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Összefoglaló

Sok tagállamban elkészült a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP) és
most készülnek fel a végrehajtására. Jelen dokumentum meghatározza a hatékony végrehajtás
kulcsfontosságú tennivalóit. Címzettek az államok kormányai, a helyi és az egészségügyi
hatóságok, a gazdasági ágazatok (elsősorban az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság), a
lakosság, a civil szervezetek és a média, valamint különösen a nemzetközi és a
multinacionális szervezetek.

Számos olyan kulcsfontosságú elv van, amit a kormányoknak alkalmazniuk kell a NEKAP
végrehajtása során. Ilyen az országon belüli és az országok közötti szolidaritás, a politikai
elkötelezettség, a fenntartható fejlődés igénye és az elővigyázatosság elve. Az Egészséget
Mindenkinek célkitűzései továbbra is fontosak, és szükség van együttműködésre és
partnerségre. További fontos elvek a „szennyező fizet” elv, valamint a felelősség és az
elszámoltatás lehető legalacsonyabb adminisztratív szintre telepítése.

A központi kormányzat általában gondoskodik a tevékenység kereteiről és biztosítja a
folytonosságot. A kormányzat feladata lefektetni a környezet-egészségügyi politika irányát és
integrálni azt minden tárgyhoz tartozó kormányprogramba, megfelelő anyagi eszközöket
biztosítani a központi költségvetésből és egyéb forrásokból, kijelölni a saját és a többi
szereplő tevékenységének reális céljait és célkitűzéseit. Ez szükségessé teheti a környezet-
egészségügyi szolgálat átszervezését, lakossági tájékoztatási stratégia elfogadását a NEKAP-
ról, a jogszabályok és előírások szigorú, de igazságos végrehajtásának biztosítását és
alkalmas információ-technológiai rendszer kialakítását.

A helyi hatóságok feladata biztosítani a helyi politika elkötelezettségét a helyi résztvevők
kezdeményezései iránt, a helyi kezdeményezések integrációját a helyi környezet-
egészségügyi akcióprogramok kidolgozása segítségével vagy a meglevő programok, pl. az
Agenda 21, Egészséges Városok mozgalom útján. Biztosítaniuk kell saját területén minden
érdekelt bevonását a környezet-egészségügyi akcióprogram tervezésébe és kivitelezésébe.

A gazdasági szektorok különféle szerepet játszhatnak, ilyen az országos és a helyi gazdaság
fejlesztése, a munkaerő jólétének biztosítása, valamint tevékenységükkel hozzájárulhatnak a
társadalom egészének jobb életminőségéhez.

A lakosság és a civil szervezetek fontos erőt képviselhetnek a NEKAP végrehajtásában.
Határozzák meg legégetőbb gondjaikat és sürgessék ezek megoldását, szorgalmazzák az
integrált problémamegoldást, gyűjtsenek össze helyi pénzalapokat, osszák meg a
tapasztalatokat és vállaljanak szerepet a kitűzött célok teljesülésének figyelemmel
kísérésében.

A nemzetközi és multinacionális szervezetek kulcsfontosságú partnerek lesznek a nemzeti
programokban. Ezek a WHO Európai Regionális Irodája, az Európai Bizottság, a donor
országok és a NEKAP végrehajtására létrehozott Európai Munkacsoport. E testületek anyagi
eszközök és szakértelem biztosításával, végrehajtást kikényszerítő intézkedések
kidolgozásával, a szubregionális együttműködés szponzorálásával, oktatás és tájékoztatás
megszervezésével nyújtanak segítséget. A nemzetközi szervezeteknek is feladata
összegyűjteni és terjeszteni a lakossági részvétel és kommunikáció legjobb gyakorlatára
vonatkozó információkat, valamint elősegíteni a közös kutatási programokat.
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Bevezetés

1. A föderális kormányzati rendszerű tagállamok és azok az országok, ahol a helyi
hatóságok nagyfokú önállósággal rendelkeznek, e dokumentum bizonyos részeit saját
alkotmányos szabályaiknak megfelelően értelmezzék. 

Háttér

2. Az 1994-es Helsinki Konferenciától kapott felhatalmazással összhangban az Európai
Környezet-egészségügyi Bizottság (EEHC)1 munkacsoportot állított fel, ami hat Tagállam
(Bulgária, Magyarország, Olaszország, Lettország, Egyesült Királyság és Üzbegisztán)
képviselőiből áll. Ezek a tagállamok hamar elkezdték országos környezet-egészségügyi
akcióprogramjaik (NEKAP) kidolgozását azért, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az
ilyen tervek kimunkálásában, megosszák annak tanulságait és segítsék a többi tagállamot
saját NEKAP-jaik kidolgozásában.

3. 1997-ben a munkacsoport feladatát kiterjesztették a végrehajtási szakaszra és ennek fő
résztvevői Bulgária, Finnország, Magyarország, Kirgízia, Lettország, Románia, Szlovákia,
Svédország, Egyesült Királyság és Üzbegisztán. Felismerték, hogy a gyakorlatban a NEKAP
holisztikus keretet nyújt a tevékenységek megszervezésére, a helyi prioritások gyakran
eltérnek az országos szinten megfogalmazottaktól; a NEKAP valódi haszna csak a megfelelő
szereplők közreműködésével megvalósuló végrehajtáson keresztül érvényesül.

Cél

4. Jelen dokumentum körvonalazza a NEKAP országos és helyi szintű végrehajtásának
alapvető irányait és szemléletét, meghatározza azokat a legfontosabb nemzetközi feladatokat,
amelyeket meg kell oldani a NEKAP végrehajtásának támogatásához. Ez segíti a
tagállamokat abban, hogy meghatározzák

• a problémák megoldásait
• mely tevékenységeket hajthatnak végre saját országaikon belül akár saját maguk, akár

partnerekkel társulva
• mely nemzetközi együttműködés vagy támogatás jár előnyökkel, vagy melyik elégít ki

bizonyos igényeket.

Ez a dokumentum kiegészíti a NEKAP folyamat az Európai Régióban című
(EUR/ICP/EHCO 02 01 09 dokumentum) alapdokumentumot.

                                          
1 Az Európai Környezet-egészségügyi Bizottságot az egészségügyi minisztériumok négy képviselője (a WHO
Európai Regionális Bizottsága választja), a környezetvédelmi minisztériumok négy képviselője (az Egyesült
Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága – ECE – Környezet-politikai Bizottsága választja), valamint a
következő nemzetközi szervezetek és intézmények képviselői alkotják: a WHO Európai Regionális Irodája
(WHO-EURO), az Európai Bizottság, ECE, Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP), a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Világbank.
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Főbb szereplők

5. A legfontosabb szereplők, akik számára a jelen dokumentum készült:

a) a központi kormányzat és szervei

b) a helyi hatóságok

c) a gazdasági ágazatok

d) a lakosság és a civil szervezetek (NGO-k).

Ezen felül jelentős szerepet játszanak a következők:

e) a nemzetközi és a multinacionális szervezetek.

Az egyes szereplők feladata nem kezelhető elkülönítetten, ezeket össze kell kapcsolni a
lehetséges partnerek nyíltan meghatározott, vagy hallgatólagosan elfogadott feladataival.
Minden szereplő számára kulcsfontosságú partner a média.

A végrehajtás elvei

6. A NEKAP végrehajtásának a következő elveken kell alapulnia:

a) az országon belüli és az országok közötti szolidaritás iránti elkötelezettség – a
környezet-egészségügy javítása érdekében végzett közös munkában való részvétellel
valósul meg, mely során elsőbbséget biztosítanak a legrosszabb helyzetű területeknek;

b) politikai elkötelezettség – amely a NEKAP-ot a lehető legfontosabb prioritásként kezeli
és folyamatosságát biztosítja;

c) fenntartható fejlődés – a jelen igényeinek megfelelő fejlődés, amely nem veszélyezteti
a következő generációk képességét saját igényeik kielégítésére;

d) az elővigyázatosság elve – ha súlyos vagy visszafordíthatatlan környezetkárosítás
kockázata áll fenn az óvintézkedések elrendelését, a potenciálisan veszélyes anyagok
használatának vagy a potenciálisan veszélyes szennyező anyag terjedésének
korlátozását jelenti, még abban az esetben is, ha a tudományos ismeretek nem bizonyító
erejűek, de a valószínű költség-haszon mérleg alátámasztja azt;

e) a szennyező fizet elv – azoknak a hatósági intézkedéseknek a költsége, amelyeket a
környezet elfogadható állapotának biztosítása érdekében hoztak meg; ez az összeg meg
kell jelenjen azon termékek és szolgáltatások árában, amelyek szennyezést okoznak az
előállítás és/vagy a fogyasztás során;

f) az Európai Egészség 21 (Health21) célkitűzések (1) – hosszú távú célkitűzéseket
fogalmaznak meg minden tagállam számára;

g) együttműködés és partnerség – nemcsak az egészségügyi és környezetvédelmi ágazat
között, hanem más gazdasági szektorokkal és valamennyi szociális partnerrel; 

h) szubszidiaritás – a döntéseket a lehető legalacsonyabb hivatali szinten kell meghozni
(szorosan kapcsolódik a felelősség és az elszámoltatás delegálásának gyakorlatához);

i) kiegészítő jelleg és összeegyeztethetőség – elsősorban a NEKAP-ok és az nemzeti
környezetvédelmi programok (NKP-k) között, de más programok között is.
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A politikai elveket (a), (c)-(e) és (g)-(h) a második Európai Környezet-egészségügyi
Konferencia fogadta el (Helsinki, 1994. június 20-22.) (2).

A NEKAP végrehajtási stratégiája

7. A NEKAP elkészítésének és végrehajtásának folyamata segít az Egészséget mindenkinek
célkitűzéseinek és a fenntartható fejlődés céljainak integrálásában. Ez mindkét program
számára nagyobb támogatottságot jelent mint az elkülönült munka és pozitív hatással van a
projektek költség-haszon mérlegére is, az egészségügyben jelentkező haszon figyelembe
vétele miatt. A NEKAP végrehajtásának olyan stratégián kell alapulni, amely a következő
elemeket tartalmazza:

a) a környezet-egészségügyi szolgálatok fejlesztése, hogy hatékonyan reagáljanak a
fontosabb szereplők speciális igényeire és tevékenységére;

b) a gazdasági ágazatok tevékenysége (ezek alapvető fontosságúak a környezet-
egészségügyi problémák mérséklésében az ipar, az energiatermelés, a közlekedés, a
mezőgazdaság és a turizmus kulcsterületein);

c) finanszírozás (a NEKAP nem külön teher az ország számára, hanem a környezet-
egészségügyi kiadások és költségek csökkentésének eszköze, a jobb tervezés és az
erőfeszítések összehangolása révén);

d) a nyilvánosság tájékoztatása és részvétele a döntéshozatali folyamatokban az Aarhusi
Egyezmény elveire alapozva (3), garantálva a lakosság információkhoz való
hozzáférését, lehetőséget nyújtva problémáik bejegyzésére, azonnali részvételi
eljárásokat, a döntéshozatalban való részvétel jogát és az igazságszolgáltatáshoz való
jogot biztosítva;

e) beruházási projektek a kulcsfontosságú környezet-egészségügyi problémákra a NEKAP
által meghatározott cselekvési programok megoldása érdekében (a projektek
végrehajtása jelentős beruházást, valamint jó koordinációt és partnerkapcsolatot
igényelhet);

f) a tevékenységek végrehajtásának monitorozására, beszámolásra és értékelésre szolgáló
rendszer felállítása (ez egy eszköz a program lendületének fenntartására; biztosítja,
hogy a pénzt megfelelő időben és a megfelelő projektekre költsék el, valamint
tökéletesíti a tervezést az elért eredmények és változások figyelembe vételével);

g) a helyi környezet-egészségügyi cselekvési programok kimunkálása és végrehajtása
ugyanolyan holisztikus megközelítésen alapul, mint az NEKAP-oké, de ezek helyi
problémákkal foglalkoznak.
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Főbb szereplők országos szinten

A központi kormányzat és szervei

A NEKAP végrehajtásának koordinációja

Szerepvállalás
8. A központi kormányzat általában a NEKAP végrehajtásának fő hajtóereje. A többi
szereplő elismeri, hogy a kormányzat keretet nyújt, folytonosságot teremt, és erőforrásokat
biztosít. A végrehajtás szempontjából a tőle elvárt, legfontosabb feladatok:

a) a környezet-egészségügyi politikára vonatkozó intézkedések, a szükséges jogi háttér
megteremtése;

b) annak biztosítása, hogy minden érintett minisztérium saját programot dolgozzon ki a
NEKAP végrehajtására, ami beépül a minisztérium átfogó terveibe és amit
összehangolnak a többi minisztérium programjaival;

c) a NEKAP által meghatározott prioritások számításba vétele a nemzeti költségvetés
előkészítése során;

d) vezető szerepet vállal a többi szereplő mozgósításában;

e) reális határidőket állapít meg a feladatok teljesítésére és az egyes feladatszakaszokra;

f) helyenként pénzügyi és gazdasági intézkedéseket hoz;

g) biztosítja, hogy az akciók felelősségének kiosztása és átruházása egyértelmű legyen;

h) feljogosít, buzdít, irányít, vagy más módon határozza meg a többi szereplő
tevékenységi területét;

i) gondoskodik a megfelelő végrehajtási és ellenőrzési rendszerekről;

j) biztosítja az eredmények hatékony monitorozását, bejelentését és értékelését országos
szinten;

k) kezdeményező szerepet vállal a belső és külső anyagi alapok biztosításában a NEKAP
végrehajtása érdekében;

l) intézkedik a nemzetközi együttműködés kialakítására.

Politika
9. Interszektoriális és holisztikus jellege miatt a NEKAP olyan mechanizmust jelent, amely
a kormány legfontosabb politikai célkitűzéseit fogalmazza meg. A NEKAP alapján felvállalt
tevékenységek közül több is előnyös sok érdekelt fél számára, ezért velük együttműködve
kell elősegíteni a végrehajtást. A NEKAP nem különül el a többi politikától, hanem azok
integráns részét képezi. A végrehajtás ilyen módon „mindenki nyertes” helyzetet eredményez
a partnerség elvének megfelelően. Az ilyen kölcsönösen előnyös akciók végrehajtásakor, a
más esetekben problémát okozó erőforrásokért folytatott harc az érdekelt felek közös
céljainak elérését szolgáló megoldássá válik.

10. Az 1994-ben Helsinkiben tartott második konferencia óta sok tagállamban történtek
politikai változások. A változásokat követően a NEKAP egyes elemeinek az előzőektől eltérő
fontosságot tulajdonítottak, vagy néhány feladatot eltérő módon oldottak meg. Ennek
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megfelelően a központi kormányzatnak biztosítania kell, hogy a környezet-egészségügyi
politika tegyen lehetővé bizonyos rugalmasságot a folyamatosság érdekében.

Gazdasági-politikai átmenet
11. A tagállamok a gazdasági-politikai átmenet idején különféle nehézségekkel kerülnek
szembe, amelyek befolyásolhatják a végrehajtást: 

a) a jogi keretek korszerűsítésének igénye, ami néha megnehezíti a koordinációt;

b) az az igény, hogy az intézményeket hozzáigazítsák a piacgazdaság követelményeihez;

c) a helyi szintű szakételem hiánya, amit azt megelőzően központilag biztosítottak;

d) pénzügyi eszközök és irányítási kapacitások hiánya, valamint szervezési problémák;

e) a megfelelő anyagi erőforrások hiánya.

Az utóbbi probléma részleges megoldása lehet, ha a privatizációból befolyt összegek egy
részét, esetleg egészét a NEKAP tevékenységeinek végrehajtásához rendelik. A beruházási
alapok kiegészítő források lehetnek. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az
egészségügyi és környezetvédelmi ágazat egyenlő partnerként vegyen részt a beruházási
stratégiák kidolgozásban minden szinten: országosan, regionálisan és helyileg.

Csatlakozás az Európai Unióhoz
12. Az Európai Unióhoz (EU) történő csatlakozás folyamata gyakran erőteljes kétirányú
hatást fejt ki. Egyrészt a tagállamok NEKAP-ban megjelölt prioritásait sok területen
erőteljesen befolyásolja az az igény, hogy joganyagukat és gyakorlatukat az EU
követelményeivel összhangba hozzák. Másrészt az EU a NEKAP-ból láthatja, hogy a jelölt
országok milyen erőfeszítéseket tettek a csatlakozás érdekében, illetőleg hol szorulnak
segítségre e célok elérésében. A csatlakozás követelményei további súlyos érvvel szolgálnak
a NEKAP folytonossága mellett, így a politikai programban elsődlegességet élvez még
kormány-, illetőleg politikai változások esetében is. 

Intézményi keretek
13. Magának a kormánynak és szerveinek felépítése is befolyásolhatja a NEKAP
végrehajtását. A miniszterek és a minisztériumok feladatainak összevonása és újraelosztása
segíthet a minisztériumokon belüli, vagy a minisztériumok közötti érdekellentétek
feloldásában. A minisztériumok közötti együttműködés szélesebb távlatokat nyit az
egymástól függő feladatok tekintetében és utat nyit a problémák kölcsönösen előnyös
megoldására. Hatékony együttműködés érhető el a minisztériumok képviselőiből álló
NEKAP irányító bizottság létrehozásával, melynek feladata a NEKAP keretében folyó
tevékenységek felügyelete, a cselekvési program hozzáigazítása az aktuális igényekhez és
politikákhoz, valamint platformként szolgál a koordinált együttműködéshez. 

Finanszírozás
14.  Mivel a NEKAP holisztikus megközelítést alkalmaz a környezet-egészségügy fejlesztését
célzó akciók tervezésében, ésszerűtlen azt gondolni, hogy egyösszegben vagy egy forrásból
finanszírozzák. A finanszírozás módja és forrása eltérő lehet az egyes akcióktól, a hozzáadott
értéktől és a kedvezményezett személyétől függően. Sok tagállamban hiányoznak az anyagi
erőforrások. Amint a 7. pont említi, a végrehajtással csökkenteni kell a társadalom agyagi
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terheit, és pénzeszközöket kell felszabadítani a további fejlesztésekhez. Ennek megfelelően a
NEKAP tevékenységek végrehajtása pénzügyi szempontból körültekintő tervezést érdemel.

15. A NEKAP készítés folyamatának egyik előnye, hogy keretet nyújt magas prioritású
projektek és olyan kezdeményezések megfogalmazására, amelyeket a kormány fog
végrehajtani az országos reformok részeként elfogadott problémák megoldására. Ezek a
projektek nem jelentenek járulékos terhet az ország gazdasága számára, hanem a terhek
csökkentésének és az előnyök biztosításának eszközei. A NEKAP holisztikus filozófiáját kell
alkalmazni a belőle származó feladatok finanszírozásban is: 

a) a komponensek közötti kölcsönös kapcsolat fenntartása;

b) az összehangolatlan és az egy-egy részterületet érintő finanszírozás minimalizálása;

c) az egészség-nyereségre és költség-hatékonyságra alapozott, rangsorolásra alkalmas
eszközök igénybevétele;

d) az igénybe vehető anyagi eszközök azonosítása, előnyeik és hátrányaik elemzése,
szisztematikus megközelítés alkalmazásával. 

16. A meghozandó döntések igazolása érdekében erőfeszítéseket kell tenni a környezet-
egészségügyi beruházások várt megtérülési arányának durva számszerűsítésére (akár nemzeti,
akár nemzetközi beruházóról van szó). A megvalósítás költsége minden projekt esetében
megtérül anyagi, illetve nem anyagi jellegű terhek megszűnésével vagy csökkenésével, és
anyagi, illetve nem anyagi jellegű előnyök biztosításával. A NEKAP-projektek hasonló
elemzése hasznos a donorok számára annak eldöntésében, hogy mely projekteket
finanszírozzák. A NEAP-folyamatra kidolgozott modell (lásd alább) már bebizonyította,
hogy a tervezett tevékenység miképpen alakítható át valamely finanszírozó által is
támogatható projektté.

A környezet-egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos tevékenységek
összehangolása 
17. A legtöbb NEKAP-ban nagy prioritást élvez a sajátos környezet-egészségügyi veszélyek
megelőzésének és felügyeletének javítása. A veszélyek és kezelésük módja országról
országra változik. A központi kormányzatok rendelkezésére kell állnia, illetve létre kell hozni
a NEKAP-tevékenységek végrehajtására szolgáló mechanizmust, ami a politikai eszközök
összehangolásával működik, és amit a különféle minisztériumok és más résztvevők
tevékenysége segít.

A környezet-egészségügyi igazgatás eszközei

Jogszabályok
18. Sok NEKAP fogalmaz meg új jogszabályok megalkotása iránti igényt és ebben
segítséget jelent az egészségügyért és a környezetvédelemért felelős minisztériumok,
valamint a többi érintett minisztérium támogatása. A miniszterek, illetőleg minisztériumok
együttműködve nagyobb befolyást gyakorolhatnak a jogalkotók munkarendjére és nagyobb
prioritást biztosíthatnak egyes ügyeknek, mintha ezt egyedül tennék.
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Nemzeti Környezetvédelmi Akciótervek (NEAP-ok) 
19. Sok tagállam készített NEAP-ot a „Környezet Európáért” folyamatában. Az országos és
a helyi környezetvédelmi akcióterveket együtt kell kidolgozni, és ki kell egészíteniük
egymást. Megfelelő megoldás lehet az egyik eszközt, keretként használni és a többi tervet és
programot e kereten belül kidolgozni; ez minden országban a szervezeti keretek függvénye.
Fontos a felesleges megkettőzések elkerülése a NEAP és a NEKAP között. 

Környezet-egészségügyi szolgálatok
20. Sok tagállamban, de különösen a közép-és kelet európai országokban (CCEE), valamint
a szovjet utódállamokban (NIS) a NEKAP hatékony végrehajtása a környezet-egészségügyi
szolgálatok (EHS) megerősítését igényli. Ezt a fejlesztést a központi kormányzatnak kell
irányítania és felügyelnie az országos közigazgatási reform részeként. Azonban a meglévő
rendszert, ha nem megfelelő, még ebben az esetben sem szabad megszüntetni addig, amíg fel
nem áll az új rendszer. A WHO Európai Regionális Irodája (WHO/EURO) által kiadott
környezet-egészségügyi füzet sorozat a tagállamok sok problémájára ad választ.

Végrehajtás
21. A NEKAP sikeres végrehajtása érdekében a jogszabályok és előírások szigorú, de
arányos számonkérése akár a kormányzat, akár annak szervei részéről döntő jelentőségű és
egy újabb területet jelent, ahol a külső segítség gyakran hasznos. A jól megtervezett
végrehajtó rendszer nem igényel komoly adminisztratív erőfeszítéseket. Az önszabályozáson
alapuló végrehajtás néha hatékonyabb, mint a hagyományos rendszer, ezért a kormányzatnak
támogatnia kell ezt. A végcél meghatározását és eljárási rend kialakítását célszerű
szorgalmazni a végrehajtáshoz szükséges eszközök meghatározása helyett, a szubszidiaritás
elvét alkalmazva.

Gazdasági és pénzügyi eszközök
22. A közgazdaságtan területén lehetséges tevékenységek leírását a „Környezet-
egészségügy gazdasági perspektívái” című füzet tartalmazza (EUR/ICP/EHCO 02 02 05/14
dokumentum).

Információs rendszerek
23. A tagállamok kötelesek információ-technológiai rendszereket kialakítani a problémák
helyének és súlyossági fokának elemzése érdekében. A feladat ellátása során nem szabad
megfeledkezni a megszerzett ismeretek és tapasztalatok elterjesztéséről, valamint a
problémamegoldás során az előrehaladás monitorozásáról. Szükséges figyelembe venni a
különféle igények kiszolgálására létesített rendszerek kompatibilitását is egy adott országon
belül és különböző országok rendszerei között, azzal a szándékkal, hogy nemzetközi
összehasonlításokat végezzenek, például az Egészség 21 célkitűzései alapján.

Kommunikáció
24. A legtöbb tagországban igen nagy igény van a bizonyítékokon alapuló kommunikációs
kapacitások kiépítésére. Kommunikációs stratégiákat kell kialakítani és végrehajtani. A
stratégiák érintsenek minden szereplőt, nevezetesen a politikai döntéshozókat, a médiát, a
civil szervezeteket, a környezetvédelmi oktatókat és a szakembereket, valamint a
magánszektor hirdetőit. Ezeket a kommunikációs hálózatokat fel kell használni a
kulcsfontosságú környezet-egészségügyi üzenetek közlésére. A kommunikáció nem
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egyirányú folyamat – ösztönöznie kell a vitát, a párbeszédet, valamint a visszajelzést a
döntéshozatali eljárásban. A WHO/EURO környezet-egészségügyi fogalomtárat készít az
egységes értelmezés elősegítésére. A tagállamokat ösztönzik a szószedet használatára,
illetőleg saját nyelvükön ennek megfelelő fogalomtárak kialakítására.

Kutatás
25. Ahol nem elégségesek az ismeretek, ott a specifikus kutatási programok eredményei
válhatnak a jövőben a megfelelő politikák alapjaivá. Amennyiben több tagállamnak közös
kutatási igénye van, az európai szinten végezett tudományos munka előnnyel jár, feltéve, ha
biztosított az eredmények hatékony elterjesztése. A tagállamokat a környezet-egészségügyi
kutatási szükségletek tekintetében eligazító alapdokumentum a „Környezet a jobb
egészségért” és a „Környezet-egészségügyi kutatások Európában” című dokumentum
(EUR/ICP/EHCO 02 02 05/7).

Önkormányzatok

A NEKAP végrehajtása helyi szinten

26. A NEKAP meghatározza az országos kereteket, de a szubszidiaritás elvével
összhangban a sikeres végrehajtás megköveteli, hogy az akciók többsége helyi szinten
valósuljon meg. Ez sokféle úton érhető el. Az egyik módszer, önálló helyi környezet-
egészségügyi akcióprogram (HEKAP) elkészítése. A másik lehetőség a meglévő rendszerek
és tervek, például a helyi fejlesztési tervek, felhasználása. A helyi önkormányzatok által, a
meglévő rendszerek keretében megvalósított HEKAP extra lendületet adhat a helyi Agenda
21 és az Egészséges Városok Hálózata keretében végzett munkához (habár a NEKAP-ok által
megoldandó problémák egy bizonyos része inkább a vidékre, mint a városokra jellemző). A
tervek és kezdeményezések helyi integrációja hasonló előnyökkel jár, mint az országos szintű
integráció, így a NEKAP sok komponense más programok keretében hajtható végre: ezek a
„mindenki nyertes” helyzet további példái.

27. Bármilyen is legyen a helyi tervek kimunkálásában alkalmazott megközelítés, az
alapelvek, a fő megoldások és a módszertan azonosak az országos programéival, de a
lényeges feladatok száma valószínűleg kisebb. A helyi önkormányzatoknak biztosítaniuk
kell, hogy saját területükön bevonják a lakosságot és minden érdekelt felet a környezet-
egészségügyi akciók kimunkálásának és végrehajtásának folyamatába. A központi
kormányzatnak és intézményeinek támogatniuk kell a helyi szinten folyó tevékenységeket,
elsősorban a tervezési folyamat felvázolásával, környezet-egészségügyi helyzetjelentés
elkészítésével, a prioritások kiválasztásával és projekttámogatásért országos vagy nemzetközi
adományozókhoz való pályázással.

Helyi szakértelem

28. Néhány helyi önkormányzat és intézmény olyan gyakorlati nehézségekkel szembesül,
amelyek a környezet-egészségügyi módszertanban és a lakossági kommunikációban való
járatlanságából fakadnak. E tevékenységek hátterének megteremtése számukra a környezet-
egészségügyi akciók sikeres végrehajtásának előfeltétele. 
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A helyi tevékenységek finanszírozása

29. Néhány intézkedés vagy akció bizonyos helyi sajátosságokat mutat, ezért
legmegfelelőbben egy helyi testület tudja végrehajtani őket. Az ilyen helyi munka
finanszírozása, akár központi, akár helyi forrásból, illetőleg a kettő kombinációjából, döntő
jelentőségű a sikeres végrehajtás szempontjából. Mivel a végrehajtás fő akadálya az anyagi
erőforrások korlátozottsága, világos kritériumokat kell lefektetni a helyi finanszírozási
prioritásokra, biztosítani kell a vezetés elkötelezettségét, valamint a folyamatos politikai
támogatást. Ez utóbbi megköveteli, hogy a helyi politikusok, az érdekcsoportok és a helyi
lakosság legyen meggyőződve a NEKAP értékeiről. A központi kormányzat által nyújtott
pénzbeni támogatás jelezheti a központi kormányzat elkötelezettségét. Más esetben egy
kísérleti projekt sikeres megvalósulása változatos forrásokból vonzhat további anyagi
támogatást a projekt kiterjesztéséhez. A projekteket megvalósítható nagyságrendben kell
tervezni, a helyi lakosságot pedig be kell avatni a projekt valamennyi aspektusába azért, hogy
hozzájárulhassanak a fejlesztésekhez. A helyi projektek végrehajtásának kézben tartására
számos javaslatot tartalmaz a „A helyi környezeti és egészségügyi projektek megvalósításának
kézikönyve” című alapdokumentum.

Gazdasági ágazatok

Kulcsszereplők

30. A NEKAP bizonyos aspektusainak végrehajtásában a gazdaság különböző szektorai
jelentik a legjelentősebb erőt. Bármekkora is legyen egy vállalkozás, a környezetvédelmi és a
környezet-egészségügyi szempontok ösztönzik az újítást, ami általában jelentős megtakarítást
eredményez és javítja a versenypozíciót. Ráadásul a lakosság egyre inkább hajlandó
megvonni támogatását az olyan vállalkozásoktól, amelyek figyelmen kívül hagyják ezeket a
szempontokat. Az egyes gazdasági szektorokért felelős minisztériumok szorgalmazhatják a
NEKAP végrehajtását a felügyeletük alá tartozó ágazatokban, például azzal, hogy a NEKAP-
akciókat a szektor fejlesztési és helyreállítási programjaiba foglalják, szerződéseikbe
környezet-egészségügyi feltételeket emelnek be az árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan és
az engedélyek kiadását környezet-egészségügyi szempontok teljesítéséhez kapcsolják. Sok
környezet-egészségügyi kezdeményezés látná hasznát annak, ha a magánszektort meg lehetne
győzni támogatásukról. A kereskedelmi kamarák, a szakszervezetek és a kereskedelmi
szervezetek természetes jelöltek az attitűdváltozás elindítására, azoknál a vállalkozásoknál,
amelyek nem értik a környezet-egészségügyi szempontból helyes gyakorlat kereskedelmi
logikáját. 

31. A tagállamok ebben az összefüggésben a „A környezeti, egészségügyi és a munkahelyi
biztonsági menedzsment helyes gyakorlata felé az ipari és más vállalkozásokban” című
dokumentumból kapnak tájékoztatást (EUR/ICP/EHCO 02 02 05/13).

Ipar
32. Egyes tagállamok nem mindig képesek közforrásokból származó pénzt az állami szektor
cégeinek rendelkezésére bocsátani. Ilyen körülmények között egyesek úgy találják, hogy
ezeket a cégeket a privatizáció felszabadítja a finanszírozási megszorítások alól, és lehetővé
teszi számukra, hogy más forrásból találjanak fedezetet a színvonal és a teljesítmény
javítására. Ez különösen a környezeti és a környezet-egészségügyi feladatokra vonatkozik. 
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33. A köz- és a magánszektor közötti partnerség az egyik módja annak, hogy a
magánszektor erejét a köz javára fordítsa. Ezenkívül a jól informált és elkötelezett lakosság
igényeinek kényszerítő ereje jelentős befolyást gyakorol a gazdasági szektorokra. Néhány
vállalkozás környezetvédelmi teljesítményének áttekintését (gyakran beépítve a foglalkozás-
egészségügyet és a munkabiztonságot) összekapcsolja éves jelentési rendszerével. A
tagállamok ösztönözzék a vállalkozásokat az ilyen áttekintések értékének növelésére, a
környezet-egészségügyre való kiterjesztéssel. 

Energia
34. A NEKAP végrehajtása az energia szektorban sokkal sikeresebb, ha beépül az országos
energiapolitikába. Az energiafogyasztás egészségügyi hatásvizsgálatának elvégzése után a
tagállamoknak arra kell összpontosítaniuk, hogy ezek az információk beépüljenek a
gazdasági működésekbe olyan intézkedések útján, amelyek a környezet-egészségügyi
költségek megjelenítését célozzák és támogassák a megfelelő beruházási, fejlesztési és
keresleti menedzsment-stratégiákat.

35. Általában az energiafogyasztás keresletszabályozás útján való mérséklése pozitív
környezetegészségügyi-hatást eredményez. Azonban amikor egy adott egészségügyi
probléma javítását célozzuk meg, gondolni kell az egyik energiaforrásról a másikra való
áttérés során jelentkező „problémacserére”. Gazdasági elemzések teszik lehetővé a különféle
választási lehetőségek összehasonlítását. Néhány országban a tüzelőanyag-hiány okozta
egészségi következmények lesznek a legsúlyosabb problémák.

Közlekedés
36. A közlekedési ágazat tevékenységét részletesen a „Közlekedés, környezet és egészség
karta – tervezet„ című dokumentum tartalmazza (EUR/ICP/EHCO 02 02 05/9).

Mezőgazdaság
37. A mezőgazdasági szektor és az országos agrárpolitika környezet-egészségügyi
tevékenységeinek egymással összeegyeztethetőnek kell lenniük. A bevitt anyagok és a
hulladékok egészségügyi hatásvizsgálatára alapozva a tagállamok erőfeszítéseit – az
energiaszektorhoz hasonlóan – afelé kell terelni, hogy ezek az információk ne csupán a
gazdasági működésekbe épüljenek be, hanem a mezőgazdasági gyakorlatba is. A támogatási,
ösztönzési és kompenzációs rendszerek feleljenek meg a „szennyező fizet” és a „használó
fizet” elveknek.

Idegenforgalom
38. Egyetlen, környezet-egészségügyi szempontból hátrányos hatással járó váratlan
esemény is hosszú időre, súlyosan visszavetheti a turizmust. A tagállamoknak ezért együtt
kell dolgozniuk, hogy a környezet-egészségügyi szempontokat integrálják idegenforgalmi
politikáikba. A hatóságok és az idegenforgalom tegye lehetővé a nyilvánosság jobb
tájékoztatását a környezet-egészségügyi helyzetre vonatkozóan, így a lakossági nyomás
kényszerítő ereje a turizmust környezetbarát és egészségesebb irányba terelheti. Az Európai
Bizottság (EC) „kék zászló” kezdeményezésének sikere (a fürdőzésre használt vizek
minőségére vonatkozóan) a nyilvánosság szerepének fontosságát bizonyítja. A kormányok
felvilágosító anyagokat, füzeteket, stb., adhatnak ki a környezet-egészségügyi szempontok
érvényesülésének elősegítésére az idegenforgalomban. Az idegenforgalmi szakmai
szervezetek az egyedi működés során alkalmazható útmutató kiadásával járulhatnak hozzá a
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jobb eredményekhez. A turizmus szakmai szabályainak gyűjteménye a másik olyan eszköz,
ami az idegenforgalmi szolgáltatók, és ügyfeleik érdekeit a környezet-egészségügyi
követelményekkel összehangolja.

A nyilvánosság és a civil szervezetek

A lakosság bevonása

39. A jól tájékozott, az akciókba bevont és a bizonyos képességekkel felvértezett lakosság
fontos hajtóerő lehet a NEKAP végrehajtásában: ennek megfelelően a helyi szervezeteket,
közösségeket és egyéneket a program korai szakaszától a teljes folyamatba be kell vonni. Az
Aarhusi Egyezmény (3) aláírói megegyeztek abban, hogy az egyezmény elveit azonos
hatállyal alkalmazzák a környezet-egészségügyi témákra is. A lakosság eredményes bevonása
a NEKAP hozzáférhetőségétől függ. Ezért a tagállamoknak országos és helyi szintű
kommunikációs stratégiákat kell kialakítaniuk.

40. A lakosság és a civil szervezetek képesek

a) meghatározni a gondokat, problémákat országos és helyi szinten, jelezve a
viszonylagos prioritásokat;

b) emelni a tájékozottságot és „alulról felfelé” nyomást gyakorolni a problémák
megoldására;

c) a központi nézetek esetleges egyoldalúságának ellenpontját képezni;

d) támogatni a problémák integrált megközelítését;

e) meghatározni a helyi pénzügyi forrásokat, és hatékonyan összegyűjteni a szükséges
tőkét;

f) értékes szerepet játszani a monitorozásban;

g) tapasztalatokat elterjeszteni az egyes területek vagy projektek között. 

Néhány országban szokatlan az utóbbi feladat. Ezek a tagállamok szívesen fogadnák a
nagyobb tapasztalttal rendelkezők ismereteinek átadását.

Civil szervezetek

41. A NEKAP-okat hozzáférhetővé és közérthetővé kell tenni, ezért a dokumentum szövege
csak annyira legyen szakmai jellegű, amennyire azt az ismeretközlés pontossága megkívánja.
Ebben a tekintetben a civil szervezetek hasznos funkciót töltenek be azzal, hogy a terveket
értelmezik a lakosság számára és helyi összefüggéseket tárnak fel. Az emberek képzése és
képessé tétele környezet-egészségügyi kérdésekben ösztönzi a nagyobb lakossági részvételt.

42. Néhány tagállamban szükséges lehet a civil szervezetek kormányzati támogatása, és
hasznosnak találhatják a civil szervezetek és kis közösségek részleges finanszírozását. A
támogató intézkedések között szerepelhet a magánadományozók anyagi ösztönzése. Azonban
figyelemmel kell lenni arra, hogy ne kerüljön veszélybe a civil szervezetek függetlensége. 
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Szakmai és akadémiai intézmények

43. A szakmai intézmények bevonása fontos, mivel szerepet játszanak a folyamatos
szakmai fejlődésben, a szakmai szabályok lefektetésében és karbantartásában, valamint ezen
intézmények a kiválóság és a feddhetetlenség központjai a közösségben. Az egyetemek és
más akadémiai intézmények ugyancsak értékes közreműködői lehetnek a folyamatnak, mivel
részt vesznek az oktatásban, a kutatásban és más kezdeményezésekben. 

Egyének

44. A civil szervezetek, más testületek és vállalkozások országos szinten könnyen
bevonhatók, ennél viszont sokkal nehezebb az egyének bekapcsolása a folyamatba. Helyi
szinten könnyebb az embereket megnyerni. Ez az eltérés jelentősen befolyásolja a lakossági
részvétel és a nyilvánosság tájékoztatásának felvállalható és felvállalandó módját.  

45. Országos szinten az országgyűlési képviselők, az országos bizottságok tagjai és az
országos média fontosak a NEKAP sikeres végrehajtásában. Helyi szinten a NEKAP
végrehajtása megkönnyíthető, ha olyan helyi véleményformálókat találunk, akik
meggyőzhetők a tervek értékeiről, így hatékony szerepet játszhatnak a terv népszerűsítésében.
A helyi véleményformálók között szerepelnek köztiszteletben álló helyi személyiségek és
szakemberek, helyi és országos képviselők, valamint a helyi média. 

Nemzeti prioritások és nemzetközi akciók

46. A Londoni Konferencia lehetőséget nyújt a következő század számára szóló nemzetközi
környezet-egészségügyi program megalapozásához, melynek célja a NEKAP-okban
megfogalmazott problémák fokozatos megoldása. A NEKAP-okban javasolt tevékenységek
azok, amelyeket minden egyes tagállam önállóan rangsorolt, és amelyek pénzügyi eszközök
és más erőforrások mellérendelését is igénylik a tervezett előnyök beváltásához. A Londoni
Konferencia által javasolt akciók azok, amelyeket a tagállamok, a nemzetközi szervezetek és
intézmények közösen a legmagasabbra értékelték. Mindkét tevékenységcsoport jóváhagyása
bizonyítja a partnerség iránti elkötelezettséget a XXI. századra. Ennek megfelelően a
tagállamokat, a nemzetközi szervezeteket és a finanszírozó intézményeket hangsúlyozottan
kérik a kiválasztott prioritások tiszteletben tartására.

Politikai eszközök

Nemzetközi jogi eszközök

47. Sok környezetre vonatkozó nemzetközi jogszabály összefüggésbe hozható az
egészséggel. A NEKAP-ok végrehajtását úgy tekintik, mint az ilyen jogszabályok
érvényesítésének, és ezen keresztül a nemzetközi kötelezettségek teljesítésének hatékony
eszközét, továbbá eszközként szolgálnak a határokon átterjedő problémák megoldása során a
regionális együttműködés erősítésére, a lakossági tájékoztatás javítására, a részvétel
növelésére.
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A) AJÁNLÁS

Anélkül, hogy az Európai Unióhoz tartozó országokat eltérítenénk az irányelvekben
megfogalmazott követelmények teljesítésétől, javasolt, hogy az EEHC fokozza
együttműködését és partneri kapcsolatait az illetékes kormányközi intézményekkel, például
az ECE-vel, az UNEP-pel, az EC-vel és a WHO-val:

(a) folytatólagosan erősítse a nemzetközi jogi eszközök iránti regionális elkötelezettséget; 

(b) biztosítsa, hogy a jövőben az ilyen jellegű eszközökben az egészségügyi szempontok
megfelelő súlyt kapjanak;

(c) segítse a tagállamokat az ilyen rendelkezések érvényesítésében a NEKAP végrehajtása
folyamán.

Környezet-egészségügyi szolgálatok

48. A NEKAP végrehajtása a legtöbb országban a környezet-egészségügyi szolgálatok
fejlesztését igényli. A nemzeti jogszabályok és a végrehajtó rendszerek harmonizálása az EU
irányelvekkel speciális erőfeszítést követel a tagjelölt országoktól, ami keretében a
környezet-egészségügyi szolgálatokat alkalmassá kell tenni az új jogszabályok végrehajtására
és végrehajtatására, különösen helyi szinten.

B) AJÁNLÁS

Az Európa környezetének és egészségének védelmére vonatkozó dubrovniki
kezdeményezéssel (4) összhangban a WHO/EURO-t felkérik arra, hogy állítson össze egy
európai programot az illetékes nemzetközi szervezetek és szakmai társaságok részvételével a
következő célkitűzésekkel:

(a) gyűjtse össze és ossza meg a létező környezet-egészségügyi szolgálatokra és végrehajtó
szervekre, valamint a tagállamokban folyó reformok tapasztalataira vonatkozó
információkat;

(b) támogassa az országok erőfeszítéseit a környezet-egészségügyi szolgálatok
korszerűsítésében, és e cél érdekében mozgósítsa az érintett pénzügyi intézményeket és
adományozókat.

Szakemberek oktatása és képzése

49. A környezet-egészségügyi szolgálatok új feladatai új ismereteket, és ennek
következtében, a szakemberek oktatásának és képzésének fejlesztését követelik meg.

C) AJÁNLÁS

A WHO/EURO fontolja meg egy európai, környezet-egészségügyi oktatási és képzési fórum
létrehozását (4). Az oktatási intézmények képviselőiből, gyakorló szakemberekből és a
megfelelő nemzetközi szervezetek képviselőiből álló fórumot a következő feladatokkal kell
megbízni:

(a) a meglevő nemzetközi és nemzeti oktatási intézmények és a tagállamok igényeinek
megfelelő tanrendek adatbázisának létrehozása;
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(b) javaslatok készítése nemzetközi megalapozottságú és nemzetközi oktatógárdát alkalmazó
tanfolyamokra;

(c) segítségnyújtás szubregionális, kapacitásfejlesztést támogató programok és iskolák
megszervezésében és ennek érdekében a meglévő erőforrások mozgósítása (Világbank,
EC, NATO stb.)

Környezet-egészségügyi információs rendszer

50. A NEKAP-ok keretében végzett munka eredményeként megfogalmazódott az országos
környezet-egészségügyi információs rendszerek (EHIS) felállításának és fejlesztésének
szükségessége. A rendszereket alkalmassá kell tenni a felmerülő új problémák észlelésére, a
beavatkozások hatásainak monitorozására és elő kell mozdítani a teljes régió környezet-
egészségügyi helyzetének felmérését.

D) AJÁNLÁS

Ahogy azt a NEAP-eket és a NEKAP-okat támogató környezeti és egészségügyi
információról tartott közös OECD/WHO munkaülés ajánlotta (5), a WHO Európai
Környezet-egészségügyi Központját (WHO/ECEH) felkérték arra, hogy alakítsa ki az EHIS
európai programját az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA), az OECD-vel és az
UNEP-pel együttműködésben, annak érdekében, hogy

(a) biztosítsák, hogy a jövőben a környezetvédelmi és egészségügyi monitoring és
adatgyűjtés olyan információkat szolgáltasson, amelyek jobban tükrözik a környezet
emberi egészségre gyakorolt hatását;

(b) korszerűsítsék a vonatkozó környezet-egészségügyi információk megosztását nemzetközi
és országos szinten.

A nyilvánosság tájékoztatása és részvétele

51. Valamennyi NEKAP elismeri, hogy a nyilvánosság bevonása a döntéshozatali folyamat
minden szintjén a környezet-egészségügyi kockázatokról megfelelően tájékozott lakosságot
feltételez. Az Aarhusi Egyezmény elfogadása (3) nagy lépést jelent a lakosság jobb
tájékoztatása és döntéshozatali folyamatban való részvétele felé. 

E) AJÁNLÁS

Az e témában, 1998 januárjában, Berlinben (6) tartott konzultációt követően ajánlották, hogy
alakítsanak ki egy munkacsoportot a WHO, az ECE, az UNEP, az ILO, az EEA és civil
szervezetek részvételével. A munkacsoport feladata egy európai program elindítása a
nyilvánosság környezet-egészségügyi tájékoztatása és kommunikáció céljából. E program,
amit a berlini Robert Koch Intézetben újonnan felállított WHO együttműködési központ
segít, fő célkitűzései a következők:

(a) proaktív kommunikációs rendszer kialakítása az elektronikus médián keresztül, ami a
felhasználók számára helyi, országos és nemzetközi szinten is hozzáférhetővé teszi a
környezet-egészségügyi információt;

(b) az elfogadott politikai megállapodások népszerű változatainak kidolgozása;
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(c) a közös környezet-egészségügyi alapinformációk meghatározása, amelyek a felhasználók
számára minden szinten elérhetők; 

(d) a tagállamok támogatása a környezet-egészségügyi terminológia egységes értelmezésének
kialakításában.

Összehangolt tevékenységek konkrét környezet-egészségügyi veszélyek
esetében

52. A környezet-egészségügyi veszélyeket a beavatkozás szempontjából minden NEKAP
magas prioritású területként határozza meg. Az 1. sz. melléklet sorolja fel a WHO/EURO
veszélyekre készült programjait. Ezen a területen több más nemzetközi program is biztosít
segítséget a tagállamok számára Európában. Azonban sokkal szorosabb együttműködésére, és
a nemzetközi erőfeszítések összehangolására van szükség.

F) ajánlás
Ajánlott, hogy az EEHC szervezze meg a környezet-egészségügyet érintő összes jogi eszköz
összegyűjtését és elemzését. Az eredményeket a lehető leghamarabb hozza nyilvánosságra.

Európai akciók partnerségben a gazdasági szektorral 

A nemzetközi partnerkapcsolatok előmozdítása

53. Annak ellenére, hogy a magas rangú kormánytisztviselők számos, a fenntartható fejlődés
elvét elismerő, deklarációt és határozatot adtak ki, a valóságban kevés eredmény született a
környezetvédelmi, az egészségügyi és a gazdasági szektorok együttműködésének javítása
terén. A Helsinki Konferencia és az Európai Környezet-egészségügyi Akcióterv (2) határozott
támogatása ellenére a gazdasági szektorokkal való együttműködés nagyon sok országban a
NEKAP-ok kidolgozásának egyik legnehezebb területe. A gazdaság különféle ágazatai
legfontosabb partnerüknek kellene tekintsék a környezetvédelmet és az egészségügyet a
fenntartható fejlődés célkitűzéseinek elérésében. Fordítva pedig a gazdasági szektorok, mint a
NEKAP-ok végrehajtásának kulcsszereplői, mozgósítása nélkül a környezetvédelem és az
egészségügy csupán kis haladást érhet el a célok megvalósításában. Szükség van annak
bemutatására, hogy a szilárd környezet-egészségügyi politika kiegészíti és támogatja az
átfogó társadalmi-gazdasági fejlődést.

G) AJÁNLÁS

A környezetvédelmi és egészségügyi ágazat közötti partnerkapcsolat kialakítása során nyert
tapasztalatok alapján ajánlott, hogy az EEHC az előrelépés érdekében minden gazdasági
ágazatnál szorgalmazza a környezet-egészségügyi távlatú nemzetközi partnerkapcsolatokat.

Stratégiai hatásvizsgálat

54. Minden NEKAP elismeri, hogy javítani kell a különféle gazdasági szektorok stratégiai
döntéseit és az alkalmas egészségügyi hatásvizsgálatot be kell építeni a gazdaságfejlesztést
szolgáló politikákba és programokba. Az 1995-ben tartott harmadik „Környezet Európáért”
konferencia által jóváhagyott ECE egyezmény a környezeti hatásvizsgálatokról, határokon
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átterjedő problémák esetén (Espoo-i Egyezmény), a környezeti hatásvizsgálatról (KHV) szóló
Szófiai kezdeményezés, valamint az Aarhusi Konferencia által elfogadott miniszteri
nyilatkozat adta felhatalmazás képezi az alapját a környezetvédelmi és egészségügyi
szempontok beépítésének a különféle gazdasági szektorok döntéshozatali folyamatába.

H) AJÁNLÁS

A WHO/EURO és a szófiai kezdeményezés titkársága számára ajánlott, hogy működjenek
együtt az Espoo-i Konvenció részes feleinek értekezletével a KHV (EIA) folyamatának
fejlesztése érdekében, a következőkben:

(a) a KHV mindennapi gyakorlatában meglévő hiányosságok feltárásában;

(b) alkalmas környezet-egészségügyi indikátorok és monitoringmódszerek kidolgozásában;

(c) a környezet-egészségügyi hatásvizsgálatra vonatkozó ismeretek és tapasztalatok
bővítésében.

Környezet-egészségügy és idegenforgalom 

55. Az idegenforgalom sok tagállam gazdasága szempontjából növekvő jelentőségű. Ebben a
gazdasági szektorban a fenntartható fejlődés elve, valamint a környezet és az egészségügy
magas színvonala közép és hosszú távon a gazdasági siker alapfeltétele. Ugyanakkor, az
idegenforgalom gyors fejlődése néhány jelentős üdülőhelyen negatív hatást gyakorol a
környezetre és az egészségre.

I) AJÁNLÁS

Felkérik a WHO/EURO-t, hogy a tervezett máltai WHO szubregionális központ
támogatásával kezdeményezzen nemzetközi programot a környezet-egészségügyről és az
idegenforgalomról, partneri kapcsolatban más, kapcsolódó nemzetközi szervezetekkel. Ennek
a programnak a tagállamok támogatására kell irányulnia, a következőkben:

(a) a nemzeti tapasztalatokra és az idevágó nemzetközi programokra vonatkozó információ
összegyűjtésében és megosztásában;

(b) az érintett környezet-egészségügyi szolgálatok korszerűsítésében, illetve e célból külső
támogatási és finanszírozási források mozgósításában;

(c) az ágazat fenntartható fejlődésének biztosítására szolgáló eszközök (pl. az üdülőhelyek
befogadóképességének felmérésére) kidolgozásában.

Nemzetközi végrehajtó mechanizmusok 

Európai Környezet és Egészség Bizottság (EEHC)

56. A környezet-egészségügyi témák interszektoriális jellege miatt a NEKAP-ok sikeres és
fenntartható végrehajtása mind országos, mind pedig nemzetközi szinten a partnerek közötti
együttműködés függvénye. Az EEHC-nek ezért meg kell őriznie szerepét az európai
nemzetközi szervezetek és intézmények munkájának összehangolásában. Ez a koordinációs
szerep fogja biztosítani a prioritási problémák megoldására rendelkezésre álló, korlátozott
nemzetközi humán és anyagi erőforrások jobb felhasználását. A szubszidiaritás elvével
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összhangban, az „alulról-felfelé” megközelítés legyen a norma a nemzetközi tevékenységek
rangsorolásában.

J) AJÁNLÁS

Ebben a tekintetben a NEKAP-okban meghatározott nemzeti prioritások képezzék a
nemzetközi tevékenységek rangsorolásának kiindulópontját a környezet-egészségügy
területén.

Európai Munkacsoport a NEKAP végrehajtására

57. A munkacsoportnak a NEKAP kidolgozási fázisában betöltött pozitív szerepe azt
sugallja, hogy feladata még fontosabb lehet a végrehajtási fázisban.

K) AJÁNLÁS

A munkacsoportnak, mint az EEHC végrehajtó testületének fő feladata a jövőben, hogy:

(a) a tagállamokban a végrehajtás valamennyi szintjén nyert tapasztalatok összegyűjtésének
és terjesztésének motorjaként működjön;

(b) segítse az EEHC-t a nemzetközi tevékenységre érdemes, magas prioritású területek
meghatározásában;

(c) szorgalmazza és vegyen részt a nemzetközi együttműködésben.

Szubregionális együttműködés

58. A NEKAP-ok kidolgozása során több szubregionális csoport alakult ki (balti/északi,
közép-ázsiai köztársaságok csoportja, „szófiai csoport”, „visegrádi csoport”), amelyek a
szomszédos tagállamok számára fórumot biztosítanak a tapasztalatcserére, a határokon
átterjedő és a közös problémák megbeszélésére. 

L) AJÁNLÁS

A WHO/EURO növelje e tevékenységek támogatását.

A WHO Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Központja (ECEH)

59. A WHO/ECEH technikai bázisként tevékenykedik az Európai Környezet-egészségügyi
Akcióprogramban.

M) AJÁNLÁS

A NEKAP-ok megvalósításának támogatása váljon a WHO/ECEH munkaprogramjának
jelentős feladatává. Ez pedig a következőket vonja maga után:

(a) fejleszteni a szakmai tanácsadást a NEKAP-okban meghatározott prioritási területeken;

(b) a NEKAP program rendszeres elemzésére szolgáló gyűjtőhelyként működni;

(c) megfelelni a tagállamok igényeinek és az EEHC kéréseinek.
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Áttekintés

60. Kizárólag maguk a tagállamok hajthatják végre a NEKAP-okat. Azonban a nemzetközi és
multinacionális szervezetek és intézmények sokat tehetnek a tagállamokért, ahogy azt a jelen
dokumentum konkrét ajánlásai és kérései jelzik. A kulcsfontosságú üzenetek a harmadik
Környezet-egészségügyi Miniszteri Konferencia Nyilatkozatában fogalmazódtak meg.
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1. számú melléklet

A KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYEK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS
FELÜGYELETÉNEK FEJLESZTÉSE – PARTNERSÉGBEN VÉGZETT MUNKA

Több nemzetközi szervezet és program nyújt különféle támogatást egyes országoknak adott
környezet-egészségügyi veszélyek megelőzésének és felügyeletének fejlesztése érdekében. E
támogatások növelése céljából az EEHC irányításával erőfeszítéseket fognak tenni a
nemzetközi erőforrások összegyűjtésére és a WHO és a többi érintett program közötti
együttműködés erősítésére. Az alább felsorolt programokat a WHO/ECEH hajtja végre a
WHO/EURO megbízásának megfelelően, illetve már folynak tárgyalások hosszú távú
nemzetközi együttműködésekről más illetékes szervezetekkel, intézményekkel és
programokkal. 

Levegőminőségi program Európáért – A WHO, az EEA és az EC közötti korábbi
megegyezések alapján erősíteni fogják az együttműködést a levegőminőség javításáért
Európában. Az együttműködés középpontjában a lakossági expozíció eloszlása és
meghatározó tényezői, az egészségügyi hatásvizsgálat, mint a levegőminőség felügyeletének
alapja és a belsőtéri levegőminőség javítása áll.

Élelmiszerbiztonsági program Európáért – Szoros együttműködést alakítanak ki az olyan
illetékes nemzetközi szervezetekkel, mint az Egyesült Nemzetek Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezete, az UNEP és az EC, hogy fokozzák az országok támogatását az
élelmiszer-eredetű betegségek felügyeleti, monitoring és értékelési kapacitásának
kiépítésében, valamint az élelmiszerbiztonság rendszerének javításában.

Európai kémiai biztonsági program – A WHO Európai Regionális Bizottsága határozatot
(EUR/RC29/R7) fogadott el a program kidolgozására, a következő célkitűzésekkel: az
együttműködést fokozása a WHO, az OECD, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az
UNEP között Európában a kémiai biztonság nemzetközi programjának elősegítése
érdekében; a tagállamok segítése a vonatkozó útmutatók és ajánlások végrehajtásában,
valamint a levegőminőségre és az ivóvíz minőségére vonatkozó útmutatók korszerűsítésének
folytatása.

Készültség és válasz a nukleáris veszélyhelyzetekre – A WHO Európai Regionális Bizottsága
1995-ben határozatot (EUR/RC45/R7) fogadott el, hogy erősíti az együttműködést a WHO, a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, valamint a nukleáris biztonságért felelős nemzeti
hatóságok között. 1996-ban az EEHC létrehozta a készültség és válasz a nukleáris
veszélyhelyzetekre projekt irodáját Helsinkiben, hogy támogatást nyújtson és képzést
biztosítson a nukleáris veszélyre való felkészülés és reagálás kérdéseiben (különösen Kelet-
Európában); gyűjtőhelyként működjön, és tanácsot adjon veszélyhelyzetben, valamint
fenntartsa a nemzeti felelősök hálózatát.

Európai környezet-egészségügyi epidemiológiai program – A működő WHO programot
erősíteni fogják, szorosabban együttműködve az Európai Tudományos Alapítvánnyal, az EC-
vel és az EEA-val annak érdekében, hogy az epidemiológiát eszközként használják a
feltételezett környezet-egészségügyi problémák igazolására nemzetközi, regionális, országos,
országon belüli és helyi szinten.
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A jelen dokumentum iránti igényről és a dokumentum irányairól a vezető tisztviselők pán-

európai találkozóján, Dubrovnikban egyeztek meg 1996-ban. Ezt a WHO Európai Régióhoz

tartozó tagállamaiban végzett kérdőíves felmérés erősítette meg 1996-ban és az Európai

Környezet és Egészség Bizottság hagyta jóvá. Bulgária elfogadta, hogy vezető országként

tevékenykedik. A tervezeteket a bolgár és az Egyesült Királyságbeli csoportok közösen

készítették el, amit a NEKAP munkabizottsága vizsgált felül. A NEKAP folyamatában

létrejött szubregionális csoportokkal megbeszéléseket tartottak annak biztosítására, hogy a

dokumentum valamennyi ország számára fontos témákat tárgyaljon. A dokumentumot a

vezető tisztviselők második értekezlete véleményezte Luxemburgban 1998-ban és a NEKAP

munkabizottság módosította ennek megfelelően. „A NEKAP folyamat Európában” című

alapdokumentum a WHO/EURO-tól szerezhető be.

KÖSZÖNETNYILVÁNITÁS

A dokumentumot Bulgária és az Egyesült Királyság képviselői készítették két konzultáns,
David Perridge és Dr. Norman King, valamint a WHO Európai Regionális Irodája
segítségével.

A NEKAP munkabizottság útmutatással és tanácsokkal szolgált. A munkabizottságban
képviselt országok: Bulgária, Finnország, Magyarország, Lettország, Románia, Szlovákia,
Egyesült Királyság és Üzbegisztán.

A WHO hálás köszönetét fejezi ki Bulgária, Svájc és az Egyesült Királyság kormányának,
valamint az Európai Közösségek Bizottságának az általuk nyújtott támogatásért.


