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Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 168. pantu,

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, jo īpaši ilgtspējīgas 
attīstības 3. mērķa (IAM) 4. mērķrādītāju, proti, ar profilaksi un ārstēšanu par trešdaļu 
samazināt priekšlaicīgu mirstību no nepārnēsājamām slimībām un veicināt garīgo 
veselību un labbūtību, un IAM 3. mērķa 8. mērķrādītāju – panākt, ka visiem tiek 
nodrošināta vispārēja veselības apdrošināšana, tostarp finanšu riska aizsardzība, 
piekļuve kvalitatīviem veselības aprūpes pamatpakalpojumiem un piekļuve drošām, 
efektīvām, kvalitatīvām un cenas ziņā pieejamām pirmās nepieciešamības zālēm un 
vakcīnām1,

– ņemot vērā Nepārnēsājamo slimību profilakses un kontroles globālo uzraudzības 
satvaru, jo īpaši izvirzīto prioritāti apturēt diabēta un aptaukošanās pieaugumu2,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2019. gada 9.–10. aprīlī Ašgabatā, 
(Turkmenistāna) rīkotās Eiropas augsta līmeņa konferences par nepārnēsājamām 
slimībām noslēguma ziņojumu “Eiropai jārīkojas: nepārnēsājamu slimību mērķrādītāju 
izpilde, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus”3,

– ņemot vērā PVO Globālo diabēta paktu4,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 14. marta rezolūciju par ES diabēta epidēmijas 
novēršanu5,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu 

1 https://sdgs.un.org/goals
2 NCD Global Monitoring Framework (World Health Organization)
3 https://apps.who.int/iris/handle/10665/347381
4 https://www.who.int/initiatives/the-who-global-diabetes-compact
5 OV C 251 E, 31.8.2013., 47. lpp.
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(COM(2019)0640) un attiecīgo Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūciju1,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 20. maija paziņojumu “Stratēģija “No lauka līdz 
galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā” 
(COM(2020)0381) un attiecīgo Parlamenta 2021. gada 20. oktobra rezolūciju2,

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 25. novembra paziņojumu par Eiropas zāļu stratēģiju 
(COM(2020)0761) un attiecīgo Parlamenta 2021. gada 24. novembra rezolūciju3,

– ņemot vērā Komisijas 2021. gada 3. februāra paziņojumu par Eiropas Vēža uzveikšanas 
plānu (COM(2021)0044) un Parlamenta 2022. gada 16. februāra rezolūciju par Eiropas 
spēju stiprināšanu cīņai pret vēzi — ceļā uz visaptverošu un koordinētu stratēģiju4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/522 (2021. gada 
24. marts), ar ko izveido Savienības rīcības programmu veselības jomā (programma 
“ES — veselībai”) 2021.–2027. gadam5,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu regulai par Eiropas veselības datu telpu 
(COM(2022)0197),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2282 (2021. gada 15. 
decembris) par veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšanu6,

– ņemot vērā Komisijas 2022. gada 20. jūnija iniciatīvu “Veselīgāka sabiedrība – ES 
iniciatīva nepārnēsājamo slimību jomā”7,

– ņemot vērā Pasaules Veselības asamblejas 2019. gada 28. maija rezolūciju par zāļu, 
vakcīnu un citu veselības produktu tirgu pārredzamības uzlabošanu,

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu8,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā diabēts ir viena no visizplatītākajām nepārnēsājamām slimībām; tā kā ES vairāk 
nekā 33 miljoni cilvēku sadzīvo ar diabētu; tā kā aplēsts, ka 2030. gadā ar diabētu 
sirgstošo cilvēku skaits ES palielināsies līdz 38 miljoniem9;

B. tā kā aptuveni puse no cilvēkiem, kas slimo ar diabētu, nepanāk vai neuztur optimālu 
glikozes līmeni asinīs10, un līdz ar to palielinās ar diabētu saistīto komplikāciju risks, 
kas noved pie labbūtības pasliktināšanās un citām sekām, kas ietver produktivitātes 

1 OV C 270, 7.7.2021., 2. lpp.
2 OV C 184, 5.5.2022., 2. lpp.
3 OV C 224, 8.6.2022., 47. lpp.
4 OV C 342, 6.9.2022., 109. lpp.
5 OV L 107, 26.3.2021., 1. lpp.
6 OV L 458, 22.12.2021., 1. lpp.
7 https://health.ec.europa.eu/publications/eu-non-communicable-diseases-ncds-initiative-

guidance-document_en
8 https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/
9 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/health/diabetes_en 
10 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1479164116679775
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zudumu un izmaksas sabiedrībai; tā kā Eiropa ir reģions, kurā ir pasaulē vislielākais ar 
1. tipa diabēta sirgstošo bērnu un jauniešu skaits1 ;

C. tā kā vairāk nekā 95 % cilvēku, kam ir diabēts, slimo ar 2. tipa diabētu, kura riska 
faktori ir paaugstināts ķermeņa svars, tabakas lietošana, fizisko aktivitāšu trūkums un 
neveselīgs uzturs; tā kā 2. tipa diabēts kļūst arvien izplatītāks bērnu un jauniešu vidū2 ;

D. tā kā ir pierādīts, ka 1. un 2. tipa diabēts negatīvi ietekmē paredzamo mūža ilgumu3 ; tā 
kā tiek lēsts, ka diabēts ir ceturtais galvenais nāves cēlonis Eiropā4 ;

E. tā kā izārstēt diabētu pašlaik nav iespējams;

F. tā kā diabēts var skart visu vecumu un dzīvesveidu cilvēkus;

G. tā kā diabēts nevienlīdzīgi ietekmē dažādas sociālekonomiskās grupas, un 
sociālekonomiskie faktori nosaka diabēta ietekmi uz cilvēku dzīvi;

H. tā kā visiem pacientiem ir tiesības uz optimālu ārstēšanu neatkarīgi no viņu finanšu 
līdzekļiem, dzimuma, vecuma vai valstspiederības, tā kā steidzami ir jānodrošina 
vienlīdzīga piekļuve drošai, efektīvai un cenas ziņā pieejamai ārstēšanai ES;

I. tā kā ES iedzīvotāji joprojām saskaras ar nevienlīdzību profilakses ziņā, viņi nav 
vienlīdzīgi aizsargāti pret riska faktoriem, nav vienlīdzīgi izglītoti par veselīgu 
dzīvesveidu un nav vienlīdzīgi aizsargāti pret dezinformāciju; tā kā ES iedzīvotāji 
atrodas nevienlīdzīgā situācijā, kas attiecas uz savlaicīgu piekļuvi cenas ziņā 
pieņemamai un augstas kvalitātes ārstēšanai un aprūpei, un šī situācija ir atšķirīga gan 
starp dalībvalstīm, gan starp vienas valsts dažādiem reģioniem;

J. tā kā diabēts ir daudzu veselības komplikāciju cēlonis, un trešdaļai cilvēku, kuriem ir 
diabēts, veidojas diabētiskā retinopātija5, savukārt viena trešdaļa cilvēku saslimst ar 
sirds un asinsvadu slimībām6; tā kā četras piektdaļas no nieru slimībām pēdējā stadijā ir 
sastopams cilvēkiem ar 2. tipa diabētu un/vai hipertensiju7; tā kā diabēts izraisa 
priekšlaicīgu mirstību un invaliditāti (aklumu, amputācijas, sirds mazspēju);

K. tā kā atsevišķus 2. tipa diabēta veidus, diabētu grūtniecības laikā, ar diabētu saistītas 
komplikācijas un citas diabēta sekas var novērst, īstenojot rīcībpolitikas, ar ko risina 
veselības stāvokļa maināmos riska faktorus, piemēram, veicinot aktīvu dzīvi bez 
tabakas un piekļuvi veselīgai pārtikai, kā arī rīcībpolitikas, ar ko pievēršas vides, 
kultūras un sociālekonomiskiem veselības determinantiem un veicina agrīnu 
diagnosticēšanu un rīcību; tā kā diabēts tomēr bieži tiek diagnosticēts pārāk vēlu, un 
apmēram viena trešdaļa cilvēku, kuri ES dzīvo ar diabētu, pašlaik neapzinās savu 
saslimšanu8;

1  https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
2  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes 
3  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7673790/
4  https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26605370/
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994068/
7 https://idf.org/our-activities/care-prevention/diabetes-and-the-kidney.html  
8 https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
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L. tā kā uzturvērtības marķējums iepakojuma priekšpusē palīdz iedzīvotājiem izdarīt 
veselīgāku pārtikas produktu izvēli un līdz ar to novērst neveselīgu pārtikas patēriņu, 
kurā ir daudz sāls, tauku un cukura, un novērst aptaukošanos, kas ir viens no 
galvenajiem riska faktoriem, kurš noved pie 2. tipa diabēta veidošanās;

M. tā kā cilvēkus, kas slimo ar diabētu, Covid-19 skar vissmagāk, turklāt ne tikai saistībā ar 
risku, ka slimības gaita varētu būt smaga, bet arī saistībā ar risku veidoties 
komplikācijām vēlākā dzīves posmā, jo pandēmijas laikā tikusi pārtraukta aprūpe1;

N. tā kā diabēts ir sarežģīta un daudzfaktoru slimība, jo mijiedarbojas ar citiem veselības 
stāvokļiem un visiem aprūpes līmeņiem; tā kā slimības profilakse, ārstēšana un 
pārvaldība var norādīt uz veselības aprūpes sistēmas kvalitāti, efektivitāti, sniegumu un 
noturību; tā kā diabēta efektīva pārvaldība un aprūpe nodrošina arī labākus rezultātus 
saistībā ar citām nepārnēsājamām slimībām un citām slimībām;

O. tā kā 100 gadus pēc revolucionārās insulīna atklāšanas joprojām pastāv daudzas 
nevienlīdzības gan pasaulē, gan starp dalībvalstīm un to iekšienē attiecībā uz piekļuvi 
aprūpei, izglītībai, autonomijai, zālēm, rīkiem, ar ko uzrauga cukura līmeni asinīs, 
piegādēm, tehnoloģijām un veselības rezultātiem2; tā kā joprojām ir vajadzīgi pētījumi, 
ar ko skaidri identificētu personalizētus riska faktorus 1. tipa diabētam, palīdzētu 
noteikt, kā vislabāk nodrošināt 1. tipa diabēta agrīnu diagnozi, un apzinātu pacientus, 
kurus nākotnē varētu ārstēt ar imunoloģiskām metodēm; tā kā ir vajadzīgi arī turpmāki 
pētījumi, tostarp uzvedības pētījumi, lai uzlabotu un precizētu ietekmīgākos intervences 
pasākumus 2. tipa diabēta profilaksei un pārvaldībai;

P. tā kā visās dalībvalstīs diabēts rada aptuveni 9 % no veselības aprūpes izdevumiem3 un 
tā kā līdz pat 75 % no šīm izmaksām varētu būt saistīti ar potenciāli novēršamām 
komplikācijām4; tā kā nolūkā samazināt atsevišķu diabēta veidu sastopamību, izplatību 
un komplikācijas profilakse ir efektīvāka nekā jebkura ārstēšana, kā arī ir izmaksu ziņā 
tā ir visefektīvākā ilgtermiņa diabēta kontroles stratēģija;

Q. tā kā cilvēkiem, kas slimo ar diabētu, pašiem ir jāpārvalda savs veselības stāvoklis, un 
dažas reizes gadā veselības aprūpes speciālisti sniedz sporādisku ieguldījumu vai 
atbalstu; tā kā diabēta radītais slogs indivīdiem un viņu ģimenēm ir ne vien finansiāls, 
bet arī saistīts ar milzīgām psihosociālām problēmām un dzīves kvalitātes 
pazemināšanos; tā kā ar cukura līmeņa asinīs pašmērīšanu saistītās inovācijas uzlabo un 
atvieglina cukura līmeņa regulēšanu asinīs; tā kā ir lietderīgi atbalstīt šādu inovāciju 
strauju pieejamību diabēta pacientiem, jo tās uzlabo sekmīgu diabēta pārvaldību, līdz ar 
to novēršot veselības komplikācijas un no tām izrietošās veselības izmaksas;

R. tā kā nav tāda ES tiesiskā regulējuma, ar ko nepieļautu diskrimināciju pret cilvēkiem, 
kuri slimo ar diabētu vai citām hroniskām slimībām, un aizspriedumi pret diabēta 
slimniekiem joprojām ir plaši izplatīti visā ES, proti, skolās, darbā pieņemšanā, darba 
vietās, apdrošināšanas polisēs un novērtējumos par autovadītāja apliecību izsniegšanu; 

1 https://idf.org/our-network/regions-members/europe/covid-19.html
2 https://www.mepinterestgroupdiabetes.eu/wp-content/uploads/2021/03/MMD-

BLUEPRINT-FOR-ACTION-ON-DIABETES.pdf 
3 https://www.idf.org/our-network/regions-members/europe/europe-news/487:idf-europe-

statement-on-the-eu-ncd-initiative-%E2%80%93-healthier-together%C2%A0.html
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17853332/
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tā kā iepriekšējos gados uzkrātās zināšanas par diabētu, kā arī ārstēšanas un tehnoloģiju 
tendences nozīmē, ka cilvēki ar diabētu var daudz precīzāk un pastāvīgi kontrolēt 
cukura līmeni asinīs, kas viņiem ļauj ikdienas darbībās pārvarēt iepriekš noteiktos 
riskus;

S. tā kā ir pierādīts, ka cilvēki ar diabētu un citām nepārnēsājamām slimībām ir pakļauti 
lielam riskam, ka humanitārās ārkārtas situācijās viņu aprūpe varētu tikt pārtraukta un 
rastos nopietnāki simptomi un komplikācijas;

T. tā kā vairāki ES pasākumi ir mērķēti uz diabēta apkarošanu, piemēram, Padomes 2006. 
gada secinājumi par veselīga dzīvesveida veicināšanu un diabēta profilaksi un 
Parlamenta 2012. gada 14. marta rezolūcija par ES diabēta epidēmijas novēršanu; tā kā 
ir stingrs pamats tam, lai pastiprinātu šos centienus, reaģējot uz aizvien pieaugošo 
diabēta slogu un steidzamo nepieciešamību vajadzību veikt stingrus pasākumus, jo īpaši 
ņemot vērā ES līmenī saskaņotu centienu pievienoto vērtību; tā kā iniciatīva 
“Veselīgāka sabiedrība – ES iniciatīva nepārnēsājamo slimību jomā” pievēršas 
atsevišķām dalībvalstu vajadzībām un prasībām, kas izvirzītas Parlamenta 2012. gada 
rezolūcijā, bet tai trūkst skaidra satvara rīcībai dalībvalstīs un tai nav konkrētu 
uzdevumu un mērķrādītāju, kas ļautu noteikt mērķus un novērtēt progresu,

1. pauž dziļu nožēlu, ka aizvien vairāk cilvēku nākas sadzīvot ar diabētu, un ir solidārs ar 
šīs smagās slimības pacientiem un viņu ģimenēm;

2. atgādina par 2030. gada globālajiem tvēruma mērķrādītājiem diabētam, kas pieņemti 75. 
Pasaules Veselības asamblejā un ietver mērķi diagnosticēt 80 % diabēta slimnieku; 
panākt, ka 80 % ir laba glikēmijas kontrole; panākt, ka 80 % cilvēku ar diagnosticētu 
diabētu ir laba asinsspiediena kontrole; panākt, ka 60 % cilvēku ar diabētu, kuriem ir 40 
vai vairāk gadu, saņem statīnus; un panākt, ka 100 % cilvēku ar 1. tipa diabētu ir 
piekļuve cenas ziņā pieejamam kvalitatīvam insulīnam un ka viņi paši spēj kontrolēt 
glikozes līmeni asinīs; uzsver, ka ES tvēruma mērķrādītājiem 2030. gadam vajadzētu 
būt vēl vērienīgākiem;

3. atzinīgi vērtē Komisijas un PVO Eiropas reģionālā biroja kopīgo paziņojumu PVO 
Eiropas reģionālās komitejas 70. sesijā 2020. gadā, kurā pauda solījumu stiprināt jau tā 
spēcīgo partnerību un pielāgot to jaunajām veselības prioritātēm, tostarp visaptverošai 
reaģēšanai uz nepārnēsājamām slimībām1;

4. uzteic izstrādāto iniciatīvu “Veselīgāka sabiedrība – ES iniciatīva nepārnēsājamo 
slimību jomā” un aicina dalībvalstis izmantot dokumentā izklāstīto paraugpraksi un 
finansējumu, kas pieejams no dažādām ES programmām;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis izrādīt politisku apņemšanos un izvirzīt vērienīgus 
mērķrādītājus, lai Eiropā apturētu ar diabētu sirgstošo skaita pieauguma tendenci, 
samazinātu nevienlīdzību starp ES iedzīvotājiem un uzlabotu diabēta slimnieku aprūpi 
un dzīves kvalitāti;

6. šajā sakarībā uzsver, ka Komisijai jāīsteno iniciatīva “Veselīgāka sabiedrība – ES 
iniciatīva nepārnēsājamo slimību jomā” un inter alia jāsadarbojas ar dalībvalstīm, lai 
izstrādātu un īstenotu kopīgus, standartizētus kritērijus un diabēta datu vākšanas 

1 https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-11/2020_who_euro_cooperation_en_0.pdf
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metodes un lai vāktu, reģistrētu, uzraudzītu un pārvaldītu visaptverošus 
epidemioloģiskos datus par diabētu, kā arī ekonomiskos datus par diabēta profilakses un 
pārvaldības izmaksām ES, kas ietver pacientu izvēli un pacientu ģenerētos datus; 
uzsver, ka paraugprakses veicināšana un izplatīšana un atbalsts pētījumiem par klīnisko 
intervenču un profilakses programmu efektivitāti nodrošinās labākus rezultātus ne tikai 
attiecībā uz diabētu, bet arī visām citām diabēta komplikācijām un blakusslimībām;

7. aicina dalībvalstis izstrādāt, īstenot un uzraudzīt nacionālos diabēta plānus un stratēģijas 
ar salīdzināmiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem, kas ietver riska mazināšanas un 
skrīninga/agrīnas rīcības komponentu, lai cita starpā pievērstos veselības 
sociālekonomiskajiem determinantiem, popularizētu veselībai labvēlīgu vidi un 
veselības un digitālo pratību, sekmētu izglītošanu un informētības palielināšanu, kas 
mērķēta gan uz iedzīvotājiem kopumā, gan jo īpaši augsta riska grupām (piemēram, 
cilvēkiem ar prediabētu) un kas izstrādāta nolūkā samazināt nevienlīdzību un optimizēt 
veselības aprūpes resursus;

8. aicina Komisiju nodrošināt, ka visas ES darbības un dokumenti visās darba jomās satur 
visjaunākos pierādījumus, jo īpaši attiecībā uz maināmiem riska faktoriem un riska 
samazināšanas pasākumiem, un sniedz precīzu priekšstatu par diabētu nolūkā apkarot 
stigmatizāciju un diskrimināciju;

9. uzsver, ka lielāka uzmanība jāpievērš visu nepārnēsājamo slimību profilaksei, un aicina 
Komisiju un dalībvalstis stiprināt, īstenot un izvērtēt pienācīgi finansētus profilakses 
plānus;

10. pauž nožēlu, ka veselības jomā ES ir liela nevienlīdzība, tostarp saistībā ar 
nepārnēsājamo slimību profilaksi; prasa apzināt mazaizsargātas, marginalizētas, sociāli 
atstumtas iedzīvotāju grupas un cilvēkus, kas dzīvo attālos apgabalos (piemēram, lauku, 
nomaļos vai tālākos reģionos, kuri atrodas tālu no medicīnas centriem), un aicina 
pievērst šiem cilvēkiem īpašu uzmanību, lai viņiem būtu piekļuve profilakses 
pakalpojumiem; šajā sakarībā uzskata, ka profilakse ir jāskata arī sociālā taisnīguma 
kontekstā, kas ietver sistēmiskas pārmaiņas, īstenojot visas sabiedrības mēroga valsts 
rīcībpolitikas, kuras pārsniedz individuālas uzvedības izmaiņas;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt pacientiem nepārtrauktu piekļuvi primārajai un 
sekundārajai aprūpei un diabēta ārstēšanai un tehnoloģijām, tostarp e-veselības 
tehnoloģijām, piemēram, glikozes uzraudzības sistēmām un jaunām insulīna padeves 
sistēmām, un palīdzēt pacientiem iegūt un uzturēt prasmes un zināšanas, kas vajadzīgas, 
lai viņi visa mūža garumā spētu kompetenti pārvaldīt slimību;

12. uzsver, ka ir būtiski nepārnēsājamas slimības vērtēt no skatupunkta, ka cilvēka, 
dzīvnieku un vides veselība ir nesaraujami saistīta un ka tādēļ visas darbības 
nepārnēsājamu slimību apkarošanai stingri jābalsta uz pieeju “Viena veselība”;

13. uzsver, cik būtiski ir ES veselības tiesību akti un darbības, tostarp Direktīva par 
pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpē1, pārskatītās pilnvaras ES sabiedrības 
veselības aģentūrām, ierosinātā regula par nopietniem pārrobežu veselības 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) par 
pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.



apdraudējumiem (COM(2020)0727), Tabakas izstrādājumu direktīva1, programma “ES 
— veselībai” un farmācijas stratēģija hronisku slimību profilaksei un veselības risku 
novēršanai;

14. uzsver veselīgas pārtikas vides būtisko nozīmi nepārnēsājamu slimību profilaksē un 
aicina dalībvalstis un Komisiju pastiprināt darbības, lai veselīgākā un ilgtspējīgākā 
pārtika būtu arī cenas ziņā vispieejamākā;

15. uzsver, ka nepārnēsājamu slimību maināmie riska faktori ir jārisina ar rīcībpolitikām, 
kas veicina aktīvu dzīvi bez tabakas, piekļuvi veselīgai pārtikai un fiziskām aktivitātēm 
un kas pievēršas vides, kultūras un sociālekonomiskajiem faktoriem, kuri noved pie 
sliktas veselības;

16. konstatē, ka aptaukošanos uzskata par galveno riska faktoru 2. tipa diabētam; uzsver 
veselīga uztura nozīmi 2. tipa diabēta profilaksē un pārvaldībā; uzsver, ka atsevišķus 
diabēta riskus var mazināt, ja palielina ilgtspējīgi iegūtu augu un augu izcelsmes 
pārtikas, piemēram, svaigu augļu un dārzeņu, pilngraudu produktu un pākšaugu, 
patēriņu2; turklāt uzsver, ka jāpievēršas pārmērīgam gaļas un ļoti transformētu 
produktu, kā arī augsta cukura, sāls un tauku satura produktu patēriņam; pauž atzinību, 
ka ir pārskatīta ES programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu un ES 
lauksaimniecības produktu veicināšanas politika;

17. aicina Komisiju un dalībvalstis iedrošināt patērētājus un palīdzēt viņiem izdarīt 
apzinātu, veselīgu un ilgtspējīgu pārtikas produktu izvēli, ko panāktu, pieņemot obligātu 
un saskaņotu ES uzturvērtības marķējumu iepakojuma priekšpusē, kas izstrādāts, 
pamatojoties uz stabiliem un neatkarīgiem zinātniskiem pierādījumiem; pauž atzinību, 
ka ES Garantijā bērniem uzmanība pievērsta veselīgam uzturam, un prasa izstrādāt 
jaunu ES rīcības plānu attiecībā uz bērnu aptaukošanos; atbalsta fiskālos pasākumus, 
kuru mērķis ir svaigu pārtiku (piemēram, augļus un dārzeņus, pākšaugus un pilngraudu 
produktus) padarīt cenas ziņā pieņemamāku un pieejamāku valstu līmenī, jo īpaši 
cilvēkiem ar zemiem ienākumiem; mudina dalībvalstis izmantot cenu rīcībpolitikas, 
piemēram, pievienotās vērtības nodokļa diferenciāciju, un tirdzniecības kontroles, lai 
ietekmētu pieprasījumu pēc pārtikas un dzērieniem ar zemu piesātināto tauku, 
transtaukskābju, sāls un cukura saturu, šādu produktu pieejamību un pieņemamību 
cenas ziņā; atbalsta dalībvalstu centienus pārskatīt attiecīgos noteikumus, ar ko 
ierobežotu saldinātu dzērienu un pārstrādātu pārtikas produktu ar augstu tauku, sāls un 
cukura saturu reklāmu, tostarp reklāmu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, un šajā ziņā ar 
nepacietību gaida paziņotos tiesību aktu priekšlikumus saistībā ar stratēģiju “No lauka 
līdz galdam”;

18. uzsver, ka tabaka, kaitīgs alkohola patēriņš un vides piesārņojums ir riska faktori, kas 
raksturīgi citām hroniskām slimībām; atkārtoti prasa ciešā sadarbībā ar Veselības 
veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas 
grupu izstrādāt integrētu hronisko slimību profilakses programmu;

19. vēlreiz uzsver, ka Eiropas zaļais kurss ir svarīgs slimību profilaksi veicinošs faktors 
Eiropā, samazinot gaisa, pārtikas, ūdens un augsnes piesārņojumu un ķīmisko vielu 
iedarbību un nodrošinot piekļuvi veselīgai pārtikai un informāciju par šādu pārtiku; 

1 OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466941

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466941


prasa izvērtēt rīcībpolitiku ietekmi uz nepārnēsājamu slimību sastopamību, lai tās 
integrētu stratēģijā “No lauka līdz galdam”, ilgtspēju sekmējošā ķimikāliju stratēģijā, 
bezemisiju stratēģijā un no toksikantiem brīvas vides stratēģijā;

20. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt nacionālo veselības pakalpojumu digitalizāciju 
un jaunu rīku un tehnoloģiju pieņemšanu, kas ļautu efektīvāk vākt datus, uzraudzīt tos 
un ar tiem rīkoties, lai uzlabotu pašaprūpi, samazinātu riskus, kas saistīti ar diabēta 
komplikācijām un citām diabēta sekām, un uzlabotu dzīves kvalitāti; uzsver, ka jebkādai 
digitālajai pārejai veselības aprūpes jomā jāiet roku rokā ar uzlabotu digitālo 
veselībpratību, tai jābūt lietotājdraudzīgai un mērķētai uz pacientu un jāveicina 
uzticēšanās, nodrošinot augstus datu privātuma un kiberdrošības standartus; šajā 
sakarībā uzsver potenciālu, kāds ir Eiropas veselības datu telpai attiecībā uz 
nepārnēsājamām slimībām, tostarp diabētu;

21. aicina Komisiju strukturētā veidā sadarboties ar pacientu organizācijām un cilvēkiem, 
kas slimo ar diabētu un citām hroniskām slimībām, un mudināt, lai tiktu izstrādāts 
vienots rezultatīvu pasākumu kopums, kas būtu visvairāk vajadzīgs cilvēkiem ar diabētu 
un ko varētu izmantot regulatīvajā novērtēšanā un lēmumu pieņemšanā par cenu 
noteikšanu un kompensācijām, kā arī attiecīgo rīcībpolitiku, tostarp nacionālo diabēta 
plānu un izpratnes veicināšanas programmu, izstrādē un īstenošanā;

22. aicina Komisiju arī turpmāk pārredzamā veidā sniegt finansiālu atbalstu galvenajām 
nevalstiskajām organizācijām, tostarp tām, kas atbalsta un pārstāv pacientus, patērētājus 
un veselības aprūpes speciālistus;

23. aicina dalībvalstis pārskatīt un vajadzības gadījumā pilnveidot valsts aprūpes modeļus, 
galveno uzmanību pievēršot uz cilvēku orientētai un pilnībā integrētai aprūpei visā 
ārstniecībā, kas jo īpaši ietver slimību profilaksi, diabēta komplikāciju profilaksi un 
garīgās veselības atbalstu;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis apzināt un novērst šķēršļus gan cilvēkam, gan 
analogajam insulīnam un nodrošināt pieņemamas cenas gan lietotājiem, gan valstu 
veselības aprūpes sistēmām;

25. aicina Komisiju sniegt dalībvalstīm konkrētus norādījumus, kā humanitārās ārkārtas 
situācijās nodrošināt nepārtrauktu ārstēšanu cilvēkiem, kas slimo ar diabētu, un uzsver, 
ka humānās palīdzības pasākumu laikā ir jānodrošina diabēta slimnieku aprūpe;

26. aicina Komisiju atbalstīt primārās un tuvās aprūpes prasmju pilnveidi visās dalībvalstīs, 
nodrošinot aprūpes integrāciju un nepārtrauktību, kurā uzmanība pievērsta speciālistu 
sadarbībai daudzdisciplīnu aprūpes komandās;

27. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot Eiropas un starp dalībvalstīm veikto diabētu 
pētījumu koordināciju;

28. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt pētījumus par trūkstošajām klīniskajām 
vajadzībām diabēta aprūpē un daudzajām blakusslimībām un komplikācijām, ņemot 
vērā vajadzību uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri sadzīvo ar diabētu un citām 
hroniskām slimībām; aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt ražošanas jaudas saistībā 
ar kvalitatīvu un cenas ziņā pieejamu insulīna, injekcijas ierīču un glikozes uzraudzības 
instrumentu ražošanu, lai uzlabotu konkurenci, valsts apgādi un pacientu piekļuvi;



29. uzsver izcilības nozīmi medicīniskajā pētniecībā un inovācijā Savienībā un aicina 
Komisiju šajā ziņā balstīties uz Eiropas Vēža uzveikšanas plāna darbu; vēlreiz pauž 
2021. gada 24. novembra rezolūcijā minēto aicinājumu atbalstīt papildu pētījumus 
nepietiekami pārstāvētās iedzīvotāju grupās, tādās kā vecāka gadagājuma cilvēki, bērni, 
sievietes un pacienti ar blakusslimībām, ietverot aptaukošanos kā primāro saslimstību, 
kā arī gadījumus, kad tā ir kā hroniskas slimības vārteja uz citām nepārnēsājamām 
slimībām, piemēram, diabētu;

30. pauž bažas, ka zāļu pieejamība un pieņemamība cenas ziņā joprojām ir problēma valstu 
veselības aprūpes sistēmām un ka inovatīvas zāles ir dārgas vai dažās dalībvalstīs pat 
nav laistas tirgū komerciālu apsvērumu dēļ;

31. atkārtoti aicina Komisiju nodrošināt, ka ES finansējumu biomedicīnas pētniecībai un 
attīstībai piešķir, ja tiek nodrošināta pilnīga ieguldījumu pārredzamība un izsekojamība, 
piegāde visās dalībvalstīs un tiek sekmēti labākie izveseļošanās rezultāti pacientiem, 
tostarp attiecībā uz saražoto zāļu pieejamību un pieņemamu cenu;

32. aicina Komisiju periodiski izvērtēt un pārskatīt stimulu sistēmu, palielināt cenu 
pārredzamību un apzināt faktorus, kas ierobežo zāļu pieejamību pacientiem un cenas 
pieņemamību; bez tam aicina Komisiju pievērsties zāļu trūkuma pamatcēloņiem un 
ierosināt ilgtspējīgus risinājumus, ar ko turklāt veicina patentētu un 
pēcpatentaizsardzības zāļu konkurenci un ģenērisko un biolīdzīgo zāļu savlaicīgu 
ienākšanu tirgū;

33. atkārtoti aicina garantēt, ka pētniecības prioritātes nosaka pacientu un sabiedrības 
veselības vajadzības un ka publiskie līdzekļi tiek ieguldīti pārredzami, nodrošinot šādās 
partnerībās un ar publisko līdzekļu atbalstu izstrādāto zāļu pieejamību un pieņemamību 
cenas ziņā;

34. aicina Komisiju pārskatīt attiecīgo darba aizsardzības tiesisko regulējumu un ceļu 
satiksmes drošības tiesību aktus, lai turpmāk nepieļautu ar diabētu sirgstošo cilvēku 
diskrimināciju;

35. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt pastāvīgu atbalstu diabēta finansējumam 
saskaņā ar pašreizējām un turpmākām ES pētniecības pamatprogrammām, kas ietver 
pētījumus par integrētiem aprūpes modeļiem, efektīviem pasākumiem diabēta novēršanā 
un pārvaldībā un digitālo tehnoloģiju ietekmi uz diabēta pašaprūpi un uzvedības maiņu;

36. uzdod priekšsēdētājai nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.


