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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 168,

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, särskilt delmål 3.4 i mål 3 för 
hållbar utveckling, om att genom förebyggande insatser och behandling minska det 
antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt 
främja psykisk hälsa och välbefinnande, och delmål 3.8, om att åstadkomma allmän 
hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till 
grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva 
och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet1,

– med beaktande av den globala övervakningsramen för förebyggande och kontroll av 
icke-överförbara sjukdomar, särskilt prioriteringen att stoppa ökningen av diabetes och 
fetma2,

– med beaktande av rapporten från Världshälsoorganisationens (WHO) europeiska 
högnivåkonferens om icke-överförbara sjukdomar, som hölls i Asjchabad i 
Turkmenistan den 9–10 april 2019, Time to Deliver in Europe: meeting 
non-communicable disease targets to achieve the Sustainable Development Goals3,

– med beaktande av WHO:s globala pakt mot diabetes4,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2012 om åtgärder mot 
diabetesepidemin i EU5,

1 https://sdgs.un.org/goals
2 NCD Global Monitoring Framework (Världshälsoorganisationen)).
3 https://apps.who.int/iris/handle/10665/347381
4 https://www.who.int/initiatives/the-who-global-diabetes-compact
5 EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 47.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 om 
den europeiska gröna given (COM(2019)0640) och av parlamentets resolution av 
den 15 januari 2020 om denna1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 Från jord till 
bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem 
(COM(2020)0381) och av parlamentets resolution av den 20 oktober 2021 om denna2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 november 2020 
En läkemedelsstrategi för Europa (COM(2020)0761) och av parlamentets resolution av 
den 24 november 2021 om denna3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 februari 2021 Europas plan 
mot cancer (COM(2021)0044) och av parlamentets resolution av den 16 februari 2022 
om att stärka Europa i kampen mot cancer – mot en övergripande och samordnad 
strategi4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/522 av 
den 24 mars 2021 om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet 
(programmet EU för hälsa) för perioden 2021–20275,

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om ett europeiskt hälsodataområde (COM(2022)0197),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2282 av 
den 15 december 2021 om utvärdering av medicinsk teknik6,

– med beaktande av kommissionens initiativ ”Healthier Together” – EU:s initiativ för 
icke-smittsamma sjukdomar av den 20 juni 20227,

– med beaktande av Världshälsoförsamlingens resolution av den 28 maj 2019 om att 
förbättra insynen på marknaderna för läkemedel, vaccin och andra hälso- och 
sjukvårdsprodukter,

– med beaktande av handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter8,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Diabetes är en av de vanligaste icke-överförbara sjukdomarna. Över 
33 miljoner människor i EU lever med diabetes. Detta antal förväntas öka till 

1 EUT C 270, 7.7.2021, s. 2.
2 EUT C 184, 5.5.2022, s. 2.
3 EUT C 224, 8.6.2022, s. 47.
4 EUT C 342, 6.9.2022, s. 109.
5 EUT L 107, 26.3.2021, s. 1.
6 EUT L 458, 22.12.2021, s. 1.
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/sv/index.html.
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38 miljoner fram till 20301.

B. Ungefär hälften av dem som lever med diabetes uppnår eller upprätthåller inte optimala 
blodsockermål2 , vilket leder till en ökad risk för diabetesrelaterade komplikationer som 
leder till försämrat välbefinnande och andra konsekvenser, däribland 
produktivitetsförluster och kostnader för samhället. Europa är den region i världen där 
flest barn och ungdomar lever med typ 1-diabetes3 .

C. Mer än 95 % av diabetiker har typ 2-diabetes, med riskfaktorer såsom vikt över 
hälsosamma nivåer, tobaksbruk, för lite motion och ohälsosam kost. Typ 2-diabetes blir 
allt vanligare bland barn och unga4 .

D. Både typ 1- och typ 2-diabetes har visat sig ha en negativ inverkan på den förväntade 
livslängden5 . Diabetes har uppskattats vara den fjärde vanligaste dödsorsaken i 
Europa6 .

E. Diabetes kan för närvarande inte botas.

F. Människor i alla åldrar och samhällsskikt kan drabbas av diabetes.

G. Diabetes slår olika hårt mot olika socioekonomiska grupper, och socioekonomiska 
faktorer är avgörande för vilka konsekvenser sjukdomen får för människors liv.

H. Alla patienter har rätt till en optimal behandling, oavsett ekonomiska förutsättningar, 
kön, ålder eller nationalitet, och det finns ett akut behov av att säkerställa lika tillgång 
till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga behandlingar inom EU.

I. EU-medborgarna dras alltjämt med ojämlikheter i fråga om förebyggande åtgärder. De 
är ojämlikt skyddade mot riskfaktorer, ojämlikt utbildade när det gäller hälsosamma 
beteenden och ojämlikt utrustade mot felaktig information. EU-medborgarna är även 
ojämlika när det gäller en snabb tillgång till överkomlig behandling och vård av god 
kvalitet, sett både mellan medlemsstaterna och mellan regionerna inom varje land.

J. Diabetes är en orsak till många hälsokomplikationer. Exempelvis utvecklar en tredjedel 
av dem som lever med diabetes diabetesretinopati7 och en tredjedel 
hjärt-kärlsjukdomar8. Fyra femtedelar av alla fall av terminal njursvikt förekommer 
bland människor med typ 2-diabetes och/eller högt blodtryck9. Diabetes är en orsak till 
tidig dödlighet och funktionsnedsättning (blindhet, amputationer, hjärtsvikt).

K. Vissa former av typ 2-diabetes, graviditetsdiabetes, diabetesrelaterade komplikationer 
och andra konsekvenser av diabetes kan förebyggas genom strategier som riktar in sig 
på de riskfaktorer för sjukdomen som går att påverka, till exempel genom främjande av 

1 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/health/diabetes_en 
2  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1479164116679775
3  https://diabetesatlas.org/atlas/tenth-edition/
4 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7673790/
6 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/98391/E93348.pdf
7 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26605370/
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5994068/
9 https://idf.org/our-activities/care-prevention/diatetes-and-the-kidney.html 
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ett aktivt och tobaksfritt liv och tillgång till hälsosamma livsmedel samt politik som tar 
itu med de miljömässiga, kulturella och socioekonomiska bestämningsfaktorerna för 
hälsa och främjande av tidig diagnos och tidiga åtgärder. Diabetes diagnostiseras dock 
ofta för sent, och upp till en tredjedel av alla som lever med diabetes i EU vet för 
närvarande inte om att de är drabbade1 .

L. Näringsvärdesmärkning på förpackningens framsida hjälper medborgarna att göra 
hälsosammare livsmedelsval och därigenom förhindra ohälsosam konsumtion av 
livsmedel med ett högt innehåll av salt, fett och socker och förebygga fetma, som är en 
av de främsta riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes.

M. Människor som lever med diabetes är bland de hårdast drabbade av covid-19, inte bara 
på grund av deras risk för att utveckla allvarliga former av sjukdomen utan också på 
grund av risken för komplikationer senare i livet till följd av störningarna i vården under 
pandemin2.

N. Diabetes är en komplex och multifaktoriell sjukdom på grund av dess samspel med 
andra sjukdomar och med alla vårdnivåer. Förebyggande, behandling och hantering av 
sjukdomen kan ge en fingervisning om hälso- och sjukvårdssystemets kvalitet, 
effektivitet, resultat och resiliens. En effektiv hantering och behandling av diabetes 
leder också till bättre resultat för andra icke-överförbara sjukdomar och andra 
sjukdomar.

O. 100 år efter insulinets upptäckt finns det fortfarande många ojämlikheter globalt och 
mellan och inom medlemsstaterna när det gäller tillgång till vård, utbildning, autonomi, 
läkemedel, verktyg för att övervaka blodsockernivåer, utrustning och teknik samt 
hälsoresultat3. Det behövs fortfarande forskning för att tydligt identifiera individuella 
riskfaktorer för typ 1-diabetes, hjälpa till att fastställa hur man bäst möjliggör en 
tidigare diagnos av typ 1-diabetes och identifiera patienter som är kandidater för en 
immunologisk behandling i framtiden. Mer forskning, inbegripet beteendeforskning, 
behövs också för att förbättra och ytterligare fastställa de mest verkningsfulla insatserna 
för förebyggande och hantering av typ 2-diabetes.

P. I alla medlemsstater står diabetes för omkring 9 % av hälso- och sjukvårdskostnaderna4, 
och upp till 75 % av dessa kostnader kan vara kopplade till komplikationer som skulle 
kunna förebyggas5. Förebyggande åtgärder är effektivare än alla botemedel när det 
gäller att minska incidensen, prevalensen och komplikationerna av vissa typer av 
diabetes, och är den mest kostnadseffektiva långsiktiga strategin för att bekämpa 
diabetes.

Q. Människor som lever med diabetes måste själva sköta sin sjukdom, med sporadiska 
insatser eller stöd från hälso- och sjukvårdspersonal några gånger om året. Bördan av 
diabetes för de enskilda och deras familjer är inte bara ekonomisk, utan medför också 

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

BLEUPRINT-FOR-ACTION-ON-DIABETES.pdf 
4 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
5 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17853332/
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enorma psykosociala problem och försämrad livskvalitet. Innovationer på området 
självmätning av blodsockernivån underlättar en enklare och bättre reglering av 
blodsockernivån. Det är fördelaktigt att stödja en snabb tillgång till sådana innovationer 
för diabetespatienter, eftersom de hjälper patienterna att hantera sin diabetes på ett bra 
sätt och förhindrar därmed hälsokomplikationer och tillhörande hälsokostnader.

R. Det finns ingen rättslig EU-ram mot diskriminering av människor som lever med 
diabetes eller andra kroniska sjukdomar, och fördomar mot dessa människor är 
fortfarande vanligt förekommande i skolor, i samband med rekrytering, på arbetsplatser, 
i försäkringsavtal och i körkortsärenden i hela EU. De senaste årens utveckling när det 
gäller kunskapen om diabetes samt om behandling och teknik innebär att människor 
med diabetes kan ha en mycket mer exakt och kontinuerlig kontroll över sitt blodsocker, 
vilket gör det möjligt för dem att övervinna tidigare upplevda risker i sitt dagliga liv.

S. Det har visat sig att det är stor risk för att människor som lever med diabetes och andra 
icke-överförbara sjukdomar avbryter vården och utvecklar allvarligare symtom och 
komplikationer under humanitära nödsituationer.

T. Flera EU-åtgärder har varit inriktade på diabetes, bland annat rådets slutsatser från 2006 
om främjande av hälsosamma livsstilar och förebyggande av diabetes och parlamentets 
resolution av den 14 mars 2012 om åtgärder mot diabetesepidemin i EU. Det finns 
starka skäl att öka dessa insatser som svar på den ökande bördan av diabetes och det 
akuta behovet av att medlemsstaterna vidtar kraftfulla åtgärder, särskilt mot bakgrund 
av mervärdet av samordnade insatser på EU-nivå. ”Healthier Together” – EU:s initiativ 
för icke-smittsamma sjukdomar behandlar vissa av medlemsstaternas behov och krav 
som togs upp i parlamentets resolution från 2012, men saknar en tydlig ram för åtgärder 
i medlemsstaterna och har inga konkreta mål som skulle göra det möjligt att fastställa 
delmål och mäta framsteg.

1. Europaparlamentet beklagar djupt att allt fler människor lever med diabetes och 
uttrycker sin solidaritet med dem som lider av denna nedbrytande sjukdom och deras 
familjer.

2. Europaparlamentet påminner om de globala täckningsmål för diabetes för 2030 som 
antogs vid Världshälsoförsamlingens 75:e möte, inbegripet målet att 80 % av dem som 
lever med diabetes ska ha diagnostiserats; 80 % ska ha god kontroll över sin 
blodsockernivå; 80 % av människor med diagnostiserad diabetes ska ha god kontroll 
över sitt blodtryck; 60 % av diabetiker som är 40 år eller äldre ska få statiner; och 
100 % av människor med typ 1-diabetes ska ha tillgång till kvalitetssäkrad egen insulin-
 och blodsockerövervakning till ett överkomligt pris. Parlamentet betonar att EU:s 
täckningsmål för 2030 bör vara ännu ambitiösare.

3. Europaparlamentet ser positivt på det gemensamma uttalandet från kommissionen och 
WHO:s regionkontor för Europa under den 70:e sessionen i WHO:s regionkommitté för 
Europa 2020, där de lovade att stärka sitt redan starka partnerskap och anpassa det till 
nya hälsoprioriteringar, inbegripet ett samlat grepp på icke-överförbara sjukdomar1.

4. Europaparlamentet välkomnar utarbetandet av ”Healthier Together” – EU:s initiativ för 
icke-smittsamma sjukdomar och uppmanar medlemsstaterna att utnyttja den bästa 

1 https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-11/2020_who_euro_cooperation_en_0.pdf
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praxis som beskrivs i dokumentet och den finansiering som görs tillgänglig genom olika 
EU-program.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att visa politiskt 
engagemang och sätta upp ambitiösa mål för att motverka ökningen av antalet européer 
med diabetes, minska ojämlikheten mellan EU-medborgarna och förbättra vården och 
livskvaliteten för diabetiker.

6. Europaparlamentet understryker i detta avseende att kommissionen fullfölja ”Healthier 
Together” – EU:s initiativ för icke-smittsamma sjukdomar, bland annat genom att 
samarbeta med medlemsstaterna för att ta fram och genomföra gemensamma, 
standardiserade kriterier och metoder för insamling av uppgifter om diabetes, och för att 
samla in, registrera, övervaka och hantera omfattande epidemiologiska uppgifter om 
diabetes samt ekonomiska uppgifter om kostnaderna för att förebygga och hantera 
diabetes i EU, inbegripet patienternas preferenser och patientgenererade uppgifter. 
Parlamentet betonar att främjande och utnyttjande av bästa praxis och stöd till forskning 
om kliniska interventioner och förebyggande program och deras ändamålsenlighet 
kommer att leda till bättre resultat inte bara för bekämpningen av diabetes utan även för 
alla andra komplikationer och samsjuklighet av diabetes.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utarbeta, genomföra och övervaka 
nationella diabetesplaner och diabetesstrategier med jämförbara delmål och mål, 
inbegripet en komponent för riskminskning och screening/tidiga åtgärder för att inrikta 
sig på bland annat socioekonomiska bestämningsfaktorer för hälsa och satsning på 
hälsofrämjande miljöer och hälsolitteracitet och digital kompetens. Där ingår också 
utbildning och upplysningskampanjer som riktar sig till både befolkningen i allmänhet 
och högriskgrupper i synnerhet (såsom människor med prediabetes) och som är 
utformade för att minska ojämlikheten och optimera hälso- och sjukvårdsresurserna.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla EU:s åtgärder och 
dokument inom alla arbetsområden återspeglar den mest aktuella evidensen, särskilt när 
det gäller riskfaktorer som går att påverka och riskbegränsande åtgärder, och att de ger 
en korrekt bild av diabetes för att bekämpa stigmatisering och diskriminering.

9. Europaparlamentet understryker att mer uppmärksamhet bör ägnas åt att förebygga alla 
icke-överförbara sjukdomar och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
stärka, genomföra och utvärdera tillräckligt finansierade förebyggande planer.

10. Europaparlamentet beklagar den signifikanta ojämlikheten i hälsa inom EU, inbegripet 
inom förebyggandet av icke-överförbara sjukdomar. Parlamentet insisterar på behovet 
av att identifiera och ägna särskild uppmärksamhet åt utsatta, marginaliserade och 
socialt utestängda befolkningsgrupper och åt människor som bor i avlägsna områden 
(t.ex. i landsbygdsområden, isolerade områden eller de yttersta randområdena långt från 
vårdinrättningar) för att säkerställa deras tillgång till förebyggande tjänster. Parlamentet 
anser i detta avseende att förebyggande också måste säkerställas mot bakgrund av social 
rättvisa, vilket innebär att det behövs systematiska förändringar genom offentlig politik 
som omfattar hela befolkningen, vid sidan av förändringar i det individuella beteendet.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa fortsatt tillgång för 
patienter till primär- och sekundärvård samt diabetesbehandlingar och diabetesteknik, 
inbegripet e-hälsoteknik såsom system för kontinuerlig glukosövervakning och nya 



system för insulintillförsel, och dessutom att hjälpa patienterna att skaffa sig och 
upprätthålla den kompetens och förståelse som krävs för att möjliggöra livslång 
egenvård.

12. Europaparlamentet betonar vikten av att se icke-överförbara sjukdomar ur ett perspektiv 
som erkänner att människors, djurs och miljöns hälsa är nära kopplade till varandra och 
att alla åtgärder för att bekämpa icke-överförbara sjukdomar därför bör vara fast 
förankrade i One health-modellen.

13. Europaparlamentet betonar vikten av EU:s lagstiftning och åtgärder på hälsoområdet, 
inbegripet direktivet om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård1, 
de reviderade mandaten för EU:s folkhälsomyndigheter, förslaget till förordning om 
allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa (COM(2020)0727), direktivet 
om tobaksvaror2, programmet EU4Health och läkemedelsstrategin, för att förebygga 
kroniska sjukdomar och hantera hälsorisker.

14. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som en hälsosam livsmedelsmiljö 
spelar för att förebygga icke-överförbara sjukdomar och uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att intensifiera sina åtgärder för att se till att de mest hälsosamma och 
hållbara livsmedlen också är de mest överkomliga.

15. Europaparlamentet understryker behovet av att ta sig an de riskfaktorer för 
icke-överförbara sjukdomar som går att påverka genom en politik som främjar ett aktivt 
och tobaksfritt liv, tillgång till hälsosamma livsmedel och fysisk aktivitet och som tar 
itu med de miljömässiga, kulturella och socioekonomiska faktorer som ligger bakom 
dålig hälsa.

16. Europaparlamentet konstaterar att fetma betraktas som en primär riskfaktor för 
typ 2-diabetes. Parlamentet betonar den roll som en hälsosam kost spelar för att 
förebygga och hantera typ 2-diabetes. Parlamentet betonar att risken för individuell 
diabetes kan minskas genom ökad konsumtion av hållbart producerade växter och 
växtbaserade livsmedel, såsom färsk frukt och färska grönsaker, fullkorn och 
baljväxter3. Parlamentet betonar dessutom behovet av att ta itu med överkonsumtionen 
av kött och överprocessade produkter samt produkter med högt innehåll av socker, salt 
och fett. Parlamentet gläder sig åt den kommande översynen av EU:s program för frukt, 
grönsaker och mjölk i skolan och EU:s politik för främjande av jordbruksprodukter.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra och 
hjälpa konsumenterna att göra välgrundade, hälsosamma och hållbara val när det gäller 
livsmedelsprodukter genom att anta ett obligatoriskt och harmoniserat EU-system för 
näringsvärdesmärkning på förpackningens framsida som utvecklas på grundval av 
solida och oberoende vetenskapliga bevis. Parlamentet välkomnar inriktningen på 
hälsosam näring i EU:s barngaranti och efterlyser en ny EU-handlingsplan om 
barnfetma. Parlamentet stöder skatteåtgärder för att göra färska livsmedel (såsom frukt 
och grönsaker, baljväxter och fullkorn) mer överkomliga och tillgängliga på nationell 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om 
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. EUT 
L 88, 4.4.2011, s. 45.

2 EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5466941

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


nivå, särskilt för låginkomsttagare. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda 
prispolitiska åtgärder, t.ex. differentierad mervärdesskatt, och marknadsreglering för att 
påverka efterfrågan på, tillgången till och överkomligheten av livsmedel och drycker 
med lågt innehåll av mättade fetter, transfetter, salt och socker. Parlamentet stöder 
medlemsstaterna i översynen av de relevanta bestämmelserna för att begränsa reklam 
för sötade drycker och bearbetade livsmedelsprodukter med högt innehåll av fett, salt 
och socker, inklusive reklam på sociala medier, och ser fram emot de aviserade 
lagstiftningsförslagen i detta avseende inom ramen för från jord till bord-strategin.

18. Europaparlamentet understryker att tobak, skadlig alkoholkonsumtion och 
miljöföroreningar är vanliga riskfaktorer även för andra kroniska sjukdomar. 
Parlamentet upprepar sitt krav på att ett integrerat program för förebyggande av 
kroniska sjukdomar ska tas fram i nära samarbete med styrgruppen för främjande av 
hälsa, förebyggande av sjukdomar och hantering av icke-överförbara sjukdomar.

19. Europaparlamentet upprepar den europeiska gröna givens betydelse som en viktig 
bidragande faktor till förebyggande av sjukdomar i Europa genom att minska luft-, 
livsmedels-, vatten- och markföroreningar och kemisk exponering, och säkerställa 
tillgång till och information om hälsosamma livsmedel. Parlamentet förespråkar att en 
utvärdering av vilka effekter politiken får för incidensen av icke-överförbara sjukdomar 
integreras i från jord till bord-strategin, kemikaliestrategin för hållbarhet, 
nollföroreningsstrategin och strategin för en giftfri miljö.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
digitaliseringen av nationella hälso- och sjukvårdstjänster och införandet av nya verktyg 
och ny teknik som möjliggör effektivare datainsamling, övervakning och åtgärder för att 
förbättra egenvården, minska risken för diabetesrelaterade komplikationer och andra 
konsekvenser av diabetes samt förbättra livskvaliteten. Parlamentet betonar att varje 
digital omställning inom hälso- och sjukvården bör gå hand i hand med ökad digital 
hälsolitteracitet och att den ska vara användarvänlig och patientcentrerad samt främja 
förtroendet genom att säkerställa höga standarder för dataskydd och cybersäkerhet. 
Parlamentet betonar i detta avseende potentialen hos det europeiska hälsodataområdet 
för icke-överförbara sjukdomar, inbegripet diabetes.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med patientorganisationer 
och människor som lever med diabetes och andra kroniska sjukdomar på ett strukturerat 
sätt, och att uppmuntra utarbetandet av en gemensam uppsättning resultatåtgärder som 
är av störst betydelse för diabetiker. Dessa ska användas för lagstadgad bedömning och 
beslutsfattande om prissättning och ersättning samt under hela utarbetandet och 
genomförandet av relevanta strategier, inbegripet nationella diabetesplaner och 
informationsprogram.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att på ett transparent sätt ge 
ekonomiskt stöd till viktiga icke-statliga organisationer, inbegripet de som talar för och 
företräder patienter, konsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över och vid behov påskynda sina 
nationella vårdmodeller med fokus på att sätta in personcentrerad och helintegrerad vård 
under hela vårdvägen, och i synnerhet inkludera förebyggande av sjukdomar, 
förebyggande av diabeteskomplikationer och stöd för psykisk hälsa.



24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kartlägga och ta 
itu med hinder för både humant insulin och insulinanaloger och att säkerställa 
överkomliga priser för både användare och nationella hälso- och sjukvårdssystem.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge konkret vägledning till 
medlemsstaterna för att säkerställa oavbruten behandling av personer som lever med 
diabetes i humanitära nödsituationer och framhåller behovet av att tillhandahålla 
diabetesvård inom ramen för humanitära insatser.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja kompetensutvecklingen inom 
primär- och närvården i alla medlemsstater och att säkerställa integrering och 
kontinuitet i vården med fokus på samarbete mellan yrkesverksamma inom 
tvärvetenskapliga vårdgrupper.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra 
samordningen av diabetesforskningen i Europa och mellan medlemsstaterna.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja forskning 
om icke tillgodosedda kliniska behov i fråga om diabetes och dess olika former av 
samsjuklighet och komplikationer, med beaktande av behovet av att förbättra 
livskvaliteten för människor som lever med diabetes och andra kroniska sjukdomar. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja 
produktionskapaciteten för kvalitetssäkrat insulin, injektionsutrustning och verktyg för 
övervakning av blodsockernivån för att förbättra konkurrensen och tillgången på 
nationell nivå och patienternas tillgång.

29. Europaparlamentet betonar vikten av spetskompetens inom medicinsk forskning och 
innovation i unionen och uppmanar kommissionen att bygga vidare på arbetet som 
gjorts inom Europas plan mot cancer i detta avseende. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning i sin resolution av den 24 november 2021 om att stödja ytterligare forskning 
inom underrepresenterade befolkningsgrupper, såsom äldre, barn, kvinnor och patienter 
med samsjuklighet, inbegripet fetma både som en primär sjuklighet och som en kronisk 
sjukdom som leder till andra icke-överförbara sjukdomar.

30. Europaparlamentet är bekymrat över att frågan om tillgången till läkemedel och 
överkomliga läkemedelpriser fortfarande är en utmaning för de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen och att innovativa läkemedel är dyra eller inte ens har släppts ut på 
marknaden i vissa medlemsstater av kommersiella skäl.

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att EU:s finansiering av 
biomedicinsk forskning och utveckling ges på villkor att investeringar är fullständigt 
transparenta och spårbara, att leverans till alla medlemsstater säkerställs och att bästa 
resultat för patienterna främjas, bland annat genom att säkerställa att de har tillgång till 
och råd med de tillverkade läkemedlen.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet utvärdera och se över 
incitamentssystemet, att öka pristransparensen och peka ut de faktorer som lett till en 
inskränkning av överkomlig prissättning av läkemedel jämte patienternas tillgång till 
dessa. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att ta itu med de grundläggande 
orsakerna till läkemedelsbrist och föreslå hållbara lösningar som också främjar 
konkurrens avseende läkemedel med och utan patentskydd samt marknadsinträde i rätt 



tid för generiska läkemedel och biosimilarer.

33. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om garantier för att 
forskningsprioriteringarna drivs av patienternas behov och folkhälsobehoven och att 
offentliga medel investeras på ett transparent sätt som säkerställer tillgången till rimligt 
prissatta produkter som är ett resultat av dessa partnerskap och offentliga medel.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över den relevanta arbetsmiljö- och 
trafiksäkerhetslagstiftningen för att undvika ytterligare diskriminering av människor 
med diabetes.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa fortsatt 
finansiellt stöd till diabetes inom ramen för EU:s nuvarande och framtida ramprogram 
för forskning, inbegripet forskning om integrerade vårdmodeller, effektiva insatser för 
att förebygga och hantera diabetes och den digitala teknikens inverkan på egenvård för 
diabetespatienter och beteendeförändringar.

36. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


