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Въпрос с искане за устен отговор O-000080/2020
до Съвета
Член 136 от Правилника за дейността
Véronique Trillet-Lenoir
от името на групата Renew

Относно: Справяне с незаразните болести по време на кризата с COVID-19 и след нея

COVID-19 доведе до тежки и фатални последици сред високорискови групи като хората на 
възраст над 65 години, хората с предишни заболявания и хората с увредена имунна система 
или незаразни заболявания (НЗЗ). Хората с увредена имунна система също така са изложени 
на висок риск от развиване на усложнения от COVID-19. НЗЗ са и основните причини за 
смъртност и увреждания в Европа.

Новите данни показват как COVID-19 и НЗЗ си взаимодействат и се подсилват взаимно. 
Пациентите, засегнати от НЗЗ, са изложени на по-голям риск от развиване на тежки 
заболявания и по-голям риск от смърт, причинена от COVID-19. COVID-19 също така сериозно 
изостри тежестта на НЗЗ, като наруши рутинните хронични грижи, например диагностиката и 
лечението. Освен това смущенията в разпространението на основни лекарства и ограниченият 
достъп до здравни работници и помощни услуги също са засегнали критично текущото 
управление на НЗЗ.

Нещо повече, пандемията и предприетите в тази връзка мерки (напр. ограничения на 
свободата на движение или вечерен час) увеличават поведенческите рискови фактори за НЗЗ 
като тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, нездравословния хранителен режим и 
липсата на физическа активност. Необходимо е бързо да се предприемат действия на 
равнището на ЕС и на национално равнище, а правителствата трябва да признаят общата 
тежест на НЗЗ и да смекчат въздействието върху хората и здравните системи. В дългосрочен 
план усложненията, свързани с COVID-19, могат да окажат въздействие върху общото и 
психичното здраве на европейците, върху здравните системи и нашата икономика.

1. Възнамерява ли Съветът да предприеме действия за превенция и управление на НЗЗ като 
част от мерките в отговор на COVID-19 на равнище ЕС и на национално равнище в 
рамките на пакета за Европейския здравен съюз?

2. Планира ли Съветът да приеме препоръки за действия във връзка с НЗЗ по време на 
кризата с COVID-19 и след нея?

3. При планираното преразглеждане на мандата на Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията (ECDC) Съветът би ли бил склонен да се застъпи за 
разширяване на отговорностите на ECDC с цел включване на НЗЗ?

4. Как бъдещите усилия на ЕС за подготвеност за епидемии ще отчитат НЗЗ като предишни 
заболявания?

5. Какви мерки за смекчаване ще предприеме ЕС, за да гарантира предоставянето на услуги 
за диагностика, лечение и рехабилитация, както и палиативни услуги за хората, живеещи с 
НЗЗ?
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