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Писмена декларация, внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността, 
относно борбата срещу високото разпространение на незаразни болести на 
островите1

1. Незаразните болести като диабет, рак, заболяванията на сърдечносъдовата и 
дихателната система, са основните причини за смърт в повечето страни от ЕС, като 
затлъстяването предразполага за появата на други незаразни болести.

2. Рисковите фактори включват употребата на тютюн, нездравословната диета, 
заседналия начин на живот и злоупотребата с алкохол.

3. В ЕС разпространението на тези незаразни болести е по-високо на островите, 
отколкото в континенталната част, но при все това причините за това явление не са 
изследвани. 

4. Комисията и Съветът се призовават да насърчават изследвания за установяване на 
социално-икономическите, културните и генетичните фактори, които биха могли да 
предразполагат хората от островите към по-високо разпространение на незаразните 
болести сред тях. 

5. Комисията също така се призовава да установи специфичните за населението на 
островите потенциални рискови фактори, които биха могли да увеличават 
излагането на нездравословни диети, заседнал живот, употребата на тютюн и 
злоупотребата с алкохол и да направи ефективни оценки на въздействието върху 
здравето със специален акцент върху островите.

6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и Комисията.

1 Съгласно член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, когато 
дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в 
протокола от заседанието съвместно с имената на подписалите я и се изпраща на адресатите, без обаче 
това да обвързва Парламента.


