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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 

за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че оценките, които сочат, че АМР може да доведе до 10 

милиона смъртни случая годишно до 2050 г., и като има предвид, че над 9 

милиона от прогнозираните смъртни случаи ще възникнат извън ЕС, по-

специално в Азия и Африка; 

Б. като има предвид, че според оценките разходите по предприемането на действия в 

световен мащаб относно АМР възлизат на до 40 милиарда щатски долара за 10-

годишен период; 

В. като има предвид, че свързаните с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през следващите години, а ефективните действия 

разчитат на непрекъснати междусекторни инвестиции в публични и частни 

научни изследвания и иновации, така че да могат да бъдат разработени по-добри 

инструменти, продукти и уреди, нови лечения и алтернативни подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 

Г. като има предвид, че от Петата до Седмата рамкова програма (FP5-FP7) бяха 

инвестирани повече от 1 милиард евро в научни изследвания в областта на АМР, 

като по рамкова програма „Хоризонт 2020“ досега вече е мобилизиран общ 

бюджет в размер на над 650 милиона евро; като има предвид, че Комисията пое 

ангажимент да инвестира над 200 милиона евро в сферата на АМР през 

последните три години от програмата „Хоризонт 2020“; 

Д. като има предвид, че различни инструменти за финансиране по линия на 

„Хоризонт 2020“ ще доведат до резултати от изследванията по отношение на 

АМР, и по-специално: 

- Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ), с акцент върху всички аспекти на 

разработването на антибиотици, в т.ч. научни изследвания за механизмите на 

АМР, откриване на нови лекарства, разработване на лекарства и икономически 

аспекти и управление, като седем текущи проекта са в рамките на програмата 

ND4BB с общ бюджет от над 600 милиона евро, финансирани от Комисията, и 

непарични вноски от предприятия; 

- Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и 

развиващите се страни (EDCTP), с акцент върху разработването на нови и 

подобрени лекарствени продукти, ваксини, микробициди и диагностика за борба с 

ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария, с 32 текущи проекта на стойност повече от 

79 милиона евро; 

- Инициативата за съвместно планиране относно АМР (JPIAMR), която акцентира 

върху консолидирането на иначе разпокъсаните национални 

научноизследователски дейности, с текущи проекти на стойност 55 милиона евро; 

- Европейският съвет за научни изследвания (ЕСНИ), с неговите управлявани от 

научните изследователи или „отдолу нагоре“ изследователски проекти; 

- Финансовият механизъм в областта на заразните болести „InnovFin“ за проекти, 

които са близо до пазарна реализация, със седем заема на обща стойност 125 
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милиона евро; 

- Инструментът за МСП и „Бърз път към иновации“ (БПИ) за подпомагане на 

МСП в разработването на новаторски решения и инструменти за профилактика, 

диагностика и лечение на инфекциозни заболявания и подобряване на контрола 

над инфекциите, с 36 свързани с АМР текущи проекта и бюджет от повече от 33 

милиона евро; 

Е. като има предвид, че ефективните действия срещу АМР зависят от намаляването 

на прекомерната и неправилна употреба на антибиотици при хората и животните, 

както и в околната среда, поради което работата в тази област е от първостепенно 

значение;  

Ж. като има предвид, че ефективните действия срещу антимикробната резистентност 

трябва да са част от по-широка международна инициатива с участието на 

възможно най-много международни институции, агенции и експерти, както и на 

частния сектор; 

З. като има предвид, че ефективните действия разчитат основно на по-доброто 

познаване и разумното използване на съществуващите антимикробни лекарства; 

като има предвид, че ваксинирането е ефективен начин за предотвратяване на 

инфекции, които биха се нуждали от лечение с антибактериални средства, като по 

този начин ще се намали развитието на резистентност; 

И. като има предвид, че повече от 20 нови класове антибиотици бяха разработени до 

60-те години на миналия век, но оттогава е разработен едва един нов клас 

антибиотици, въпреки разпространението и развитието на нови резистентни 

бактерии; като има предвид освен това, че съществува ясно доказателство за 

устойчивост на новите агенти спрямо съществуващите класове антибиотици; 

Й. като има предвид, че в заключенията на Съвета относно следващите стъпки в 

рамките на подход „Едно здраве“ за борба с антимикробната резистентност1 

Комисията и държавите членки се приканват в рамките на мрежата „Едно здраве“ 

за АМР да съгласуват програмите за стратегическите изследвания на 

съществуващите инициативи за НИРД на ЕС относно нови антибиотици, 

алтернативи и диагностика; 

К. като има предвид, че политическата декларация, подкрепена от държавните 

ръководители на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември 2016 г., и 

Глобалният план за действие от май 2015 г. са знак за ангажираността на света да 

предприеме широкообхватен, координиран подход в редица сектори за справяне с 

основните причини за антимикробната резистентност; 

Л. като има предвид, че над 100 дружества подписаха през януари 2016 г. 

декларацията от Давос, в която се призовава за колективни действия за създаване 

на устойчив и предвидим пазар за антибиотици, ваксини и диагностика, който 

укрепва запазването на нови и съществуващи лечения; 

М. като има предвид, че са налице положителни странични ефекти на новите 

                                                 
1 OВ C 269, 23.7.2016 г., стр. 26. 
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антимикробни средства за общественото здраве и науката; 

Н. като има предвид, че съществуват успешни примери за програми, които са 

подобрили достъпа до лекарства срещу ХИВ, туберкулоза и малария в световен 

мащаб; 

О. като има предвид, че вътрешноболничните инфекции представляват голяма 

заплаха за запазването и гарантирането на основните здравни грижи навсякъде по 

света; 

1. подчертава необходимостта от увеличаване на финансирането за научни 

изследвания и иновации с междусекторен и интердисциплинарен подход в 

епидемиологията и имунологията на патогени с антимикробна резистентност и 

инфекциите, свързани със здравните грижи, както и в нови механизми за 

антимикробна медикаментозна резистентност, в разработването на нова бърза 

диагностика и на нови мерки за профилактика, включително ваксини, а също и в 

технологии и техники за приложение на лекарства; подчертава необходимостта да 

се даде възможност за управление на антимикробните средства, за да се подобри 

основаното на данни предписване; призовава за допълнителни научни 

доказателства и за внимателно изследване на възможностите за използване на 

неодобрените лекарствени средства и алтернативни или допълнителни видове 

лечение при АМР, като например лечението с бактериофаги; 

2 подчертава неотложната необходимост от задълбочено проучване на 

въздействието на наличието на антимикробни вещества в хранителните култури и 

фуража върху развитието на АМР и върху микробните съобщества в почвите; 

3. отчита слабостите и ограничената възвръщаемост при обичайните икономически 

модели, използвани от промишлеността за разработване на нови антибиотици; 

призовава за разработване на различни стимули, които мотивират и 

благоприятстват създаването на нови лекарства и медицински изделия и 

намирането и прилагането на нови лечения; счита, че стимулите за 

промишлеността имат смисъл, когато са устойчиви в дългосрочен план, когато се 

ръководят от нуждите, стимулират инвестициите в рамките на целия цикъл на 

разработването и използването на продукта и когато са насочени към ключови 

приоритети в областта на общественото здравеопазване, подпомагат 

целесъобразната медицинска употреба и се ръководят от принципите на 

достъпност на цените, ефективност и ефикасност; призовава Комисията спешно 

да представи своя анализ и преглед на текущите модели за стимулиране на 

научните изследвания и иновациите в тази област; отбелязва, че стимулирането на 

промишлеността може да бъде подобрено чрез модел на прехвърляеми 

изключителни търговски права и призовава за оценка на въздействието на този 

модел от Комисията; приветства инициативи, които проучват алтернативни 

бизнес модели за насърчаване и стимулиране на научните изследвания и 

иновациите; 

4. изразява неотложната необходимост да се насърчават партньорства в рамките на 

ЕС и извън него, за да се засили обменът на най-добри практики, включително за 

намаляване на прекомерната и неправилна употреба на антибиотици и да се 

увеличат познанията относно АМР; подчертава ролята на Комисията при 
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наблюдението и координацията на националните планове и стратегии за борба с 

АМР; 

5. настоятелно призовава Комисията да разработи „мисия относно АМР“ в бъдещата 

РП9 с междусекторен и интердисциплинарен подход; 

6. признава разликите между държавите членки по отношение на практиките и 

употребата на антимикробни лекарствени средства; подчертава, че приблизително 

една трета от предписанията се издават при първичната медицинска помощ; 

поради това подчертава необходимостта от програма на ЕС за събиране на данни, 

която да спомогне да се използват правилно всички антибиотици, да се засилят 

сътрудничеството и обменът на най-добри практики между държавите членки, да 

се разработят основани на факти насоки за използването на антимикробни 

лекарства и тяхното предписване по-специално от ветеринарни лекари и лекари в 

областта на първичните здравни грижи, за борба с прекомерната употреба и за 

засилване на научноизследователската дейност в областта на АМР; 

7. подчертава липсата на данни за антимикробната резистентност, за въздействието 

ѝ върху здравето и за нейната социално-икономическа тежест; подчертава 

необходимостта да се подобри събирането на данни на системно равнище в целия 

ЕС, включително на данни за околната среда и данни, свързани с предписването, 

както и да се наблюдават тенденциите, моделите и развитието в областта на АМР 

и да се действа бързо във връзка с тях; изтъква добавената стойност на 

електронното здравеопазване и разработването на персонализирани грижи, 

цифровизацията и големите информационни масиви, които предлагат 

възможности за разработване на стандарти, обединяване и натрупване на данни, 

отнасящи се до АМР, и насърчаване на цялостен подход в борбата с АМР; 

призовава за засилване на наблюдението на АМР в развиващите се страни; 

8. подчертава системния характер на АМР; подкрепя подновения ангажимент на 

Комисията за насърчаване на действията и водещата роля на ЕС в борбата с АМР, 

включително на международно равнище; подчертава необходимостта от глобално 

наблюдение на употребата на антимикробни средства в съответствие с Глобалния 

план за действие, приет от Световната здравна асамблея през 2015 г.; подчертава 

също така необходимостта от засилено сътрудничество, например в рамките на Г-

7, Г-20 и БРИКЮ, включително в научните изследвания и иновациите, и ролята 

на научната дипломация за насърчаване на полезните взаимодействия и 

оптимизиране на разпределението на ресурсите; призовава за подобни съвместни 

усилия за справяне с въпросите на достъпа до антибиотици, както беше направено 

в областта на ХИВ, туберкулозата и маларията; 

9. счита, че са необходими различни модели на сътрудничество, ръководени от 

публичния сектор и с участието на промишлеността; подчертава значението на 

балансираните публично-частни партньорства и по-тясното сътрудничество 

между публичния сектор, промишлеността, МСП и изследователите от публичния 

сектор, например чрез създаването на специални структури в университетите и 

научните центрове за насърчаване на иновациите и преодоляване на научните 

предизвикателства при създаването на нови антибиотици, ваксини и 

диагностични методи за борба с АМР; насърчава продължаването на публично-
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частното сътрудничество по модела на програмите в рамките на ИИЛ: ERA-NET, 

EARS-Net, ESAC-Net, CAESAR, JIACRA, PIRASAO, AMC, PRND и EDCTP; 

10. подчертава значението на подобряването на осведомеността и разбирането за 

АМР чрез ефективни санитарни съоръжения, превантивни мерки и образование и 

обучение, включително кампании на ЕС за повишаване на обществената 

осведоменост и целенасочено обучение на здравните специалисти, фармацевтите, 

ветеринарните лекари и животновъдите; 
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