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1. Mi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tagállamainak környezetvédelmi miniszterei
és egészségügyi miniszterei, és az Európai Bizottság (EC) környezetért és egészségért
felelős tagjai, a finn kormány és a WHO Európai Regionális Irodája támogatásával
találkoztunk itt Helsinkiben, az 1989-ben Frankfurtban, Németországban tartott Első
Konferenciánkon elfogadott „A Környezet és Egészség Európai Kartájá”-nak és az
Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciáján (UNCED) 1992-ben elfogadott
„Feladatok a XXI. századra” révén kapott mandátumunknak megfelelően.

2. Közös cél áll előttünk: a mostani generáció egészségügyi- és életkörülményeinek javítása,
továbbá annak biztosítása, hogy a természet teherbíró képességét ne lépjük túl, és
megóvjuk a jövő generációk kielégítő és produktív élethez való jogát. A fenntartható
fejlődést csak a termelés és fogyasztás jelenlegi modelljeinek gyökeres változásaival lehet
biztosítani. Az ember és természet együttélése az emberiség jövőjének előfeltétele. A
társadalom prosperitását és folyamatos fejlődését a természet biológiai sokféleségének
teljes elismerésére és kitartó védelmére kell alapozni.

Haladás

3. Ez a második Konferencia az 1989. évitől politikailag és gazdaságilag eltérő Európában
kerül sorra. A nagy politikai változások a WHO európai tagállamai számának jelentős
növekedéséhez vezettek. Egyes országokat fegyveres konfliktusok dúlnak fel. Sokuk most
néz szembe a központilag tervezettről a piacgazdaságra való átmenet problémáival. A
gazdasági recesszió a régió legtöbb részét érintette. Ebben az új geopolitikai helyzetben
számos ezzel összefüggő nemzetközi kezdeményezés történik, amelyek Európa közvetlen
gondjait képező környezeti és egészségi kérdésekre irányulnak.3

Felhívjuk a figyelmet az 1991-ben a Dobris-i Kastélyban kezdeményezett Környezetet
Európának fontosságára, ami elvezetett a Közép- és Kelet-Európai Környezeti
Akcióprogramnak és egy hosszú távú Európai Környezeti Program elemeinek 1993-ban
Luzernben a Pán-Európai Miniszteri Konferencia általi elfogadásához. A Környezetet
Európának folyamat keretében történt kezdeményezések és a magunk elkötelezettsége a
környezetért és az egészségért teendő intézkedésekre egymást kölcsönösen támogatók, és
az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének határozatával létrehozott Fenntartható Fejlődés
Bizottsága munkájához szorosan kapcsolódók kell, hogy legyenek. Csak ezen az úton

                                                          
1 E dokumentumban az „Európa” és a „régió” megnevezések az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójára

vonatkoznak.
2 Mindenütt, ahol e dokumentumban a „kormányok” („országok”) kifejezés előfordul, azt úgy kell tekinteni, hogy magában

foglalja az Európai Közösséget, a maga illetékességi területein belül.
3 Különösen szem előtt tartjuk a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről

szóló Bázeli Egyezményt, az éghajlatváltozásról szóló, valamint a biológiai sokféleség védelméről szóló egyezményt,
amelyek mindegyike már hatályba lépett, miközben az ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény Montreáli
Jegyzőkönyvének előírásait korszerűsítették és szigorították. Három új egyezmény az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága
(UN/ECE) égisze alatt került kidolgozásra: az országhatárokat átlépő vízfolyások és a nemzetközi tavak védelméről és
használatáról szóló egyezmény, az országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény, és az ipari
balesetek országhatárokon átterjedő hatásairól szóló egyezmény.



– 3 –

lehetséges, hogy Európa családja közös és összefüggő választ tudjon adni a környezet,
egészség és fejlődés kihívásaira.

4. Elégedettek vagyunk azzal, hogy az Első Konferenciánkon hozott legfontosabb döntések
végrehajtása megtörtént. Ma már sok ország alapozza egészségügyi és környezeti
politikáját az Európai Karátra. Létrejött és működik a WHO Európai Környezet és
Egészség Központ (WHO/ECEH). Az „Aggodalom Európa holnapjáért” (CET, Concern
for Europe’s Tomorrow) című jelentés készítése során a Központ egy átfogó regionális
elemzést végzett, amely az egészség környezettel kapcsolatos átfogó értékelését adja.

5. A WHO Egészség és Környezet Bizottságának ajánlására és az UNCED eredményeire
válaszul az WHO Közgyűlése 1993-ban elfogadott egy Globális Egészségügyi és
Környezeti Stratégiát. Ez egy összefogó keretet szolgáltat a célkitűzésekhez és
intézkedésekhez az egészség és környezet területén.

A környezeti és egészségügyi kihívás

6. Tudomásul vesszük, hogy a CET jelentés, valamint a Környezetet Európának folyamat
keretében készített, a Pán-Európai Környezeti Állapotról szóló jelentés készítése során
végzett munka rámutat a megelőző vagy helyreállító intézkedéseket igénylő ügyek
természetére és mértékére.4 Nyugtalanítanak bennünket az európai régióban élő
nagyszámú ember egészségét és jólétét érintő súlyos következmények, amelyek a nem
kielégítő lakó-, munka- és pihenési környezet eredményei, mint:

Szennyezett élelmiszer és víz

• Négy évvel az Egyesült Nemzetek Szervezete Nemzetközi Ivóvízellátási és
Közegészségügyi Évtizedének befejezése után, a régióban több, mint 100 millió ember
nem tud hozzájutni biztonságos ivóvízzel való megbízható ellátáshoz és még ennél is
nagyobb számban vannak olyanok, akik nincsenek ellátva szennyvízkezelési
szolgáltatásokkal.

• A vízzel terjedő fertőzések, mint a hepatitis A és a hasmenéses betegségek, súlyos
problémát jelentenek a régió keleti részeiben, ahol a megbízható ellátás biztosításának
nehézségein túlmenően, a vízkezelés elégtelensége és az elosztó rendszerek elégtelen
karbantartása, a vízellátás mikrobiológiai szennyezését eredményezi.

• Az élelmiszerek mikrobiológiai szennyezettsége miatti megbetegedések száma az
egész régióban emelkedik az élelmiszer termelés, feldolgozás és tárolás ésszerűtlen
vagy hiányos gyakorlata és technológiái miatt.

• Becslés szerint egyedül a Salmonella és Campylobacter okozta megbetegedések
évente mintegy 130 millió embert veszélyeztetnek.

Kül- és beltéri légszennyezés

• Egyes városi területeken élők millióinak légzőrendszere van veszélyben az
erőművekből, iparból és a növekvő járműforgalomból származó környezeti
levegőszennyezési szintek miatt.

                                                          
4  Mindkét jelentés 1994 végén közreadják, véglegesítésük folyamatban van.
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• A beltéri légszennyezést, beleértve a dohányfüst és radon okozta szennyezést, amit
súlyosbít a megfelelő szellőztetés hiánya, egyre inkább elismerik, mint a rossz
egészségi állapot egyik okát.

• A légszennyezés lehet az egyik oka az asztmás rohamok és egyéb allergiás reakciók
regisztrált növekedésének.

• Egyes területeken az iparból és ólomozott benzint használó járművekből származó
ólomemissziók a kisgyermekek vérében olyan ólomszinteket eredményeznek, amelyek
gyenge szellemi fejlődéssel hozhatók kapcsolatba.

A balesetek összes fajtájából eredő halálesetek és sérülések, beleértve a nukleáris
baleseteket is

• A régióban a közúti, házi és foglalkozási balesetek minden évben 200000 feletti
halálesetet, valamint nagyszámú sérülést és maradandó rokkantságot okoznak. Ezen
balesetek közül sokhoz járulnak hozzá környezeti tényezők; előfordulásuk, hatásos
megelőző intézkedésekkel csökkenthető.

• Csernobil után nyolc évvel sok nukleáris erőmű konstrukciója és üzemi állapota még
mindig sürgős tökéletesítésre szorul a további ilyen balesetek megelőzése érdekében.

• A Csernobilban történt baleset által érintett egyes területeken a pajzsmirigyrák
gyakorisága gyermekeknél már körülbelül százszorosra emelkedett; további sok ember
szenved pszichoszomatikus rendellenességektől, ami a balesettel és annak az
egészségükre gyakorolt hosszú távú hatásaival kapcsolatos bizonytalansággal hozható
összefüggésbe.

• Egyes országok, garanciát keresve a nagyobb katasztrófák és az emberi egészségre
azokból eredő fenyegetések ellen, vagy más okok miatt, olyan energia-politikát
fogadtak el, ami kizárja a nukleáris energiát.

Ökológia és egészség

• A múlt több fontos politikai döntése, mint az Aral tó medencéjének fejlesztése az
intenzív mezőgazdaság érdekében, és Szemipalatyinszk nukleáris fegyverkísérletekhez
történő használata, olyan helyzeteket teremtett, amelyek ma emberek millióinak
egészségét kockáztatják.

Városi egészség

• Sok városi területen a romló életkörülmények káros hatással vannak a lakosok nagy
számának egészségére. A gazdaságban bekövetkezett szerkezeti és technológiai
változások a munkanélküliség elfogadhatatlanul magas szintjeit eredményezték,
különösen a fiatal emberek körében, aminek káros hatásai lehetnek a fizikai és
mentális egészségre. A nélkülözés és szenny mértéke sok helyen máris
elfogadhatatlan. Az ilyen ügyekben való intézkedés hiánya már magának a
társadalomnak a kohézióját fenyegetheti.

Munkaegészségügy

• A régió összesen 400 millió munkásának körülbelül fele nem jut hozzá megfelelő
munkaegészségügyi szolgáltatásokhoz.
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• Évente 25000 halálos baleset történik munka közben, a becslések szerint további 10
millió sérüléssel.

• Körülbelül 16 millió munkás lehet kitéve rákkeltő anyagok hatásainak.

Fegyveres ellenségeskedések következményei

• A fegyveres ellenségeskedések miatt igen nagy a menekültek száma, tönkrementek és
megszűntek a vízszolgáltatás és egyéb létfontosságú környezetegészségügyi
szolgáltatások, ami által teljes közösségek egészsége került veszélybe.

Cselekvési elkötelezettség

7. Ezen Nyilatkozat érvényesítésében a WHO Egészség és Környezet Bizottsága 1992. évi
jelentésének ajánlásait fogjuk követni, amelyek hangsúlyozták, hogy az egészség
elősegítése és a környezet védelme egymást kiegészítik, nincs közöttük konfliktus. A
WHO Bizottság koncepcióját megerősítette a Fenntartható Fejlődés Bizottsága, amely
hangsúlyozta az egészségi, környezeti és fejlesztési célok és tevékenységek integrálásának
szükségességét. Bennünket ezek a döntések fognak vezetni, az európai környezetre és
egészségre vonatkozóan. Elismerjük, hogy az országokban meglévő és rendelkezésre álló
korlátozott erőforrások jobb hasznosításának szükségessége kiterjedt és fokozott
nemzetközi együttműködést tesz szükségessé. A fenntarthatóságot minden ágazat
stratégiájába be kell építeni; világossá kell tenni a meg nem újítható szűkös erőforrások
hasznosításának valós költségeit.

8. Tartani fogjuk magunkat az „Egészséget Mindenkinek Európai Célkitűzései”-ben és „A
Környezet és Egészség Európai Kartájá”-ban foglalt politikákhoz és elvekhez, különösen
az utóbbinak a megelőző intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseihez. Elkötelezzük
magunkat, hogy intézkedünk:

• a nemzeteken belüli és közötti szolidaritás fenntartására azáltal, hogy részt veszünk a
környezetegészségügy javítására irányuló együttműködési erőfeszítésekben, prioritást
adva a régió legsúlyosabban érintett területei állapotának;

• a fejlődés fenntarthatóságának biztosítására a környezetvédelmi és egészségügyi
ágazatokban tett megfelelő intézkedéseken keresztül, hogy kielégítsük a jelenlegi
népesség igényeit anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő generációk képességeit a
sajátjaik kielégítésére;

• az együttműködés és a partnerség megvalósítására a környezet és egészség javítása
érdekében, oly módon, hogy a célok és a megvalósítási tervek meghatározásához
nemcsak az egészségügyi és a környezeti, de más, gazdasági szektorok és valamennyi
társadalmi partner is hozzájáruljanak;

• a szubszidiaritás elvének alkalmazására annak érdekében, hogy a döntéseket
mindenkor a leghatékonyabb szinten hozzák meg.

9. A tagállamok saját helyzetük ismeretében határozzák meg prioritásaikat, de vannak
bizonyos ügyek, mint a víz- és levegőminőség, amelyek az okozott problémák súlyossága
vagy nagyságrendje miatt megkövetelik valamennyi ország figyelmét. Elfogadjuk az
„Európai Környezetegészségügyi Intézkedési Terv”-et (EHAPE, Environmental Health
Action Plan for Europe), mint olyan eszközt, amivel megvédhetjük és támogathatjuk az
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egészséget, valamint megóvhatjuk és tökéletesíthetjük a környezetet. Elkötelezettek
vagyunk fő irányaink megvalósítására a következők szerint:

Országos, regionális és helyi intézkedések

10. Megbízzuk egészségügyi és környezetvédelmi szerveinket, hogy legkésőbb 1997-ig, az
illetékes hatóságokkal együtt, illetve azok útján dolgozzanak ki közösen az egészséget és a
környezetet célzó intézkedési terveket, vagy szólítsák fel a hatóságokat, hogy ahol az
megfelelő és jogilag vagy alkotmányosan előírt, készítsenek ilyen intézkedési terveket.
Ezeket a terveket integrálni kell, vagy szorosan össze kell kapcsolni mind a környezeti
akcióprogramokkal, mind az egészségtervezési folyamatokkal, és különösen az UNCED
követő folyamata és a Környezetet Európának folyamat által megkívánt intézkedési
tervekkel. A fenntarthatósághoz vezető fontos lépésként fokozni fogjuk az
együttműködést más kormányzati szervekkel, amelyek például a mezőgazdaságért,
energiáért, iparért, közlekedésért és turizmusért felelősek, annak érdekében, hogy a
környezeti és egészségi ügyeket integrálják meglévő politikájukba.

11. Meg vagyunk győződve arról, hogy sürgős szükség van egy átfogóbb, integrált
megközelítésre az egészséges és ökológiailag szilárd helyi közösségek megteremtéséhez
és a jólétükhöz hozzájáruló sok tényező közötti kölcsönhatás lényegesen jobb
megértéséhez. Intézkedni fogunk az UNCED-nek az országoknak címzett azon felhívására
reagálva, amely szerint „terveket kell kidolgozni a kormányzati, nem-kormányzati
szervezetek és helyi közösségek különböző szintjeinek kooperatív tervezésen alapuló
elsőbbségi intézkedéseire”.

Európai kiterjedésű és országhatárokon túlmutató intézkedések

12. Annak biztosítása érdekében, hogy az egészségi szempontok megfelelő súlyt kapjanak a
teendő intézkedések meghatározásában, felkérjük a WHO-t, hogy más illetékes
nemzetközi szervezetekkel partnerkapcsolatban fokozza hozzájárulását a levegő-, víz- és
talajszennyezésre vonatkozó rendelkezések további kidolgozásához és megvalósításához
azon környezetvédelmi egyezmények vonatkozásában, amelyek céljai között az emberi
egészség megvédése is szerepel.5 Ennek magában kell foglalnia az országokban történő
hatékony végrehajtás mechanizmusainak kidolgozását. A hatékony végrehajtás ilyen
mechanizmusa a jogalkotás; a felelősségek kiosztása, beleértve a környezeti és
egészségügyi ágazatok közötti koordinálást; és annak biztosítása, hogy a szennyező
anyagok szintjeit a levegőben, vízben, talajban és élelmiszerekben kísérjék figyelemmel a
hatásnak való kitettség (expozíció) csökkentésének elérése és annak fenntartása céljából.
Szem előtt tartva a potenciális egészségügyi hatásokat ajánljuk, hogy bármikor ismert a
határátlépő szennyezésről, hogy jelentősen hozzájárul az össz-expozícióhoz, a tett
erőfeszítések biztosítsák, hogy a szennyezőanyag forrásokat megfelelően korlátozzák.

                                                          
5 Ezek: az országhatárokon át nagy távolságra terjedő légszennyezésekről szóló egyezmény és a hozzá tartozó

jegyzőkönyvek, valamint az országhatárokon átlépő vízfolyások és a nemzetközi tavak védelméről és használatáról szóló
egyezmény; az országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló egyezmény; az ipari baleseteik
országhatárokon túl terjedő hatásairól szóló egyezmény; a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a nukleáris balesetek
korai jelzéséről szóló egyezménye, valamint ugyanezen ügynökségnek a nukleáris biztonságról szóló egyezménye, amely
aláírásra készen áll.



– 7 –

13. Támogatásunkat adjuk a WHO európai környezetegészségi programjához és minden más
kapcsolódó európai programhoz, amely a környezetegészség fejlesztését és erősítését
szolgálja. Különös hangsúlyt helyezünk a létfontosságú környezetegészségi szolgáltatások
fejlesztését szolgáló intézkedésekre, beleértve a munkaegészségügyet, információs
rendszereket, kockázat értékelési és kezelési rendszereket, szakmai képzést és a közösségi
tudatfejlesztést és részvételt.

14. Sürgős ügyként elhatározzuk, hogy fokozott európai együttműködést fejlesztünk ki a
városi környezet és egészség kölcsönkapcsolatai meghatározásának terén. Most újszerű
megközelítésekre és intézkedésekre van szükség a lakosok felhatalmazásához, hogy
fejlesszék lakókörnyezetüket annak érdekében, hogy az életminőség negatív tendenciáit,
amelyek sok városban tapasztalhatók, megfordítsák. A környezettel, egészséggel és
szociális problémákkal kapcsolatos intézkedések ösztönzése érdekében határozottan
támogatjuk a városi életkörülmények javítására irányuló törekvéseket az európai
kiterjedésű „Egészséges városok” és más hasonló hálózatok tevékenységein keresztül.

15. Vállaljuk, hogy országainkban erősítjük az összehangolt intézkedéseket a balesetek által
követelt emberi életek növekvő számának csökkentésére. Első lépésként kezdeményezzük
annak fontolóra vételét, hogy az egész régióban egységes alapon történjen
információgyűjtés a balesetek különböző kategóriáinak környezeti és magatartási okaira
nézve annak érdekében, hogy hol lehet a leghasznosabban javító intézkedéseket
alkalmazni.

16. Felszólítjuk a WHO-t, hogy működjön együtt más szervezetekkel hatékony megelőző
intézkedések bevezetésében vagy erősítésében, beleértve előjelző rendszerek és megfelelő
közegészségi ellenintézkedések alkalmazását, hogy a potenciálisan érintett országok
időben intézkedhessenek.

17. Elismerjük, hogy a bennünket aggasztó egyes problémákkal kapcsolatos intézkedések
tudományos bázisát erősíteni kell. Evégett jóváhagyunk egy közös kutatási programra
vonatkozó javaslatot a WHO/EURO, az Európai Tudományos Alapítvány és az Európai
Bizottság bevonásával. Egyetértünk azzal, hogy ezen program és más kutatások
eredményeinek megosztására értékes lenne nemzetközi tanácskozások sorozatát
létrehozni.

Intézkedések az átalakulóban lévő és a fegyveres konfliktusok
következményeitől szenvedő országok támogatására

18. Készen állunk mind kétoldalúan, mind a meglévő nemzetközi mechanizmusokon
keresztül reagálni a gazdasági és társadalmi átalakulásban lévő olyan országokból érkező
kérésekre, amelyeknek segítségre lehet szükségük környezetegészségi szolgáltatásaik
fejlesztéséhez. Megigérjük támogatásunkat az egészséggel kapcsolatos sajátos környezeti
helyezetek javítására irányuló programokhoz azokban az országokban, ahol nemzetközi
alapú intézkedésekre van szükség, külön hivatkozással a már elért nemzetközi
megállapodásokra. Felkérjük a WHO-t, hogy más nemzetközi szervezetekkel és
finanszírozó ügynökségekkel partneri viszonyban dolgozza ki és koordinálja az ilyen
programok egészségügyi dimenzióit az Európai Környezeti Programmal összhangban, és
a Közép- és Kelet-Európai Környezeti Akcióprogram végrehajtásához, valamint a
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nemzetközi folyami medencei, zárt tengeri és más szubregionális intézkedési
programokhoz kapcsolódóan.

19. Elismerjük, hogy a külső segítségnyújtás csak akkor lesz hatékony, ha nemzeti
erőfeszítések irányulnak a környezetegészségügyi szolgálatok és információs rendszerek
fejlesztésére és szükség esetén reformjára, a környezetegészségügyi hivatásos
szakemberek képzésére és a lakosság tudatosságának fejlesztésére. Megígérjük
támogatásunkat a szakmai segítségnyújtás folytatására, amihez a WHO/ECEH által
kidolgozott Nemzeti Integrált Környezeti és Egészségügyi Programok szolgálhatnak
modellként.

20. Annak tudatában, hogy az átalakulóban lévő országokban sok város és település rosszul
karbantartott közszolgáltatásoktól szenved, felszólítjuk a WHO-t és más érintett
szervezeteket, hogy adjanak elsőbbséget a helyreállítási szolgáltatások olyan kevéssé
látványos, de fontos feladatainak, mint a vízellátásra és a víz- és hulladékkezelésre
vonatkozók, amelyek létfontosságúak az egészséghez. Tekintettel a szolgáltatások sok
országban való hosszas elhanyagolására, hangsúlyozzuk a hatékony üzemeltetésükért és
megfelelő karbantartásukért felelős személyzet képzésének szükségességét. Ezen
célkitűzések követése során az országoknak a Fenntartható Fejlődés Bizottsága által
elfogadott „Ivóvíz és szanitáció” tárgyú intézkedési tervre kell támaszkodniuk.

21. Elborzadásunknak adunk kifejezést a régió vitatott területein folyó ellenségeskedések és
polgárháború miatt, ami már emberek százezereinek megölését, sokkal többek
sebesülését, és milliók hontalanná válását eredményezte. Elismerjük szolidaritásunk
operatív intézkedésekkel történő kifejezésének sürgős szükségességét annak érdekében,
hogy gyorsítani lehessen az ellenségeskedések túlélőinek a normális élethez való
visszatérését. Támogatjuk és határozottan bátorítjuk a WHO által az Egyesült Nemzetek
testületeivel, segélyszervezeteivel és a WHO egyedi tagországaival együttműködve tett
intézkedések fokozását a közegészségi állapotok védelmére azokban az országokban és
területeken, melyek vagy fegyveres konfliktusok színterei vagy jelenleg válnak azokká.
Az egészséges életkörülmények helyreállítása még félelmetesebb feladat lesz. Kérjük a
WHO-t, hogy a tagállamokkal és minden érintett szervezettel együttműködve, beleértve a
finanszírozó szerveket is, már most kezdje meg a hozzájárulást azon nagyobb
intézkedések tervezéséhez, amelyekre a hátrányos egészségi körülmények javításához és
az alapvető környezetegészségi szolgáltatások helyreállításához lesz szükség, amikor eljön
a béke.

Intézményi támogatás

22. Elismerjük, hogy az EHAPE sikeres és kitartó végrehajtása a Környezetet Európának
folyamatban és a WHO Európai Regionális Szervezetében6 résztvevő felek közötti
együttműködéstől függ, a meglévő koordinációs mechanizmusok lehetséges mértékig
történő felhasználásával.

23. Megítélésünk szerint az EHAPE teljesítése saját gépezetet fog megkövetelni. Ahhoz, hogy
kézben tartsuk a tagállamok együttműködését és bekapcsolódását környezetvédelmi és
egészségügyi minisztériumaikon keresztül, az illetékes nemzetközi szervezetekkel és

                                                          
6 A regionális szervezet kifejezés a WHO alkotmánya 11. fejezetének 44-53. cikkelyei szerint együttesen vonatkozik a WHO

tagországok, a Regionális Bizottság és a Regionális Iroda egymástól elkülönülő, de interaktív szerepeire és felelősségeire.
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finanszírozási szervekkel együtt, elhatározzuk, hogy az EHAPE végrehajtásához egy
Európai Környezeti és Egészségügyi Bizottság (EEHC, European Environment and
Helath Committee) létesüljön.

24. Úgy véljük, hogy a Bizottság a WHO Európai Regionális Bizottsága által kijelölt négy
képviselőből, az ENSZ/EGB Környezetpolitikai Bizottság által kiválasztott négy
képviselőből és – az érintett jóváhagyásának függvényében – az ENSZ/EGB, ENSZ
Környezeti Program (UNEP, United Nations Environment Progragmemme), WHO, EK,
az Európa Tanács és aGazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD,
Organization for Economic Coopertation and Development), és lehetőleg más
kormányközi szervezetek és nemzetközi finanszírozó szervek által kijelölt képviselőkből
álljon.

25. A Bizottság 1995. január 1-jével válik hatályosan működővé. A tagság kezdetben a fenti
név szerint említett testületek képviselőiből fog állni, akiket az említett időpontig
kijelöltek, megerősítve ezen testületek által a Bizottság alább javasolt funkcióinak
elfogadását.

26. A titkárságot a WHO Európai Regionális Irodája egyedül, vagy egy vagy több más érintett
szervezettel közösen fogja biztosítani.

27. Egyetértünk abban, hogy az EEHC funkciói a következők lesznek:

• elősegíteni a fenntarthatóság koncepcióját, ahogy azt a környezet és egészség
vonatkozásában alkalmazni kell;

• koordinálni és értékelni az EHAPE végrehajtását;

• támogatni egy közös kutatási politikát, amely a WHO/EURO, az Európai
Tudományos Alapítvány és a bekapcsolódni szándékozó más megfelelő testületek,
mint például az EK között folytatódó együttműködéssel jár;

• amikor azt az országok kérik, elősegíteni és támogatni környezetegészségi
intézkedési tervek kidolgozását, beleértve magas szintű politikai és beavatkozási
alternatívák gazdasági, környezeti és egészségi kihatásai elemzésének segítését, és
külső források meghatározását segíteni a tervek kidolgozásához;

• segíteni a felmerülő olyan környezetegészségi kérdések meghatározását, amelyek
együttműködő intézkedést vagy további tanulmányozást igényelnek;

• Együttműködni a Környezetet Európának folyamat testületeivel annak érdekében,
hogy elősegítsék az egészségi kérdésekkel foglalkozó intézkedések belefoglalását
a környezeti intézkedési tervekbe, vagy az azokhoz való szoros kapcsolódásokat,
valamint elősegíteni és támogatni közös projektek nemzetközi szervezetek általi
kidolgozását, európai szinten, az EHAPE támogatására;

• tanácsadással szolgálni környezetegészségi témákban azon szervezeteknek és
donoroknak, amelyek készek támogatni a gazdasági átalakulásban lévő vagy a
fegyveres ellenségeskedések hatásai után talpraálló országokat;

• segíteni az információk cseréjét és terjesztését.
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28. Felhívunk arra, hogy az EEHC évente számoljon be az EHAPE végrehajtásáról a WHO
Európai Regionális Bizottságának és az EGB Vezető Kormányzati Tisztviselői
„Környezetet Európának” nevű munkacsoportján keresztül az EGB Környezetpolitikai
Bizottságának.

29. Elhatározzuk, hogy az EEHC kezdetben az ötéves időtartamra jöjjön létre. Eredményeit és
jövőbeni potenciálját értékelni fogják és jelentést fognak beterjeszteni Harmadik
Miniszteri Konferenciánk elé.

30. Javasoljuk, hogy a WHO/ECEH-et, amely szorosan együttműködik az Európai Környezeti
Ügynökséggel és más kormányközi és nem-kormányzati szervezetekkel, ismerjék el az
EHAPE részére nyújtandó támogatás fő szakmai eszközeként és az EEHC szakmai
ügyekben fő végrehajtó szerveként. A Központnak, a források által megengedett mértékig,
reagálnia kell a tagállamok igényeire és az EEHC szakmai ügyekben fő végrehajtó
szerveként. A Központnak, a források által megengedett mértékig, reagálnia kell a
tagállamok igényeire és az EEHC igényeire olyan területeken, mint:

• szakmai együttműködés az WHO Európai Régiójának egyedi tagállamaival az
EHAPE végrehajtásával és specifikus környezetegészségügyi témákkal, a két- és
többoldalú finanszírozó szervekkel szoros összhangban;

• egy átfogó környezetegészségügyi információs rendszer kifejlesztése, amely
alkalmas az elsőbbségi ügyek, kockázati tényezők és tendenciák, valamint a
beavatkozások hatásai mérésének meghatározására;

• hozzájárulás a biztonság szintjei felmérésének, valamint európai normák és
szabványok meghatározásának alapjául szolgáló környezetegészségügyi
tudományos kritériumok és irányelvek kidolgozásához;

• útmutatással szolgálni a környezetegészségügyi kutatáshoz és a hatékony
intézkedésekre irányuló fejlesztési prioritások kidolgozásához, valamint, más
nemzetközi testülettel szoros együttműködésben, az ilyen kutatás és fejlesztés
igényelte finanszírozás és erőforrások optimális elosztásának biztosításához.

31. Úgy véljük, hogy a WHO/ECEH kapacitását erősíteni kell, hogy segítséget tudjon
nyújtani a WHO tagállamainak és az EEHC-nek az EHAPE végrehajtásához. Törekedni
fogunk annak biztosítására, hogy az erre a célra szükséges források rendelkezésre álljanak
a jelenleg főként Franciaország, Hollandia, Olaszország és maga a WHO által nyújtott
értékes hozzájárulások mellett.

Záró megállapítások

32. A „Környezet és Egészség Európai Kartájá”-nak 1989-ben történt elfogadása óta elért
haladás felbátorít bennünket, de változatlan gondunk az elővigyázatosság és a fejlesztés
folyamatos szűkössége. Üdvözöljük európai partnereink és a nemzetközi közösség
támogatását. Megelégedéssel vesszük tudomásul az Európai Parlament jelen
konferenciához eljuttatott határozatát. Biztosak vagyunk abban, hogy közösen
rendelkezünk az akarattal, eszközökkel és elkötelezettséggel ahhoz, hogy sikerre vigyük
ezeket a törekvéseket.



– 11 –

33. Felkérjük a WHO Európai Regionális Irodáját, hogy 1999-ben hívja össze a Harmadik
Európai Környezet és Egészség Konferenciát, hogy az áttekintse az előrehaladást, és
különösen az EHAPE végrehajtását, és meghatározza a környezet és egészség terén
teendők rendjét a huszonegyedik század első éveire.

Helsinki, 1994. június 22.

Dr. J. Huuhtanen
szociális és egészségügyi miniszter

Finnország

S. Pietikäinen
környezetvédelmi miniszter

Finnország

Dr. J.E. Asvall 
európai regionális igazgató, WHO
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