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FORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

A. der henviser til, at det anslås, at AMR kan resultere i op til 10 mio. dødsfald om året 

inden 2050, og at mere end 9 millioner af de anslåede døde vil ske uden for EU, navnlig 

i Asien og Afrika; 

B. der henviser til, at det anslås, at omkostningerne for den globale indsats mod AMR er 

op til 40 mia. USD over en periode på 10 år; 

C. der henviser til, at antallet af udfordringer med relation til antimikrobiel resistens 

(AMR) vil stige i de kommende år, og at en effektiv indsats er afhængig af fortsatte 

tværsektorielle investeringer i offentlig og privat forskning og innovation (FoI), så der, 

også på lang sigt, kan blive udviklet bedre redskaber, produkter og apparater, nye 

behandlinger og alternative tilgange efter en One Health-model; 

D. der henviser til, at der er blevet investeret over 1 mia. EUR i forskning i antimikrobiel 

resistens under det femte til syvende rammeprogram (RP5-RP7), og at et samlet budget 

på over 650 mio. EUR på nuværende tidspunkt allerede er blevet mobiliseret under 

Horisont 2020 (H2020); der henviser til, at Kommissionen har forpligtet sig til at 

investere mere end 200 mio. EUR i AMR i de sidste tre år af Horisont 2020; 

E. der henviser til, at forskellige finansieringsinstrumenter under Horisont 2020 vil levere 

forskningsresultater om AMR, navnlig: 

- Initiativet om innovative lægemidler (IMI), med fokus på alle aspekter af AMR, 

herunder forskning i forbindelse med udvikling af antibiotika, medicin, narkotika, 

udvikling og økonomi og forvaltning, med syv igangværende projekter inden for 

rammerne af ND4BB-programmet med et samlet budget på mere end 600 mio. EUR i 

støtte fra Kommissionen og bidrag i naturalier fra virksomheder 

- Partnerskabet mellem De Europæiske Lande og Udviklingslande vedrørende 

Kliniske Forsøg (EDCTP), med fokus på udviklingen af nye og forbedrede lægemidler, 

vacciner og mikrobicider mod samt diagnostik af hiv/aids, tuberkulose og malaria med 

32 igangværende projekter for over 79 mio. EUR 

- Det fælles programlægningsinitiativ om AMR (JPIAMR), med fokus på 

konsolidering af ellers fragmenterede nationale forskningsaktiviteter og med 

igangværende projekter for 55 mio. EUR 

- Det Europæiske Forskningsråd (EFR), med dets "forskerinitierede" projekter eller 

"bottom-up"-projekter inden for forskning; 

- Finansieringsmekanismen "InnovFin Infectious Diseases Financial Facility" 

(IDFF), for markedsnære projekter med syv lån på i alt de 125 mio. EUR, der er ydet 

hidtil 

- SMV-instrumentet og "Den hurtige vej til innovation", som støtter SMV'er på 

områder som udvikling af nye løsninger og værktøjer til at forhindre, diagnosticere og 

behandle smitsomme sygdomme og forbedre infektionsbekæmpelse med 36 AMR-

relaterede projekter og et budget på 33 mio. EUR; 
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F. der henviser til, at en effektiv indsats mod AMR er afhængig af en nedbringelse af den 

overdrevne og forkerte brug af antibiotika på mennesker, dyr og miljø, der gør det til en 

vigtig prioritet på dette område;  

G. der henviser til, at effektive tiltag mod antimikrobiel resistens skal være en del af et 

bredere internationale initiativ med at inddrage så mange internationale institutioner, 

agenturer og eksperter som muligt samt den private sektor; 

H. der henviser til, at virkningsfulde foranstaltninger primært er afhængig af bedre viden 

og rationel anvendelse af de eksisterende antimikrobielle lægemidler; der henviser til, at 

vaccination er et effektiv middel til at forebygge infektioner, der ellers ville kræve 

behandling med antibakterielle midler, og dermed mindske udviklingen af resistens; 

I. der henviser til, at der er udviklet mere end 20 nye klasser af antibiotika indtil 

1960’erne, men kun én ny gruppe antibiotika har udviklet sig siden trods spredning og 

udvikling af nye, resistente bakterier; der endvidere henviser til, at der er klar 

dokumentation for modstandsdygtighed over for nye aktører inden for de eksisterende 

grupper af antibiotika; 

J. der henviser til, at "Rådets konklusioner om de næste skridt i forbindelse med en One 

Health-tilgang til bekæmpelse af antimikrobiel resistens”1 opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at afstemme de strategiske forskningsdagsordener for EU's 

forsknings- og udviklingsinitiativer vedrørende nye antibiotika, alternativer og 

diagnosticeringsmetoder inden for rammerne af One Health-netværket om AMR 

K. der henviser til, at den politiske erklæring, der blev godkendt af stats- og 

regeringscheferne på De Forenede Nationers Generalforsamling i New York i 

september 2016 og den globale handlingsplan i maj 2015, var et signal om verdens 

tilsagn om at støtte op om en bred, koordineret tilgang til at sætte ind over for de 

grundlæggende årsager til antimikrobiel resistens på tværs af flere sektorer; 

L. der henviser til, at flere end 100 virksomheder underskrev Davos-erklæring i januar 

2016, hvori der opfordres til fælles handling med henblik på at skabe et bæredygtigt og 

forudsigeligt marked for antibiotika, vacciner og diagnosticering, der forbedrer 

bevaringen af nye og eksisterende behandlinger; 

M. der henviser til, at der er positive eksterne/afsmittende virkninger af nye antimikrobielle 

stoffer på den offentlige sundhed og videnskaben; 

N. der henviser til vellykkede eksempler på programmer, der har forbedret den globale 

adgang til narkotika i HVI, tuberkulose og malaria; 

O. der henviser til, at nosokomielle infektioner udgør en meget stor trussel mod bevarelsen 

og sikringen af basal sundhedspleje over hele verden; 

1. understreger, at der er behov for at øge finansieringen til FoU med til tværsektoriel og 

tværfaglig tilgang inden for epidemiologi og immunologi for AMR-patogener og 

infektionssygdomme erhvervet gennem kontakt med sundhedsvæsenet, 

                                                 
1 EUT C 269 af 23.7.2016, s. 26. 



 

AD\1145916DA.docx 5/8 PE613.604v02-00 

 DA 

resistensmekanismer over for nye antimikrobielle lægemidler, udvikling af nye 

behandlingsdiagnostikker og forebyggende foranstaltninger, herunder vacciner, og 

fremgangsmåder og teknikker til lægemiddelfremføring; understreger, at der er brug for 

antimikrobiel forvaltning med henblik på at forbedre evidensbaseret ordinering; 

opfordrer til yderligere videnskabelig dokumentation og forsigtig udforskning af 

mulighederne for anvendelse af alternative eller supplerende ikkeforeskrevne 

lægemidler og behandlinger i AMR, såsom bakteriofagterapi; 

2 understreger det presserende behov for en tilbundsgående undersøgelse af den virkning , 

som tilstedeværelsen af antimikrobielle stoffer på fødevareafgrøder og animalsk foder 

har på udviklingen af AMR og på de mikrobielle miljøer i jorden; 

3. anerkender mangler og begrænset afkast af de sædvanlige økonomiske modeller, der 

anvendes af industrien til at udvikle nye antibiotika; opfordrer til udvikling af 

forskellige push og pull-incitamenter til at skabe nye lægemidler og nyt medicinsk 

udstyr og til at finde og indføre nye behandlinger; mener, at incitamenter til industrien 

er meningsfulde, når de er bæredygtige på lang sigt og drevet af behov, stimulerer 

investeringer i hele et produkts udviklings- og livscyklus og fokuserer på centrale 

folkesundhedsprioriteter, støtter passende lægemiddelbrug og er baseret på principper 

om overkommelighed og effektivitet; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at 

fremlægge sin analyse og revision af den nuværende FoI-incitamentsmodeller på dette 

område; bemærker, at incitamenter til erhvervslivet kan forbedres af modellen for 

eksklusivitetsaftaler, der kan overføres, og opfordrer til, at Kommissionen udarbejder en 

konsekvensanalyse af modellen; glæder sig over initiativer, der udforsker alternative 

forretningsmodeller med det formål at fremme og tilskynde FoU; 

4. giver udtryk for, at der er presserende behov for at fremme partnerskaber i hele EU for 

at forbedre udvekslingen af bedste praksis, herunder ved at mindske den for store og 

ukorrekte brug af antibiotika og øge kendskabet til AMR; understreger Kommissionens 

rolle i forbindelse med overvågning og koordinering af nationale planer og strategier for 

bekæmpelse af antimikrobiel resistens; 

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle en ”AMR-mission” i det 

kommende RP9 med en tværsektoriel og tværfaglig tilgang; 

6. anerkender forskellene medlemsstaterne imellem for så vidt angår praksis for og 

anvendelsen af antimikrobielle lægemidler; understreger, at ca. en tredjedel af recepter 

udstedes i den primære sundhedspleje; fremhæver derfor behovet for et 

dataindsamlingssystem, der kan støtte den korrekte anvendelse af alt antibiotika for at 

styrke samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne, for at 

udvikle evidensbaserede retningslinjer for brugen af antimikrobielle lægemidler og 

ordineringen deraf af dyrelæger og alment praktiserende læger, navnlig for at bekæmpe 

overforbrug, og for at fremme forskning i AMR; 

7. understreger manglen på data om AMR, dens sundhedsskadelige virkninger og dens 

socioøkonomiske byrde; understreger, at der er behov for at forbedre indsamlingen af 

data på systemisk niveau i hele EU, herunder miljømæssige og receptrelaterede data og 

for at overvåge og reagere hurtigt på AMR-relaterede tendenser, mønstre og 

udviklinger; påpeger merværdien af e-sundhed og udvikling af personlig pleje, 

digitalisering og big data, som giver mulighed for at udvikle standarder, sammenlægge 
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og kumulere data om AMR og fremme en holistisk tilgang til kampen mod AMR; 

opfordrer til en styrkelse af overvågningen af AMR i udviklingslandene; 

8. understreger, at AMR har systemisk karakter; støtter Kommissionens fornyede 

engagement med hensyn til at fremme EU's indsats og lederskab i kampen mod AMR, 

herunder på internationalt plan; fremhæver behovet for global overvågning af 

antimikrobiel anvendelse i overensstemmelse med den handlingsplan, der blev vedtaget 

af Verdenssundhedsforsamlingen i 2015; understreger behovet for et forstærket 

samarbejde, f.eks. Med G7, G20 og BRICS-landene, herunder inden for FoI, og 

forskningsdiplomatiets rolle i at fremme synergier og optimere ressourceallokering; 

opfordrer til en fælles indsats for at behandle spørgsmål om adgangen til antibiotika, 

som der blev gjort på området hiv, tuberkulose og malaria; 

9. mener, at der er behov for forskellige samarbejdsmodeller gennem tilskyndelse fra den 

offentlige sektor og inddragelse af industrien; understreger betydningen af en 

afbalanceret offentlig-private partnerskaber og tættere samarbejde mellem den 

offentlige sektor, erhvervslivet, SMV'er og forskere i den offentlige sektor, f.eks. 

gennem oprettelse af særlige strukturer inden for universiteter og forskningscentre med 

henblik på at fremme innovation og overvinde de videnskabelige udfordringer, der er 

forbundet med at skabe nye antibiotika, vacciner og diagnostik til bekæmpelse af 

antimikrobiel resistens; opfordrer til at videreføre samarbejdet mellem den offentlige og 

den private sektor, der svarer til samarbejdet under IMI-programmer EARS-Net, ERA-

NET, CAESAR-software ESAC-Net JIACRA PIRASAO, AMC, vedrørende og 

EDCTP; 

10. understreger vigtigheden af at øge bevidstheden om og forståelsen af AMR gennem 

effektiv hygiejne, forebyggende foranstaltninger, almen og faglig uddannelse, herunder 

offentlige EU-oplysningskampagner og målrettet uddannelse for ansatte i 

sundhedssektoren, apotekere, dyrlæger og dyreavlere; 
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