
PE662.590v01-00

Fråga för muntligt besvarande O-000080/2020
till rådet
Artikel 136 i arbetsordningen
Véronique Trillet-Lenoir
för Renew-gruppen

Angående: Åtgärder mot icke-överförbara sjukdomar under och efter covid-19-krisen

Covid-19-pandemin har haft allvarliga och dödliga följder för högriskgrupper, såsom personer över 65 
år, personer med underliggande samsjuklighet och personer med nedsatt immunförsvar eller icke-
överförbara sjukdomar. Personer med nedsatt immunförsvar löper också stor risk för komplikationer 
till följd av covid-19. Icke-överförbara sjukdomar är också de främsta orsakerna till dödlighet och 
funktionsnedsättning i Europa.

Nya rön visar hur covid-19 och icke-överförbara sjukdomar samverkar och förstärker varandra. 
Patienter som lider av icke-överförbara sjukdomar löper större risk att drabbas av allvarliga sjukdomar 
och större risk att dö till följd av covid-19. Covid-19 har också kraftigt ökat problemen med de icke-
överförbara sjukdomarna genom att orsaka avbrott i den rutinmässiga kroniska vården, såsom 
diagnostik och behandling. Dessutom har störningar i distributionen av viktiga läkemedel och 
begränsad tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal och stödtjänster också haft en kritisk inverkan på 
den löpande hanteringen av icke-överförbara sjukdomar.

Pandemin och de åtgärder som vidtagits mot denna (t.ex. nedstängningar eller utegångsförbud) ökar 
dessutom beteenderelaterade riskfaktorer, såsom rökning, skadlig alkoholkonsumtion, osunda 
kostvanor och fysisk inaktivitet. Åtgärder måste vidtas snabbt på EU-nivå och nationell nivå, och 
regeringarna måste inse hur allvarliga de icke-överförbara sjukdomarnas samlade konsekvenser är 
och minska effekterna för människor och för hälso- och sjukvårdssystemen. På lång sikt kan 
komplikationerna till följd av covid-19 påverka européernas allmänna och psykiska hälsa, hälso- och 
sjukvårdssystemen och ekonomin.

1. Har rådet för avsikt att inom ramen för paketet om en europeisk hälsounion ta itu med frågan om 
förebyggande och hantering av icke-överförbara sjukdomar i samband med åtgärder mot covid-
19-pandemin på EU-nivå och nationell nivå?

2. Planerar rådet att anta rekommendationer för att ta itu med icke-överförbara sjukdomar under 
och efter covid-19-krisen?

3. Skulle rådet inom ramen för den planerade översynen av mandatet för Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) vara berett att förespråka en utvidgning av 
centrumets ansvarsområden till icke-överförbara sjukdomar?

4. Hur kommer EU:s framtida insatser för beredskap mot epidemin att ta hänsyn till underliggande 
icke-överförbara sjukdomar?

5. Vilka riskreducerande åtgärder kommer EU att vidta för att garantera diagnostik, behandling, 
rehabilitering och palliativ vård för människor som lever med icke-överförbara sjukdomar?
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