvédelmi és egészségügyi
problémák prioritási sorrendjének meghatározásán, valamint a kiigazító intézkedések
megtervezésén és kiválasztásán keresztül;

(b) mind az egymás közötti, mind pedig a mezőgazdasággal, közlekedéssel, energia-
ágazattal, iparral és turizmussal folytatott együttműködés elősegítésére; ezen
együttműködés fő célkitűzése olyan politikák kidolgozása, amelyek számításba veszik a
környezetre és egészségre gyakorolt hatásokat;

(c) közös megegyezés kimunkálására a pénzügyi politikáért és a gazdasági szabályozás
reformjáért felelős hatóságokkal. Itt a cél annak elősegítse, hogy az áruk és szolgáltatások
árait azok valódi költségeit tükrözve állapítsák meg, az egészségügyi és
környezetvédelmi költségek beépítésére összpontosítva, különösen a “szennyező fizet” és
a “használó fizet” alapelvek alkalmazását illetően;

(d) valamint az országok közötti együttműködés fejlesztésére a határokon átterjedő
problémákról.

 A nemzetközi szervezetek közötti együttműködés területei

36. Az Egyesült Nemzetek szervezeteinek, a pénzügyi és más nemzetközi vagy nem
kormányzati szervezeteknek egymáshoz közelítő célkitűzései vannak: az egészség fejlesztése,
a szegénység mérséklése és a gazdasági hatékonyság előmozdítása. Hasonlóak azok a
megközelítések is, amelyeket azokra a környezetvédelmi és egészségügyi problémákra
alkalmaznak, amelyekkel a tagországaik néznek szembe: a gazdasági eszközök
alkalmazásának fejlesztése a növekvő mértékben piac-vezérelte gazdaságokban, valamint a
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torzult gazdasági mechanizmusok korrekciója. Meggyőződésük, hogy a gazdasági elemzések
alkalmazása, valamint a gazdaságpolitika és környezet-egészségügy közötti kölcsönhatások
megértése értékes hozzájárulás a környezet-egészségügy fejlődéséhez.

37. Azoknak a nemzetközi akcióprogramoknak az irányításában, amelyek a fenti (a)-(d)
feladatok közül egyhez vagy többhöz támogatást nyújtanak a tagországoknak, egyre
gyakrabban vesznek részt partnerként a környezetvédelmi hatóságok, és ezek a programok
igyekeznek figyelmet fordítani az egészségügyi következményekre. Különösen az Egyesült
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (UNECE) a közép- és kelet-európai országok
érdekében létrehozott Környezetvédelmi Akcióterv Munkacsoportja és a határokon átterjedő
problémákkal foglalkozó programja fektet hangsúlyt a gazdasági elemzésekre és a gazdasági
eszközökre.

38. Mindazonáltal, az egészségügyi hatóságok bevonása és az egészségügyi szaktudás
alkalmazása gyakran nem elegendő a környezet-egészségügyi problémák kezelésére. A
nemzetközi szervezeteknek most még szorosabban kell együttműködni annak érdekében,
hogy a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok egyesítsék erőiket a környezet-
egészségügyi problémák megoldására és az ágazati döntéshozatal befolyásolására.

A közös erőfeszítések fejlesztési területei

1. terület: Az ismeretek, az útmutatás és a módszertan fejlesztése és
elterjesztése

39. A cél az, hogy a nemzetközi szervezetek által felhalmozott ismeretanyag rendelkezésre
álljon, és hozzáférhető legyen a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok, valamint a
gazdasági ágazat minisztériumai és a pénzügyminisztériumok számára.

40. E terület közös erőfeszítéseit az alábbiakra kell összpontosítani:

– a környezet-egészségügyi hatásvizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása az
átalakuló gazdasággal rendelkező országokban, országos és helyi szinten egyaránt;

– a fejlesztési projektek teljes környezetvédelmi és egészségügyi hatásainak (költségek és
haszon) értékelésére alkalmas módszerek kifejlesztése és azok beépítése a rutinszerű
gazdasági elemzésekbe;

– a gazdasági eszközök alkalmazása a környezet-egészségügy fejlesztésében; 

– az országok költségvállalási hajlandóságának becslése és összehasonlítása, kiválasztott
környezet-egészségügyi fejlesztésekre vonatkozóan;

– a környezetvédelmi és egészségügyi célú befektetések előírásai, például a
környezetvédelmi és egészségügyi fejlesztések költség-hatékonyságának
összehasonlítási alapjai.

41. A tagországok felkérést kapnak arra, hogy az együttműködő szervezetekkel közösen
határozzák meg, a környezetgazdaságtani és környezetegészségügyi információ-igényüket. A
kiválasztott prioritásokra projekteket fognak kidolgozni. Az együttműködő szervezetek fogják
azonosítani és kiválasztani a nemzetközi szervezetekben és a tagországokban található,
idevágó anyagokat. A további, figyelmet igénylő témákat a tagországokkal közösen fogják
azonosítani. Az együttműködés e területén folyó projektek hasznosítani fogják a kísérleti
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projektek (az együttműködés harmadik területe) és az alkalmazott módszerek rendszeres
értékelését.

42. Két fő dokumentumtípus fog készülni. A nemzetközi szervezetek által elvégzett munkára
alapozó politikai jegyzetek vagy pamfletek fogják felvázolni, hogyan alkalmazható a
közgazdaságtan a környezetvédelmi és egészségügyi kérdések megközelítésére. Szakmai
útmutató fogja tárgyalni az olyan kérdéseket, mint amilyen a környezet-egészségügyi
hatásvizsgálat, az epidemiológiai és toxikológiai adatok összegyűjtésének és formai
követelményeinek fejlesztése, a gazdasági elemzésekben történő további felhasználásuk
érdekében stb.

2. terület: Szakértelem biztosítása a környezet-egészségügyi kérdések
szereplői és az e kérdések megoldására irányuló folyamatok
számára

43. A cél gazdasági érvek szolgáltatása a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok
számára, és az érdekcsoportok közötti párbeszéd elősegítése a környezetvédelmet és az
egészségügyet érintő gazdasági kérdésekben.

44. Az együttműködésnek ez a területe egy olyan hálózat megszervezésén alapulna, amely
képes megválaszolni a környezetvédelmi és egészségügyi problémák, valamint ezek
gazdasági oldalával kapcsolatos közgazdaságtani kérdéseket. Ez a hálózat az egészségügy, a
környezetvédelem és a környezet-egészségügy közgazdaságtanával foglalkozó
szakemberekből állna, akiket nemzetközi szervezetek, illetve helyi és országos hatóságok
jelölnének ki. Ez a hálózat az Internetes listákon és csoportokon keresztül közvetlenül
hozzáférhető lenne (bizonyos megszorításokkal), és a környezetvédelmi kockázat területei
szerint lehetne alcsoportokra osztani. A remélt felhasználók elsősorban a környezetvédelmi és
egészségügyi hatóságok, valamint azok az országos vagy több országot érintő programok
lennének, amelyeknek fokozottan kell összpontosítaniuk az egészségügyi következményekre
a környezetvédelmi és egészségügyi problémák kezelésekor. A feltett kérdéseket vagy
kéréseket a hálózathoz továbbítanák a válaszadásra alkalmas forrás, személy vagy intézmény
megtalálása céljából. Amennyiben a kért válasz maximum öt nap munkát igényel, egy
együttműködési projekt biztosíthatna némi finanszírozási forrást néhány kiválasztott
országnak vagy ország-csoportnak. A nagyobb kérések teljesítésére külön projekteket lehetne
kidolgozni, például az együttműködés harmadik területének részeként (kísérleti projektek).

45. A kért szolgáltatás tartalmazni fogja azoknak a szakembereknek a listáját, akiket meg
lehet keresni környezetvédelmi és egészségügyi témákban, valamint az e szakértők
szolgáltatásainak igénybe vételéhez felhasználható pénzügyi támogatások megjelölését.

3. terület: Kísérleti projektek megvalósítása

46. A célkitűzések az országok kapacitásának növelése (tapasztalat alapján történő
tanulással), a meglévő források jobb kihasználása és a környezetvédelmi és egészségügyi
hatóságok, valamint más minisztériumok közötti megegyezés és partneri kapcsolat kiépítése.

47. E tevékenységi területen az együttes erőfeszítések megvalósulási formája a tagországok
által vezetett kísérleti projektekben történő aktív részvétel lesz. A részvétel magában fogja
foglalni a projekt megvalósításához és az alábbi feladatok közül egy vagy több
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kivitelezéséhez nyújtott szakmai segítséget (pl.: epidemiológus vagy közgazdász stb.
biztosításával):
• az országos/helyi környezet-egészségügyi fejlesztések gazdasági előnyeinek bemutatása,

amely magában foglalja az egészségügyi előnyök értékelését is;
• az országos akciótervek, elsősorban a NEAP-ok és NEKAP-ok, keretében folyó

tevékenységek rangsorolása költség-haszon elemzés segítségével;
• megvalósíthatósági tanulmány készítése a környezet és egészség fejlesztését szolgáló

különböző megoldási lehetőségekre, megjelölve a lehetséges belföldi és/vagy külső
pénzügyi forrásokat;

• epidemiológiai terepvizsgálat elvégzése, amely összekapcsolható a környezeti faktorok
hatásainak gazdasági elemzésével;

• a környezet-egészségügyi politika értékelése e feladatok fényében;
• a beruházási projektek értékelése, a környezet-egészségügyi hatások gazdasági

elemzésével.

48. A kísérleti projektek témái lehetnek az infrastruktúra tervezés hatása az egészségre városi
vagy vidéki környezetben, figyelemmel a vízellátásra, a lakásügyre és a közlekedésre. Ennek
az együttműködési területnek magában kell foglalnia az olyan kísérleti projektekben való
részvételt is, amelyek számos országot vonnak be valamely közös vagy határokon átterjedő
környezet-egészségügyi probléma alapján.

49. A kísérleti projekteket olyan országok kérésére indítják el, amelyek szilárd
elkötelezettségüket nyilvánítják ki a támogatott feladatokban való részvétel mellett. Ahol
szükséges, képzéseket fognak szervezni a releváns résztvevő hatóságok országos szintjén
dolgozóknak (lásd negyedik tevékenységi területet). A részvétel vonatkozik a
környezetvédelmi és egészségügyi hatóságokra csakúgy, mint a releváns ágazati
minisztériumokra, lehetőség szerint a pénzügyminisztérium, valamint a nem-kormányzati
szervek és a magánszféra érdekeltjei is vegyenek részt. A kísérleti projektek fontos vonása,
hogy az országok sajátjuknak tekinthetik azokat.

50. A szakmai eredmények mellett a kísérleti projektek gyakorlati megoldásokat kínálnak a
döntéshozóknak arra vonatkozóan, hogy hogyan használható a gazdasági elemzés a politikai
irányvonalváltás megtervezésében, a gazdasági eszközök kiválasztásában és azoknak a
beruházási projekteknek a megvalósításában, amelyeket nemzetközi pénzintézetek vagy
donorok támogathatnak.

51. A projekt befejezésekor munkaértekezlet keretében kerülne sor a projekt beszámoló
megbeszélésére és tervezetének elkészítésére, valamennyi résztvevő kormányhivatal aktív
közreműködésével. A jelentés tartalmazná az elért eredmények és a nyújtott támogatások
számba vételét; az ország szerepének értékelését, azt, hogy a tervek hogyan, milyen
mértékben valósultak meg; és annak becslését, hogy a szerzett tapasztalatok milyen
mértékben hasznosíthatók más országokban vagy programokban.

4. terület: Az országos/helyi kapacitások fejlesztése

52. A cél megnövelni az egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb releváns ágazatok
hatóságainak országos kapacitásait a gazdasági elemzések és eszközök környezet-
egészségügyi vonatkozású alkalmazására; valamint közös megegyezést kialakítani az
országos hatóságok között.
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53. E tevékenységi területen az együttműködés tárgya lehet képzés biztosítása a gazdasági
elemzések és eszközök alkalmazásának témájában. A tanfolyami képzésekre az e téren
kiterjedt tapasztalatokkal rendelkező nemzetközi szervezetekkel közösen lehetne vállalkozni.
Ezt a tevékenységet nagymértékben össze fogják hangolni a kísérleti projektekkel (harmadik
tevékenységi terület). Ösztönözni fogják a célország vagy más országok szakértőinek
részvételét. A képzésen olyan környezet-egészségügyi példákat fognak feldolgozni,
amelyeket az adott országgal közösen választanak ki, és a közös gondolkodás kialakítását
célozzák azáltal, hogy összehozzák a különböző hatóságok, mint például környezetvédelmi,
egészségügyi, gazdasági/pénzügyi minisztériumok és releváns gazdasági ágazatok
tisztviselőit.

A következő 3-4 év perspektívái

„E” AJÁNLÁS
A releváns nemzetközi szervezetek, úgymint az GEFSZ (OECD), az Egyesült Nemzetek
Fejlesztési Programja (UNDP), az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága
(UN/ECE), az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP), a Világbank és az
WHO, fokozzák közös erőfeszítéseiket a gazdasági elemzések és eszközök környezet-
egészségügyi alkalmazásának erősítésére az Európai Régióban. Ezen erőfeszítések az alábbi
alapelvekre épülhetnek:

(a) támogatni a környezetvédelmi és egészségügyi hatóságok kapacitásainak növelését a
gazdasági elemzések alkalmazása terén;

(b) erőteljesebben koncentrálni az egészségügyi következményekre a környezetvédelmi és
egészségügyi kérdésekben, illetve az ezekkel foglalkozó, több országra kiterjedő
folyamatokban. Ez magában foglalná az egészségügyi szakértelem részvételét ezekben a
folyamatokban, valamint a gazdasági érvek felsorakoztatását az előrelépéshez;

(c) információt cserélni saját, a környezetvédelem és egészségügy kérdéseinek kezeléséhez
gazdasági eszközöket felhasználó programjaikról a tervezés folyamatának korai
szakaszában;

(d) tovább koordinálni jelenlegi és jövőbeni tevékenységeiket, amelyekkel a közgazdaságtan
környezetvédelmi és egészségügyi kérdésekben való alkalmazását segítik elő.

Válasszanak ki olyan projekteket közös erőfeszítéseik céljául, amelyek kapcsolódnak a jelen
Konferencia által lefektetett prioritásokhoz.

Az Európai Környezet és Egészség Bizottság segítse ezen erőfeszítések összehangolását és
biztosítsa, hogy részletesen megfontolják a NEAP-ok és NEKAP-ok megvalósítását elősegítő
projekteket.

Az európai tagállamok vegyenek aktívan részt ezekben az erőfeszítésekben és biztosítsák, az
érintett résztvevők részéről a szükséges támogatást és elkötelezettséget.
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Jelen dokumentum iránti igényt a WHO 1996-os, az Európai Régió tagországaiban folytatott

kérdőíves felmérése fogalmazta meg és az Európai Környezet-egészségügyi Bizottság

(EEHC) fogadta el. Az első szakértői megbeszélés 1997-ben volt. További konzultációkra

került sor 1998-ban szakértők, kormányzati képviselők, nemzetközi szervezetek és

miniszterek részvételével. A tervezetet 1998-ban, a vezető tisztviselők pán-európai

találkozóján vitatták meg.
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