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Preambulum 

1. Mi, az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) Európai Régiója tagállamainak környezetvé-
delmi és egészségügyi miniszterei és képviselői az EVSZ európai regionális igazgatójával 
együtt, az Európai Bizottság egészségügyi és környezetvédelmi főbiztosainak jelenlétében ösz-
szegyűltünk Budapesten 2004. június 23. és 25. között a Frankfurtban (1989), Helsinkiben 
(1994) és Londonban (1999) tartott korábbi környezet-egészségügyi konferenciákon lefektetett 
alapokon nyugvó megbeszélésre, hogy gyermekeink számára egészséges jövőt biztosítsunk. 

2. Tudomásul véve azt a jelentős közreműködést, amellyel korábbi folyamatok, köztük a 
Gyermekjogi Egyezményhez, az Ezredfordulós fejlesztési célokhoz és a Fenntartható fejlődés 
csúcstalálkozója (WSSD) Végrehajtási tervéhez vezető folyamatok, hozzájárultak a gyermekek 
egészsége és a környezet közötti kapcsolat népegészségügyi fontosságának a felismeréséhez, tu-
datában vagyunk annak, hogy e kötelezettségvállalások teljesítését folytatni szükséges azon kö-
rülmények javítása érdekében, amelyek között az EVSZ európai régiójának gyermekei felnőnek, 
élnek, tanulnak, dolgoznak és játszanak. 

3. Elismerve azt, hogy az Egyesült Nemzetek családjában az egészség és a környezet terüle-
tén az irányelvek kialakításában és a szakmapolitikák fejlesztésében az EVSZ az illetékes és 
játssza a vezető szerepet, és az Egészségügyi Világszervezet Alapokmányának1  alapjaira és szel-
lemére támaszkodva elégedetten nyugtázzuk, hogy a környezet-egészségügyi folyamat 1989-ben 
bekövetkezett indulása óta jelentős előrehaladás történt az európai egészségi állapot és környeze-
ti állapot javításában. Üdvözöljük az EVSZ-nek az Európai Bizottság támogatásával készített 
„Az EVSZ Európai Régiójának környezet-egészségügyi helyzete és szakmapolitikái a XXI. század 
kezdetén” című jelentést. Különösen aggasztó azonban számunkra, hogy bár területenként eltérő 
mértékben, de a környezeti veszélyek miatti betegségteher továbbra is jelentős hatást gyakorol a 
lakosság egészségére. Elfogadjuk, hogy az egészségromlás és sérülések megelőzése jóval kívá-
natosabb és költséghatékonyabb, mint a betegségek kezelésére irányuló próbálkozások. Az ilyen 
betegségmegelőző és egészségfejlesztő erőfeszítések során különös figyelmet kel fordítani a ne-
mek társadalmi dimenzióira és a régión belül felmerülő gazdasági egyenlőtlenségekre, valamint 
azoknak a társadalmi környezetre kifejtett egyidejű hatására. 
 

A London óta történtek és a jövő 

4. Emlékeztetve a Határokat Átszelő Vízfolyások és Nemzetközi Tavak Védelméről és Hasz-
nálatáról szóló 1992. évi Egyezmény Víz- és Egészség Jegyzőkönyvének2 aláírására, és figye-
lembe véve, hogy 2004 áprilisáig a Jegyzőkönyv ratifikációs okmányát csupán 11 tagállam he-
lyezte letétbe, sürgősen felhívjuk az európai régió többi tagállamát és az Európai Uniót a Jegy-
zőkönyv ratifikálására vagy az ahhoz való csatlakozásra, és sürgetjük a Jegyzőkönyvet London-
ban aláíró tagállamokat, hogy késedelem nélkül ratifikálják azt, hogy 2004-ben hatályba léphes-
sen. Felidézzük továbbá az Ezredfordulós fejlesztési célokat, amelyeket megerősít és kiegészít a 

 
1 Az Alapokmányt a New Yorkban 1946. június 19. és július 22. között megrendezett Nemzetközi Egészségügyi 

Konferencia fogadta el, 61 állam képviselői 1946. július 22-én írták alá (Off. Rec. Wld. Hlth. Org., 2, 100), és 
1948. április 7-én lépett hatályba. A 26., 29. és 39. Egészségügyi Világközgyűlés által elfogadott módosítások 
(WHA26.37, WHA29.38 és WHA39.6 határozatok) 1977. február 3-án, 1984. január 20-án, illetve 1994. július 11-
én léptek hatályba. 

2 Törökország fenntartással él e bekezdéssel kapcsolatban, mivel nem aláírója a Jegyzőkönyvnek. 
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WSSD Végrehajtási terve, és megújítjuk az e célok elérésére vonatkozó vállalásunkat. Különö-
sen azt a globális szinten tett kötelezettségvállalást erősítjük meg, hogy 2015-re felére csökkent-
jük azok számát, akik nem rendelkeznek fenntartható hozzáféréssel a biztonságos ivóvízhez és 
alapvető közegészségügyi lehetőségekhez. E tekintetben integrált vízgazdálkodási terveket alakí-
tunk ki és hajtunk végre, beleértve a fenntartható vízmegőrzést. 

5a. Felidézzük a közlekedésről, környezetről és egészségügyről szóló Londoni Kartában tett 
kötelezettségvállalásainkat, és nyugtázzuk a Páneurópai Közlekedési, Egészségügyi és Környe-
zetvédelmi Program (THE PEP) létrehozását, amelyet a WSSD-nek terjesztettek elő. Üdvözöljük 
a THE PEP által már elért jelentős előrelépést és elismerjük azt, hogy e kezdeményezések jelen-
tőséggel bírnak a Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv (CEHAPE) sikeres 
megvalósításában. Újból megerősítjük a THE PEP melletti elkötelezettségünket, beleértve a 
THE PEP munkatervben felvázolt tevékenységek megvalósításához szükséges megfelelő erőfor-
rások hozzárendelését. Továbbra is erőfeszítéseket teszünk az újonnan függetlenné vált államok 
és délkelet-európai országok megfelelő részvételének biztosítására; az egészségügyi ágazatnak a 
folyamatban való aktív részvétele megerősítésére, ösztönzésére és támogatására, különösen pe-
dig az egészségi érveknek a nemzeti szintű közlekedési és környezetvédelmi feladatokba történő 
beépítésére. 

5b. Felhívjuk a THE PEP Irányító Bizottságát és Hivatalát arra, hogy kormányközi és nem-
kormányzati szervezetekkel együtt, az EVSZ/Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági 
Bizottságának (UNECE) Titkárságának segítségével, koordináció biztosításával, az előrehaladás 
figyelemmel kísérésével és az erre irányuló megfelelő fellépés vállalásával valósítsák meg a 
THE PEP cselekvési tervét, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy e törekvéseikben támogatást 
nyújtunk számukra. 

6. Elismerjük, hogy a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramok (NEKAP) vagy ez-
zel egyenértékű kezdeményezések a régió egészében a környezet-egészségügyi szakmapolitika 
alakításának eredményes mechanizmusaként fontosak, és örömmel látjuk az ezek megvalósításá-
ra és értékelésére irányuló folyamatos törekvéseket. Elkötelezzük magunkat e tervek szükség 
szerinti frissítése mellett a jelen konferencia eredményeinek fényében. Szorosabb koordinációt 
biztosítunk az Európai Bizottság környezet-egészségügyi stratégiájával3 és annak a 2004–2010 
közti időszakra szóló Cselekvési tervével, valamint a környezetre, az egészségre és a fenntartha-
tó fejlődésre vonatkozó egyéb cselekvési tervekkel, programokkal és stratégiákkal. 

7a. Elismerjük az emberi tevékenységeknek az éghajlatváltozás fokozásában betöltött szerepé-
re vonatkozó egyre több bizonyítékot, amelyekkel az Európai Éghajlati Felmérés és az Éghajlat-
változási Kormányközi Testület (IPCC) 3. Vizsgálati jelentése foglalkozott, és felismerjük az 
emberi egészséget fenyegető fokozódó rövid távú és hosszú távú veszélyeket. Ebben az össze-
függésben elismerjük a Kiotói Jegyzőkönyv késedelem nélküli ratifikálásának és végrehajtásá-
nak a fontosságát. A londoni Konferencia óta előrelépés történt az információcsere, a kutatás és a 
kapacitásépítés terén az éghajlatváltozásnak és a sztratoszféra ózonrétege elvékonyodásának az 
emberi egészségre gyakorolt korai hatásairól szóló Konferencia Nyilatkozat alapján. E tekintet-
ben nyugtázzuk az EVSZ Európai Környezet-egészségügyi Központjának hozzájárulását. Jelen-
tős munkát kell azonban még végezni az éghajlati változás, valamint az egyéb globális környeze-
ti változások meghatározására, mérséklésére, megelőzésére és egészségi hatásaihoz való alkal-
mazkodásra irányuló erőfeszítéseink terén. 

 
3 Európai környezet-egészségügyi stratégia. A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Brüsszel, az Európai Közösségek Bizottsága, 2003 (COM(2003) 
338 végleges).  
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7b. Elismerjük, hogy az éghajlat már változóban van, és a jövőben változhat a szélsőséges idő-
járási események, például árvizek, hőhullámok és hideghullámok intenzitása és gyakorisága. A 
legutóbbi szélsőséges időjárási események komoly egészségi és szociális problémákat okoztak 
Európában, különösen a városokban. Ezek az események továbbra is többletkihívást jelentenek 
az egészségi kockázatok kezelése, valamint az energiaellátás és egyéb infrastruktúra megbízha-
tósága szempontjából. Ez a kormányoktól, kormányszervektől és nemzetközi szervezetektől kez-
deményező és több tudományágra kiterjedő megközelítést tesz szükségessé, továbbá jobb 
együttműködést igényel minden szinten, a helyitől a nemzetköziig bezárólag. A népegészségügy 
reagálása a szélsőséges időjárási és éghajlati eseményekre című munkadokumentum alapján 
úgy döntünk, fellépünk a szélsőséges időjárási és éghajlati események miatt jelenleg előforduló 
betegségteher csökkentése érdekében. Felhívjuk az EVSZ-t, hogy Európai Környezet és Egész-
ség Központja útján, a Meteorológiai Világszervezettel, az Európai Környezetvédelmi Ügynök-
séggel (EEA) és egyéb illetékes szervezetekkel együttműködve támogassa e kötelezettségválla-
lást és koordinálja az ilyen célú nemzetközi tevékenységeket. Megállapodunk abban, hogy a 
2007 végéig megrendezendő kormányközi találkozón beszámolunk az elért haladásról. 

8. Üdvözöljük az üzleti világnak azokat az erőfeszítéseit, amelyeket a termékeinek és terme-
lési folyamatainak a javítására tett azért, hogy csökkentse a szennyezést és a termékekhez kap-
csolódó, a gyermekek egészségét és a környezetet érő negatív hatásokat. Kérjük a gazdaság sze-
replőit, hogy folytassák és fejlesszék ezt a munkát, ezzel járuljanak hozzá az egészség javításá-
hoz, a fogyasztóvédelemhez és a környezetvédelemhez különböző szervezetekkel, kormányok-
kal, helyi önkormányzatokkal, munkástanácsokkal és szakszervezetekkel, valamint nem kor-
mányzati szervekkel karöltve. 

9. Üdvözöljük a munkakörülmények javítása érdekében az egészséges környezetre és a biz-
tonság kezelésére vonatkozó integráló modellek és jó gyakorlat bevezetése terén tett előrelépést. 
Aggasztónak találjuk azonban, hogy a munkahelyi egészséggel és környezettel összefüggő be-
tegségek, balesetek és fogyatékosságok terhe még mindig túl nagy. Ezért kötelezettséget válla-
lunk arra, hogy e területen tovább ösztönözzük az ipar és a szakszervezet együttműködését és 
megerősítjük a jogi és igazgatási mechanizmusok további javítására irányuló erőfeszítéseinket a 
felelős hatóságokkal együtt, különösen a gyermekek egészségét vagy jólétét károsító mindenfajta 
gyermekmunka felszámolásának céljával. 

10. Elismerjük, hogy a bizonyítékokon alapuló szakmapolitika-készítés előfeltételeként szük-
ség van a magas színvonalú és független egészségügyi és környezeti kutatásra. Nyugtázzuk az 
EVSZ, az Európai Bizottság és az Európai Tudományos Alapítvány aktív szerepét az egészség-
ügyi és környezeti kutatás fejleményeinek áttekintésében. Hangsúlyt kell helyezni továbbá az 
egészség és a környezet területére vonatkozó iránymutatások kialakítására és a legjobb gyakorla-
tok meghatározására vonatkozó módszertan kutatására. Támogatjuk az Európai Bizottság Kör-
nyezet-egészségügyi stratégiájában vázolt magas színvonalú kutatás szükségességét, beleérve a 
vegyi anyagok egészségi hatásait. Felhívjuk az illetékes intézményeket (köztük az Európai Bi-
zottságot) és a tagállamokat, hogy biztosítsanak megfelelő elsőbbséget az egészségügyi és kör-
nyezeti kutatásnak. 

11a. Megjegyezzük, hogy jelenleg nagy mennyiségű olyan vegyi anyagot állítanak elő és hoz-
nak forgalomba, amelyeknek az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatásai nagyrészt 
ismeretlenek. Ezek potenciális kockázatot jelentenek úgy a foglalkoztatottakra, mint a lakosság 
egészére. Haladéktalanul határozott lépést kell tenni a vegyszerek emberi egészségre gyakorolt 
hatásaira vonatkozó ismeretek hiányosságainak leküzdése és a vegyipar fenntartható fejlődésé-
nek elérése érdekében. Az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó új szakmapolitikája (Vegyi 
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anyagok nyilvántartása, értékelése és engedélyezése - Registration, Evaluation and Authorization 
of Chemicals – REACH) létfontosságú az ilyen vegyi anyagok minden használója számára, mi-
vel a REACH célja az emberi egészség és környezet jövőbeli fenyegetéseinek megelőzését célzó 
megfelelő kockázatkezelési intézkedések meghozatalához szükséges információk szolgáltatása. 
Felhívjuk továbbá az iparágat a nagy tonnaterhelésű anyagok kockázatfelmérése szempontjából 
releváns információk gyűjtésének fejlesztésére. 

11b. Megújítjuk elkötelezettségünket a WSSD alkalmával a vegyi anyagokra vonatkozóan ho-
zott döntések mellett, amelyeknek a célja az, hogy 2020-ra a vegyi anyagok alkalmazása és elő-
állítása az emberi egészséget és a környezetet érő jelentős káros hatások minimalizálásához 
vezető módon történjék. Támogatjuk az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezetvédelmi Prog-
ramjában (UNEP) a nehézfémekkel kapcsolatban zajló munkát és a Vegyi Anyagok Nemzetközi 
Stratégiai Megközelítését (Strategic Approach to International Chemicals Management - 
SAICM), amelyen belül különös figyelmet kell fordítani a gyermekekre. 

11c. Több figyelmet kell összpontosítani a gyermekeknek készült termékek és a játékok vegyi 
összetételére. Ezért felszólítjuk 

• a gyártókat, hogy hagyjanak fel olyan termékek piacra hozatalával, amelyek a gyermekek 
egészségére vagy a környezetre káros hatást kifejtő, vagy káros hatás kifejtésére képes anya-
gokat tartalmaznak; 

• az érintett illetékes hatóságokat arra, hogy vegyék fontolóra az összes jogi eszköz alkalmazá-
sát az aggodalmakat okozó ftalátok kezelésére, főként a kisgyermekek számára készült ter-
mékekben;  

• az ipart és az érintett hatóságokat arra, hogy értékeljék ki az illatanyagok alkalmazását és le-
hetséges káros mellékhatásait azért, hogy a szenzitizáló illatanyagok használatát a minimális-
ra csökkentsék. 

12. Felismerjük a környezeti romlás különböző szintjei által gyakorolt gazdasági hatások meg-
felelő felmérésének, különösen a környezettel kapcsolatos betegségek kezelése során a társada-
lom számára felmerülő közvetlen és közvetett költségek megfelelő felmérésének fontosságát. 
Felhívjuk az EVSZ-t, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet és az Európai Bi-
zottságot más releváns nemzetközi szervezetekkel együtt arra, hogy fejlesszék tovább az e kér-
dések kezelésére szolgáló eszközöket és iránymutatásokat, hogy a szakmapolitika kialakítását 
támogató és a prioritások megállapítását elősegítő megbízható becsléseket készíthessünk. 

13. Felidézzük az UNECE Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló 
egyezményéhez a 2003. május 21-23. között Kijevben megrendezett „Környezetet Európának” 
V. Miniszteri Konferencián elfogadott és aláírt Jegyzőkönyvet a környezeti hatások stratégiai 
felméréséről4, amely számba veszi azt, hogy milyen előnyökkel jár a jövendő nemzedékek 
egészsége és jólléte szempontjából az, ha  a lakosság egészségének védelme és fejlesztése a kör-
nyezeti hatások stratégiai felmérésének szerves részévé válik. Kötelezettséget vállalunk arra, 
hogy a jegyzőkönyv hatálya alá tartozó stratégiai javaslatok mérlegelése során figyelembe vesz-
szük a számottevő egészségi hatásokat. 

 
4 Törökország e bekezdés tekintetében fenntartással él, mivel nem aláírója a Határokon Átnyúló Környezeti Hatás-

felmérésről szóló Egyezménynek. 
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14a. Elismerjük, hogy az egészséges és fenntartható lakáspolitika kialakításában figyelembe 
kell venni a meglévő lakásállományt, a népesség életmódját, a lakóhelyek közvetlen környezetét 
és a lakók szociális körülményeit egyaránt. Tudomásunk van arról is, hogy a beltéri és kültéri 
környezetben felmerülő sok környezeti kockázatnak való kitettség a Régió szerte fennálló elégte-
len lakáskörülményekhez kapcsolódik. Tudomásul vesszük az ENSZ Emberi települések II. vi-
lágkonferenciáján (Isztanbul, 1996. június 3–14.) elfogadott „Habitat Agenda”–t és az Egyesült 
Nemzetek Fenntartható Fejlődési Bizottságának következő munkaprogramját, amely a vízre, a 
csatornázásra és az emberi településekre összpontosít (beleértve a fenntartható várostervezést és 
–gazdálkodást, valamint a lakóhelyi higiénét és az életkörülményeket). 

14b. Ezért kötelezettséget vállalunk nemzeti fölhatalmazásunk keretein belül olyan intézkedések 
megtételére, amelyek biztosítják, hogy minden lakáspolitika (a lakásépítési és rehabilitációs ter-
vektől, programoktól és szakmapolitikáktól a megfelelő építőanyagok használatáig) középpont-
jába az egészségi és környezeti dimenzió kerül, valamint hogy a meglévő lakásállományban 
egészséges feltételeket biztosítunk és tartunk fenn. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy hozzájá-
rulunk a lakáspolitika olyan fejlesztéséhez és megerősítéséhez, amely a szegények és a hátrányos 
helyzetűek konkrét igényeit veszi figyelembe, különös tekintettel a gyermekekre. 

14c. Olyan kezdeményezéseket és programokat sürgetünk, amelyek célja a Régió nemzeti és 
helyi hatóságainak iránymutatást nyújtani az egészség és környezeti szempontok lakáspolitikába 
való beépítéséhez. Az EVSZ-t és az Európai Bizottságot egyéb releváns nemzetközi szerveze-
tekkel együtt arra hívjuk fel, hogy felhatalmazásuk keretén belül e cél érdekében dolgozzanak. 
Elkötelezzük magunkat amellett, hogy a lakásügy és az épített környezet területére vonatkozó 
szakmapolitikák és szabályozások kialakítását ösztönözzük, és abban együttműködünk a kor-
mányzat minden szintjén érintett nagyszámú hatósággal, így biztosítva, hogy a lehetséges legna-
gyobb mértékben figyelembe vegyék a betegségek megelőzését és a jó egészség előmozdítását. 

15. Felidézzük a nyolc legfontosabb ipari állam vezetőinek (G8) 2000 júliusában Okinawában 
tartott 26. csúcsértekezletén az energiával kapcsolatosan hozott döntéseket és II. típusú kezde-
ményezéseket, a WSSD keretében az energiáról hozott döntéseket, valamint a 2002 szeptembe-
rében Johannesburgban tartott csúcstalálkozó és a 2003 májusában Kijevben tartott V. Miniszteri 
Konferencia „Környezetet Európának” során és azt követően indított II. típusú kezdeményezése-
ket. Továbbra is azt képviseljük, hogy az európai régió minden háztartásának hozzá kell férnie 
megbízható, hatékony és megfizethető energiaszolgáltatáshoz a mindennapi élet alaptevékenysé-
geihez. Bátorítjuk a megújuló energia (például vízenergia, biomassza, szélenergia és napenergia) 
fenntartható és megfelelő használatát. Tovább erősítjük erőfeszítéseinket és együttműködünk 
más érintett ágazatokkal az energiatermelésből, –átvitelből és –elosztásból fakadó egészségi 
kockázatok csökkentése érdekében. Azt ajánljuk, hogy az EVSZ és az egyéb érintett szervezetek 
hatáskörük határain belül kövessék az ilyen ügyek fejleményeit, kísérjék figyelemmel a beteg-
ségteher csökkentésében történt előrelépéseket és számoljanak be a 2007 végén megrendezendő 
kormányközi találkozónak. 
 

A szakmapolitika kialakításának eszközei 

16a. Megerősítjük, hogy szükség van egy környezet-egészségügyi információs rendszerre 
(EHIS), amely az e területre vonatkozó szakmapolitikák kialakítását támogató lényeges eszköz-
ként lehetővé teszi az elsőbbségi kérdések bizonyítékokon alapuló meghatározását, javítja az in-
formációhoz való hozzáférést, és könnyebbé teszi a közvéleménnyel folytatott kommunikációt. 
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Elismerjük, hogy egy jól megtervezett EHIS megkönnyíti az országok és régiók összehasonlítá-
sát és egységesíti a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatást, ugyanakkor biztosítja az erőforrások 
eredményes felhasználását, fokozza a különféle felmérések egységességét és megakadályozza a 
párhuzamosságokat. 

16b. Üdvözöljük az EVSZ Európai Regionális Irodája, az Európai Bizottság és az Európai Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség (EEA) által elvégzett munkát, amellyel biztosították a felmérési és 
beszámolási mechanizmusokhoz fűződő környezeti és egészségügyi mutatók alapkészletének 
módszertani hátterét. 

16c. A környezet-egészségügyi információs rendszer: 

• segítse elő a régió országaiban elterjedt környezet-egészségügyi problémák meghatározását 
és prioritási sorrendbe állítását, és könnyítse meg a vészhelyzetek azonnali felmérését és 
kezelését; 

• tegye lehetővé a megtett intézkedések hatásainak figyelemmel kísérését; 

• időben biztosítson hozzáférést az információhoz és járuljon hozzá az érdekképviseleti, 
kommunikációs és oktatási stratégiák felépítéséhez; 

• alkalmazzon szabványosított módszertant az adatgyűjtéshez, feldolgozáshoz és terjesztés-
hez, tegye lehetővé a régiók és országok közötti összehasonlítást és az időbeli trendelem-
zést; 

• kezdetben a meglévő információn alapuljon, a továbbiakban fokozatosan fejlődjön a tudo-
mányos megfontolás, a szakmapolitikai igények és megvalósíthatóság alapján, ugyanakkor 
biztosítsa a beszámolás egységességét; 

• építsen be olyan rendszerelemeket, mint a monitoringból és statisztikából származó adatok, 
az egészségre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó mutatók, valamint a felmérések és je-
lentések, beleértve a vonatkozó szakpolitikákra, cselekvésekre és projektekre vonatkozó 
információt. 

16d. Támogatjuk az EHIS fejlesztésére szolgáló keretterv létrehozását, benne a következő lépé-
sekkel:  

• nemzeti és nemzetközi döntéshozatali folyamatok beindítása a rendszerelemek kiválasztá-
sához és jóváhagyásához;  

• nemzetközi irányító mechanizmus létrehozása az országok képviselői és kulcsfontosságú 
nemzetközi szervek által alkotott hálózat alapján, amely biztosítja a program tervezését, 
koordinálását és felmérését, és beszámol a kormányközi konferenciának 2007-ben; 

• a szükséges módszertani iránymutatás kialakítása és szükség szerinti frissítése, valamint 
kapacitásépítés és képzési kezdeményezések lebonyolítása a felelős szakemberek számára; 

• a helyi, nemzeti és nemzetközi szervek közötti együttműködésen alapuló hálózat kialakítá-
sa az információk és a szakértelem megosztása érdekében, a meglévő szervezeti és techni-
kai infrastruktúra alapján. 

16e. Újra megerősítjük, hogy szükség van egy kerettervre, és kötelezettséget vállalunk arra, 
hogy kidolgozunk egy kerettervet az EHIS fejlesztésére, beleértve egy hálózat létrehozását. Fel-
hívjuk az EVSZ-t és az Európai Bizottságot egyéb érintett szervezetekkel és intézményekkel, 
többek között az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA), az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottságával (UNECE) és az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP) együtt és felha-
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hogy indokolja az áttérést a tétlenségről a 

talmazásuknak megfelelően csatlakozzanak hozzánk a páneurópai EHIS fejlesztésében. Arra 
sarkalljuk e szervezeteket, hogy megfelelő módon járuljanak hozzá az EHIS fejlesztéséhez. Or-
szágainkban ösztönözzük az (egészségügyi és környezetvédelmi ágazatokon túlmenő) ágazatközi 
és szervezetközi együttműködést a páneurópai EHIS támogatás érdekében. Kérjük, hogy az 
EVSZ, az EEA és az Európai Bizottság dolgozza ki a közös információs rendszer elemeit, külö-
nösen fejlessze tovább és kezelje a környezet-egészségügyi mutatókat, a kapcsolódó adatállomá-
nyokat és a megosztott információs infrastruktúrát. Az előrelépésről a 2007 végén megrendezen-
dő kormányközi találkozónak számolunk be. 

17a. Tudatában vagyunk annak, hogy a népegészségügy és a környezet védelme előrelátást, át-
láthatóságot, valamint az érdekelteknek a döntéshozatali folyamatba történő jelentőségteljes de-
mokratikus bevonását igényli. Elismerjük, hogy a késlekedés egy feltételezett egészségi fenyege-
tés kezelésében következményekkel járhat a lakosság egészségére nézve. Ez különösen fontos, 
ha figyelembe vesszük, hogy a gyerekek mennyire sérülékenyek egyes környezeti ártalmakkal 
szemben. Azonban a környezeti kockázatok egészségi hatásaira vonatkozó tudományos 
ismereteinkben gyakran bizonytalansággal állunk szemben. A környezetpolitika kialakítása 
tekintetében elismerjük az 1992. évi, a Környezet és Fejlődés Riói Nyilatkozatában 
megfogalmazott elvet, amely leszögezi, hogy „Ahol súlyos vagy visszafordíthatatlan kár 
fenyeget, a teljes tudományos bizonyosság hiánya nem használható föl indoklásként a 
környezetromlást megakadályozó, hatékonysággal járó intézkedések elhalasztására.”, valamint 
az Európai Bizottságnak az Elővigyázatossági alapelvről szóló, 2000. évi közleményének 
(COM(2000)1 végleges) fontosságát. Ismét megerősítjük az elővigyázatossági alapelv 
kockázatkezelési eszközként betöltött fontos szerepét, és azért annak alkalmazását ajánljuk 
abban az esetben, ha az egészség vagy a környezet súlyos vagy visszafordíthatatlan 
károsodásának lehetősége merült fel, és a rendelkezésre álló adatokon alapuló tudományos 
értékelés nem bizonyul bizonyító erejűnek a kockázat létének és szintjének felmérése 
szempontjából, azonban elégségesnek bizonyul ahhoz, 
szakmapolitikai alternatívákra. 17b. Üdvözöljük az EVSZ-ben az elővigyázatossági elvvel, illetve nagyobb általánosságban az 
elővigyázatossági megfontolásokkal kapcsolatban végzett munkát. Nyugtázzuk az EVSZ-nek A 
bizonytalanság kezelése – hogyan segíthet az elővigyázatosság alapelve gyermekeink jövőjének 
megóvásában? című dokumentumát. A EVSZ-dokumentumban javasolt megközelítés jelentős az 
egész kockázat-felmérési, - kezelési és kommunikációs folyamat szempontjából, és olyan egy-
szerű lépéseken és szakmapolitikai cselekvéseken alapulhat, mint: 

• a tudományos eszközök tárának javítása és bővítése; 

• a döntéshozatal átláthatóságának fokozása, az érdekelt felek körének és a döntéshozatali 
folyamatban érintett legitim tényezők körének bővítése; 

• a kockázatok korai előrejelzésének azonosítására vonatkozó képességünk fokozása; 

• az ismerethiányt kezelő kutatási és oktatási programok kialakítás; 

• biztonságosabb és tisztább termelési, és fenntartható fogyasztási minták kialakítása és 
megvalósítsa. 

17c. Felhívjuk az EVSZ-t, hogy gondoskodjon irányvonalak kidolgozásáról arra vonatkozóan, 
hogy hogyan érhető el a környezet-egészségügyi intézkedések előnyei és költségei közti optimá-
lis arány, és hogyan állítható szembe az egészség fejlődése és egyéb előnyök a várható költsé-
gekkel, valamint a szabad kereskedelem esetleges jogi korlátozásával és akadályaival.  
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18a. Megerősítjük, hogy fontos és szükséges a széles nyilvánossággal kommunikációt folytatni 
a környezetről és az egészségről, különösen akkor, ha a gyermekek és egyéb sérülékeny csopor-
tok érdekeiről van szó. Ugyanígy hangsúlyozzuk a gyermekek részvételének fontosságát és azt, 
hogy a be kell vonni a őket a gyermekek egészségére és környezetére vonatkozó tevékenységek-
be. Felhívjuk a nemzetközi szervezeteket, hogy nyújtsanak segítséget e kérdés kezeléséhez, ezen 
belül támogassák a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak 
a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szó-
ló Århus-i Egyezmény5 kötelezettségvállalásainak teljesítését a kockázati kommunikációra vo-
natkozó irányelvek kialakításával, amelyek fontos eszközként szolgálnak a különböző ágazatok 
figyelmének a környezet-egészségügyi szempontokra irányításához és a fokozottabb tudatosítás-
hoz. 

18b. Tudatában vagyunk annak, hogy a környezetvédelmi és egészségügyi szakemberek és dön-
téshozók képzésébe és tájékoztatásába az eddiginél nagyobb mértékben be kell építeni a korszerű 
környezet-egészségügyi ismereteket, módszereket és koncepciókat. Hangsúlyozzuk, hogy az ösz-
szes egészségügyi szakember oktatásában és képzésében a jövőben ezeket a kihívásokat meg kell 
jeleníteni, különösen az orvostudományi képzés fokozatos harmonizációjának fényében. Nyug-
tázzuk továbbá azt, hogy más szakembereknek is megfelelő tájékoztatást kell kapniuk egészségi 
és környezeti kérdésekről, valamint az egyes ágazatok közötti, illetve e területen mutatkozó köl-
csönhatásról. Bátorítjuk továbbá a tanulási eszközként felhasználható olyan írásos és audiovizuá-
lis anyagok megfelelő mechanizmusok révén történő előállítását és terjesztését, amelyek külö-
nösképpen a gyermekek igényeit veszik figyelembe.  

18c. Felhívjuk az EVSZ-t, hogy egyéb érdekelt felekkel együttműködve biztosítson iránymuta-
tást az egészségre és a környezetre vonatkozó érdekképviselethez, tájékoztatáshoz, oktatáshoz és 
kommunikációhoz, különös tekintettel a gyermekek igényeire, valamint hozza létre a környezet- 
és egészség-orientált kapcsolattartók hálózatát annak biztosítására, hogy a széles nyilvánosság 
mindig hozzáférjen megbízható és hasznos tájékoztatáshoz. 
 

Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Terv  

19a. Üdvözöljük az EVSZ erőfeszítéseit gyermekeink egészségesebb jövőjének biztosítása ér-
dekében, beleértve az „Egészséges Környezetet a Gyermekeknek Szövetség” létrehozását, vala-
mint különösen az EVSZ Európai Regionális Irodájának tevékenységét a gyermekek egészségi 
állapota és a főbb környezeti kockázatoknak való kitettségük közötti kapcsolatról rendelkezésre 
álló ismeretek áttekintése terén, valamint az európai gyermekek körében a környezeti veszélyek-
nek tulajdonítható betegségteher felmérésére irányuló első próbálkozás terén. Elismerjük továb-
bá az Európai Bizottság által tett erőfeszítéseket, amelyek keretében az új stratégiák és jogsza-
bályok készítésével és végrehajtásával kívánja kezelni a gyermekeket veszélyeztető legfontosabb 
környezeti fenyegetéseket, különösen a gyermekek egészsége és a környezet területén. 

 19b. Elfogadjuk a „Gyermek Környezet és Egészség Európai Cselekvési Tervet” (CEHAPE) és 
ismételten megerősítjük elkötelezettségünket a CEHAPE-ben említett regionális elsőbbségi cé-
lok elérése mellett. Gondoskodunk arról, hogy az említett okmányokban leírt átfogó szakmapoli-
tikákat nemzeti szinten eredményesen megvalósítsák. Ennek során támaszkodunk azoknak a 
gyermekspecifikus környezet-egészségügyi cselekvéseknek a táblázatára, amelyeket az EVSZ a 

 
5 Törökország e bekezdés esetében fenntartással él, mivel nem aláírója az Århus-i Egyezménynek. 
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tagállamok, kormányközi szervezetek, nemzetközi ügynökségek és nem kormányzati szervek 
közreműködésével dolgozott ki a nemzeti tervekbe történő lehetséges beépítés céljából. Kötele-
zettséget vállalunk arra, hogy az EVSZ által 2007 végéig összehívandó kormányközi találkozón 
és a 2009-ben sorra kerülő Környezet és Egészség Miniszteri Konferencián beszámolunk a fenti 
célok terén elért haladásról. E felülvizsgálatot követően vállaljuk, hogy megvitatjuk az okmány 
továbbfejlesztésének lehetőségét.   

19c. Felismerjük, hogy a CEHAPE és az Európai Bizottságnak az Európai környezet-
egészségügyi stratégiából levezetett cselekvési terve a 2004-2010 évekre jelentős lépést képvi-
selnek annak a biztosítása felé, hogy a gyermekeink jövőjéért érzett közös aggodalmunkkal az ő 
aktív részvételükkel és sürgősen foglalkozzunk. Sürgetjük a két terv további integrációját a haté-
konyabb megvalósítás érdekében. 

Az újonnan függetlenné vált államok és Délkelet-Európa országainak 
speciális igényei  

20a. Nyugtázzuk a Független Államok Közössége tagországainak egészségügyi minisztériumai 
közötti szorosabb együttműködést az egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekben. Különösen 
üdvözöljük az egészségügyi miniszterek kezdeményezését egyeztetett nemzetközi fellépésre vo-
natkozó szubregionális terv kialakítására. Nyugtázzuk a Kelet-Európa, Kaukázus és Közép-Ázsia 
országainak környezetvédelmi stratégiája (környezetvédelmi partnerségek az UNECE régióban) 
elkészítésére tett erőfeszítéseket, és elismerjük a Környezetvédelmi stratégia céljainak elérését 
célzó intézkedések fontosságát.  

20b. Nyugtalanítónak találjuk azonban az „Az EVSZ Európai Régiójának környezet-
egészségügyi helyzete és szakmapolitikái a XXI. század kezdetén” című jelentés II. részének 
megállapításait, amelyek azt mutatják, hogy számos területen csekély előrelépés történt a kör-
nyezetből fakadó egészségi fenyegetések ellenőrzése és korlátozása terén. Kötelezettséget válla-
lunk arra, hogy tovább erősítjük együttműködésünket olyan tevékenységek támogatása érdeké-
ben, amelyek a környezet és az egészségi állapot javítását célozzák a Független Államok Közös-
ségében, valamint más különös figyelmet érdemlő területeken, köztük Délkelet-Európa országai-
ban. 

20c. Felhívjuk az EVSZ-t és az Európai Bizottságot, az UNECE-t, az UNEP-et, a regionális 
környezetvédelmi központokat és nemzetközi adományozókat, hogy alakítsanak ki hathatós me-
chanizmusokat az újonnan függetlenné vált államok és Délkelet-Európa országainak nyújtott 
technikai és pénzügyi segítség koordinációjához a jogalkotási és intézményi reformok ösztönzé-
se, az országok képességeinek erősítése és a környezeti veszélyeknek való kitettség és ezek 
egészségi hatásainak csökkentése érdekében, az EVSZ teljes európai régióján belül. Kötelezett-
séget vállalunk arra, hogy támogatjuk a régió partnerségeit és egyéb kezdeményezéseit, mint 
például az Európai Unió „Víz az élethez” kezdeményezésének Kelet-Európa, Kaukázus és Kö-
zép-Ázsia (EECCA) országaira vonatkozó összetevőjét.    

20d. Felhívjuk az EVSZ Európai Regionális Irodáját arra, hogy nyújtson támogatást az újonnan 
függetlenné vált államok és egyes délkelet-európai országok számára közegészség-
ügyi/járványügyi szolgálataik átalakítását és modernizálását, és népegészségügyi szolgálat létre-
hozását célzó kezdeményezéseikhez. Felismerjük, hogy ez a reform jelentősen hozzájárul a Bu-
dapesti Nyilatkozat végrehajtásához és megkönnyíti a környezet-egészségügyi folyamat tovább-
fejlesztését.    
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Az európai környezet-egészségügyi folyamat jövője  

21a. Üdvözöljük az „Az EVSZ Európai Régiójának környezet-egészségügyi helyzete és szakma-
politikái a XXI. század kezdetén” című jelentés III. részének megállapításait, és különösen elége-
detten nyugtázzuk, hogy ez a folyamat pozitívan befolyásolta az európai környezet-egészségügyi 
tevékenységeket. Nyugtázzuk a miniszteri konferenciák és nemzetközi munkaértekezletek szere-
pét, és értékeljük az információcserére és a többoldalú partnerkapcsolatok létrehozására kínálko-
zó lehetőségeket, amelyek segítik nemzetközi kötelezettségvállalásaink teljesítését. Ennek figye-
lembevételével támogatjuk a jelentésben megfogalmazott ajánlásokat, és törekszünk az európai 
környezet-egészségügyi folyamat lehetőségeinek teljes körű kiaknázására.  

21b. Megállapodunk abban, hogy a 2009-ben sorra kerülő V. Európai Környezet és Egészség 
Miniszteri Konferencián ismét találkozunk. Felhívjuk az EVSZ-t arra, hogy 2007. végéig hívjon 
össze egy kormányközi találkozót a folyamat időközi felülvizsgálatának elvégzésére. Felismer-
jük, hogy egy ilyen utánkövetési mechanizmus fenntarthatóságának biztosításához emberi és 
pénzügyi erőforrásokra van szükség. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy 
ezen ütemterv betartásához, a konferencia fő szakmapolitikai eredményeiről való megfelelő be-
számoláshoz, valamint együttműködésünk és szinergiáink megerősítéséhez biztosítsuk a szüksé-
ges emberi és pénzügyi erőforrásokat. 

 21c. Aggasztónak találjuk, hogy az egészségügyi vonatkozások a Johannesburgi WSSD után 
közel két évvel még mindig nem eléggé épültek be a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzet-
közi és nemzeti kezdeményezésekbe, stratégiákba és cselekvési tervekbe. A fenntartható fejlő-
désre vonatkozó nemzeti bizottságainkat teljes körűen fel fogjuk használni a WSSD céljainak 
elérésére, az egészség beépítésére a fenntartható fejlődésbe, az egyéb ágazatokkal folytatott 
együttműködés elmélyítésébe, valamint a fenntartható fejlődés egészségi vonatkozásainak keze-
léséhez való segítségnyújtásra és kapacitásépítésre. 

21d. Felismerjük továbbá, szem előtt tartva a „Környezetet Európának” V. Miniszteri Konfe-
rencia nyilatkozatát (Kijev, 2003), hogy együttműködésre van szükség a „Környezetet Európá-
nak” folyamatával, és egyetértünk abban, hogy az európai környezet-egészségügyi folyamatnak 
továbbra is figyelembe kell vennie a régió környezet-egészségügyével foglalkozó egyéb magas 
szintű nemzetközi folyamatok ajánlásait. 

21e. Felhívjuk az EVSZ-t és az Európai Közösséget arra, hogy szilárdítsák meg és bővítsék ki 
együttműködésüket a Nyilatkozatban összefoglalt kötelezettségvállalások teljesítésére, szerepük 
és felhatalmazásuk teljesítésével, valamint a meglévő emberi és pénzügyi erőforrások hatékony 
felhasználásával.   

Az EVSZ Európai Környezet és Egészség Központjának szerepe  

22a. Megjegyezzük, hogy az 1989-ben Frankfurtban megrendezett I. Környezet és Egészség 
Miniszteri Konferencián ajánlott EVSZ Európai Környezet és Egészség Központ (ECEH) létre-
hozása óta a környezet és az egészség egyre fokozottabb figyelmet élvez a szakmapolitikák ala-
kítói és a tudományos közösség részéről. Ismét köszönetünket fejezzük ki Olaszország és Né-
metország kormányának azért az anyagi támogatásért, amelyet az EVSZ-nek az ECEH-et alkotó 
két iroda befogadásával nyújtanak. Értékeljük az ECEH által végzett tudományos munka magas 
színvonalát, és a szervezet révén a környezet és egészség területén elindított kezdeményezéseket. 
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22b. Ezen kívül bátorító számunkra a Központ által a tagállamok igényeinek hatékony kielégí-
tésére biztosított lehetőség, miután a Központ jobban hozzáférhető az általa kiszolgált államok 
számára, ismeri azok kulturális és jogi adottságait. Felismerjük azt is, hogy a Központ közvetle-
nebb hozzáférést biztosít az EVSZ Regionális Irodája által az európai région belül nyújtott szol-
gáltatásokhoz.     

22c. Ezért azt ajánljuk, hogy az EVSZ Európai Környezet és Egészség Központja továbbra is 
lássa el a tagállamokat a környezet-egészségügyi szakmapolitikák kialakítását támogató bizonyí-
tékokkal. Felhívjuk a többi tagállamot arra, hogy csatlakozva Olaszországhoz és Németország-
hoz támogassák az ECEH tevékenységét. Ezen kívül felhívjuk az Európai Bizottságot és más 
szervezeteket is arra, hogy a legnagyobb mértékben vegyék igénybe e kiválósági tudásközpont 
lehetőségeit és az általa kínált szakmai szolgáltatásokat annak érdekében, hogy biztosítva legyen 
minden létező tudományos bizonyíték figyelembe vétele a jogalkotás és szabványok meghatáro-
zása során. Felhívjuk az EVSZ-t arra, hogy a környezet-egészségügyben szerzett szakértelmét 
továbbra is igazítsa a régió változó igényeihez. 
 

Az Európai Környezet és Egészség Bizottság szerepe  

23a Elismerjük, hogy az Európai Környezet és Egészség Bizottság (EEHC) jelentős szerepet 
töltött be a nemzetközi partnerkapcsolatok kialakításával a környezet-egészségügy területén, és a 
jelen konferencia előkészítésében való közreműködésével és tanácsaival.  

23b Egyetértünk abban, hogy az EEHC mandátumát további öt évvel meghosszabbítjuk, hogy 
tanácsadó tevékenységét Az európai környezet-egészségügyi folyamat jövője című munkadoku-
mentumban felvázolt feladat-meghatározásnak megfelelően a következő konferenciáig is foly-
tathassa. Kérjük az EEHC-ban képviselt tagállamok számának tízre növelését a megfelelő föld-
rajzi képviselet biztosítására. Kérjük továbbá, hogy az EEHC egy eredményorientált munkaterv 
szerint folytassa tevékenységét, és évente számoljon be az EVSZ Európai Regionális Bizottságá-
nak és az UNECE Környezetpolitikai Bizottságának az elért haladásról. Felhívjuk az EVSZ-t, 
hogy továbbra is az EEHC titkárságaként járjon el és az első ülést 2004 vége előtt hívja össze, 
valamint biztosítsa az olyan tagállamok megfelelő bevonását, akik az EEHC-nek nem tagjai.   

23c Felhívjuk az EVSZ Európai Regionális Bizottságát, az UNECE Környezetpolitikai Bizott-
ságát, illetve ezek titkárságát, hogy fontolják meg a jelen Nyilatkozat és az abban szereplő aján-
lásokat, és gondoskodjanak az egészségügy és környezetvédelem tevékenységeinek és program-
jainak elsőbbségéről.  

23d Felszólítjuk az EVSZ-t, hogy a szükséges intézkedések megtételével biztosítsa az európai 
környezet-egészségügyi folyamat teljes körű támogatását, és a jelen Nyilatkozat előírásainak tel-
jesítésére kialakított tevékenységek és programok elsőbbségét. 

 23e  Elvárjuk az EVSZ-től, hogy az UNEP-pel együttműködve tegye meg a szükséges lépéseket 
a környezet és egészség folyamatok globális ismertségének biztosításához.  
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Alulírottak, az EVSZ Európai Régiójának valamennyi egészségügyi és környezetvédelmi 
minisztere nevében, az EVSZ Európai Regionális Igazgatójával együtt és az Európai Bizottság 
egészségügyi és környezetvédelmi főbiztosainak jelenlétében, ismét megerősítjük a korábbi kon-
ferenciák által vállalt kötelezettségeket, és ígérjük, hogy továbbra is támogatjuk a fentiekben vá-
zolt kezdeményezéseket. Ezennel határozottan elfogadjuk az ebben a Nyilatkozatban tett kötele-
zettségvállalásokat.   
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