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Declarație scrisă, în temeiul articolului 123 din Regulamentul de procedură, referitoare 
la combaterea frecvenței ridicate a bolilor netransmisibile pe insule1

1. Bolile netransmisibile, precum diabetul, cancerul și bolile cardiovasculare și respiratorii, 
sunt cauza principală de deces în majoritatea țărilor din UE, obezitatea predispunând la 
alte boli netransmisibile.

2. Factorii de risc includ consumul de tutun, o dietă nesănătoasă, inactivitatea fizică și 
consumul dăunător de alcool.

3. În UE, frecvența acestor boli netransmisibile este mai mare pe insule decât pe continent, 
dar cu toate acestea, s-au efectuat puține studii cu privire la cauzele de bază ale acestui 
fenomen.

4. Comisia și Consiliul sunt invitate să promoveze cercetarea pentru a identifica factorii 
socioeconomici, culturali și genetici care pot predispune populațiile insulelor la o 
frecvență mai ridicată a bolilor netransmisibile.

5. Comisia este invitată, de asemenea, să identifice factorii potențiali de risc specifici 
comunităților insulelor, care ar putea crește expunerea la diete nesănătoase, inactivitatea 
fizică, consumul de tutun și consumul dăunător de alcool, precum și să efectueze evaluări 
eficiente de sănătate, cu un accent special pe insule.

6. Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

1 În conformitate cu articolul 123 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 
în cazul în care declarația este semnată de majoritatea deputaților care compun Parlamentul, aceasta se publică în 
procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze 
Parlamentul.


