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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että arvioiden mukaan mikrobilääkeresistenssi voi vuoteen 2050 

mennessä aiheuttaa jopa 10 miljoonaa kuolemantapausta vuodessa ja että yli 

9 miljoonaa arvioiduista kuolemista tapahtuisi EU:n ulkopuolella ja erityisesti Aasiassa 

ja Afrikassa; 

B. toteaa, että mikrobilääkeresistenssiä koskevat globaalit toimet maksavat arviolta 

40 miljardia dollaria kymmenen vuoden aikana; 

C. ottaa huomioon, että mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet lisääntyvät tulevina 

vuosina ja että toimien tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia investointeja 

yksityiseen ja julkiseen tutkimukseen ja innovointiin, jotta voidaan kehittää parempia 

välineitä, tuotteita ja laitteita, uusia hoitomuotoja ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja 

yhteinen terveys -lähestymistavan pohjalta; 

D. toteaa, että viidennen, kuudennen ja seitsemännen puiteohjelman (FP5-FP7) aikana on 

investoitu yli miljardi euroa mikrobilääkeresistenssin tutkimukseen ja että Horisontti 

2020 -ohjelmassa määrärahoja on jo otettu käyttöön yhteensä 650 miljoonaa euroa; 

toteaa, että komissio on sitoutunut investoimaan mikrobilääkeresistenssin käsittelyyn yli 

200 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -ohjelman kolmena viimeisenä vuotena; 

E. ottaa huomioon, että erityisesti seuraavat Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusvälineet 

tuottavat mikrobilääkeresistenssiä koskevia tutkimustuloksia: 

– innovatiivisia lääkkeitä koskeva yhteinen teknologia-aloite (IMI), jossa keskitytään 

antibioottien kehittämisen kaikkiin näkökohtiin, myös mikrobilääkeresistenssin 

mekanismien tutkimukseen, lääkkeiden kehittämiseen, taloudellisiin näkökohtiin ja 

lääkkeiden käytön hallintaan, ja johon sisältyy seitsemän meneillään olevaa 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvää hanketta ND4BB-ohjelman alaisuudessa; kyseisten 

hankkeiden kokonaisbudjetti on yli 600 miljoonaa euroa, josta osa on komission 

rahoitusta ja osa lääkeyhtiöiden luontaissuorituksia; 

– Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuus 

(EDCTP), jossa keskitytään kehittämään uusia ja parempia lääkkeitä, rokotteita, 

mikrobisidejä ja diagnostiikkaa HI-viruksen/aidsin, tuberkuloosin ja malarian 

torjumiseksi ja jossa on meneillään 32 hanketta, joiden arvo on yli 79 miljoonaa euroa; 

– mikrobilääkeresistenssiä koskeva yhteinen ohjelma-aloite (JPIAMR), jossa 

keskitytään hajanaisten kansallisten tutkimustoimien yhteensovittamiseen ja joihin 

liittyvien, meneillään olevien hankkeiden arvo on 55 miljoonaa euroa; 

– Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), jolla on tutkijalähtöisiä tai ”alhaalta 

ylös” -tutkimushankkeita; 

– InnovFin Infectious Diseases Financial Facility -rahoitusväline (IDFF) 

markkinaläheisissä hankkeissa; välineestä on toistaiseksi myönnetty seitsemän lainaa, 

joiden kokonaisarvo on 125 miljoonaa euroa; 

– pk-yrityksille kohdennettu väline ja nopeutetun innovoinnin väline (FTI), jotka 

auttavat pk-yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja ja välineitä, joilla voidaan ehkäistä, 

diagnosoida ja hoitaa tartuntatauteja ja parantaa infektioiden hallintaa; rahoitusvälineistä 
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rahoitetaan 36:ta mikrobilääkeresistenssiin liittyvää hanketta ja niiden budjetti on 

33 miljoonaa euroa; 

F. toteaa, että jotta mikrobilääkeresistenssiä voidaan torjua tehokkaasti on antibioottien 

liiallista ja väärää käyttöä ihmisten, eläinten ja ympäristön hoitamisessa vähennettävä, 

minkä vuoksi vähentämiseen tähtäävät toimet ovat ensisijaisia tällä alalla; 

G. toteaa, että mikrobilääkeresistenssin tehokkaan torjunnan on oltava osa laajempaa 

kansainvälistä aloitetta, johon osallistuu mahdollisimman paljon kansainvälisiä 

laitoksia, virastoja ja asiantuntijoita sekä yksityinen sektori; 

H. ottaa huomioon, että vaikuttava toiminta edellyttää ensisijaisesti entistä parempaa 

tietämystä sekä olemassa olevien mikrobilääkkeiden järkevää käyttöä; toteaa, että 

rokottaminen on tehokas keino ennaltaehkäistä infektioita, jotka edellyttäisivät hoitoa 

mikrobilääkkeillä, ja se vähentää näin resistenssin kehittymistä; 

I. toteaa, että 1960-lukuun mennessä oli kehitetty yli 20 uutta antibioottien luokkaa mutta 

sen jälkeen on kehitetty vain yksi uusi luokka huolimatta uusien resistenttien bakteerien 

leviämisestä ja kehittymisestä; toteaa, että lisäksi on selviä todisteita resistenssistä 

nykyisten antibioottiluokkien uusille vaikuttaville aineille; 

J. toteaa, että neuvoston päätelmissä seuraavista vaiheista mikrobilääkeresistenssin 

torjumiseksi ”One Health” -lähestymistavan mukaisesti1 komissiota ja jäsenvaltioita 

pyydetään mukauttamaan keskenään uusia antibiootteja, vaihtoehtoja ja 

diagnoosimenetelmiä koskevien EU:n tämänhetkisten tutkimus- ja kehittämisaloitteiden 

strategiset tutkimusohjelmat mikrobilääkeresistenssiä käsittelevässä yhteinen 

terveys -verkostossa; 

K. toteaa, että valtionpäämiesten syyskuussa 2016 pidetyssä Yhdistyneiden kansakuntien 

yleiskokouksessa esittämä poliittinen julistus sekä vuonna 2015 hyväksytty 

maailmanlaajuinen toimintasuunnitelma osoittivat maailmanlaajuista sitoutumista useita 

aloja kattaviin laajoihin ja koordinoituihin toimiin mikrobiresistenssin perimmäisten 

syiden käsittelemiseksi; 

L. toteaa, että yli 100 yritystä allekirjoitti tammikuussa 2016 Davosin julistuksen, jossa 

kehotettiin yhteisiin toimiin kestävien ja ennustettavien markkinoiden luomiseksi 

antibiooteille, rokotteille ja diagnoosimenetelmille niin, että parannetaan uusien ja 

olemassa olevien hoitokeinojen säilymistä; 

M. toteaa, että uusilla mikrobilääkkeillä on myönteisiä heijastusvaikutuksia 

kansanterveyteen ja tieteeseen; 

N. ottaa huomioon, että ohjelmista, joilla on parannettu hiv-, tuberkuloosi- ja 

malarialääkkeiden saantia globaalisti, on olemassa myönteisiä esimerkkejä; 

O. toteaa, että sairaalainfektiot ovat merkittävä uhka perusterveydenhoidon säilyttämiselle 

ja takaamiselle koko maailmassa; 

                                                 
1 EUVL C 269, 23.7.2016, s. 26. 
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1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta monialaista ja tieteidenvälistä lähestymistapaa 

soveltavaan tutkimukseen ja innovointiin epidemiologian ja immunologian alalla, jossa 

keskitytään mikrobilääkeresistenttien taudinaiheuttajiin ja hoitoon liittyviin infektioihin, 

mikrobilääkeresistenssin uusiin mekanismeihin, uusien nopeiden diagnoosi- ja 

ennaltaehkäisytoimien kehittämiseen, rokotteet mukaan luettuina, sekä lääkkeiden 

antamiseen liittyvien tekniikoihin ja menetelmiin; korostaa, että on toteutettava 

mikrobilääkkeiden käytön hallintatoimia, jotta lääkkeiden määrääminen perustuisi 

entistä enemmän näyttöön; kehottaa hankkimaan lisää tieteellistä näyttöä 

mahdollisuuksista käyttää lääkkeitä alkuperäistarkoituksesta poikkeavasti 

vaihtoehtoisena hoitona ja lisähoitona, kuten bakteriofagihoitoa, 

mikrobilääkeresistenssin yhteydessä ja tutkimaan mahdollisuuksia huolellisesti; 

2. korostaa, että tarvitaan pikaisesti perinpohjaista tutkimusta sitä, millaisia vaikutuksia 

mikrobeja tuhoavilla aineilla on viljakasveihin ja eläinten rehuun ja näin 

mikrobilääkeresistenssin syntymiseen sekä maaperän mikrobeihin; 

3. panee merkille teollisuuden yleisesti uusien antibioottien kehittämiseen käyttämien 

taloudellisten mallien puutteet ja niiden tuottamat vähäiset tuotot; kehottaa kehittämään 

erilaisia kaksitoimisia kannustimia uusien lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 

luomiseksi sekä etsimään ja ottamaan käyttöön uusia hoitomuotoja; katsoo, että 

teollisuuden kannustimet ovat mielekkäitä, kun ne ovat kestäviä pitkällä aikavälillä, 

perustuvat tarpeisiin, edistävät investointeja koko tuotteen kehitys- ja elinkaaren ajan, 

kohdistuvat keskeisiin kansanterveyden painopisteisiin, tukevat asianmukaista 

lääkinnällistä käyttöä sekä toimivat kohtuuhintaisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

periaatteiden ohjaamina; kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian tämän 

alan tutkimus- ja innovointitoiminnan kannustinmalleja koskevan analyysinsa ja 

tarkistusehdotuksensa; toteaa, että teollisuuden kannustamista voitaisiin tehostaa 

siirrettävien markkinoita koskevien yksinoikeuksien mallilla, ja kehottaa komissiota 

suorittamaan mallia koskevan vaikutustenarvioinnin; pitää myönteisinä aloitteita, joilla 

tutkitaan vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseksi 

ja niihin kannustamiseksi; 

4. toteaa, että on kiireellisesti edistettävä kumppanuuksia kaikkialla unionissa ja sen 

ulkopuolella, jotta voidaan tehostaa antibioottien liiallisen ja väärän käytön 

vähentämiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; korostaa komission roolia mikrobilääkeresistenssin 

torjumista koskevien kansallisten suunnitelmien ja strategioiden koordinoinnissa ja 

seurannassa; 

5. kehottaa komissiota kehittämään tulevassa yhdeksännessä puiteohjelmassa 

mikrobilääkeresistenssiä koskevan tehtävän, jossa sovelletaan monialaista ja 

tieteidenvälistä lähestymistapaa; 

6. panee merkille jäsenvaltioiden erot mikrobilääkkeiden käyttötavoissa ja käytön 

yleisyydessä; korostaa, että kolmannes resepteistä kirjoitetaan perusterveydenhuollossa; 

korostaakin tarvetta ottaa käyttöön EU:n tiedonkeruujärjestelmä kaikkien antibioottien 

asianmukaisen käytön tukemiseksi, jäsenvaltioiden välisen yhteistyön ja parhaiden 

käytänteiden vaihtamisen tehostamiseksi, mikrobilääkkeiden käyttöä ja määräämistä 

koskevien, näyttöön perustuvien ohjeiden kehittämiseksi erityisesti eläinlääkäreille ja 
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yleislääkäreille, mikrobilääkkeiden liiallisen käytön torjumiseksi sekä 

mikrobilääkeresistenssin tutkimuksen edistämiseksi; 

7. korostaa mikrobilääkeresistenssiä koskevien tietojen vähyyttä, sen vaikutuksia 

terveyteen ja sen aiheuttamaa sosioekonomista rasitetta; korostaa tarvetta parantaa 

tietojen keräämistä järjestelmätasolla koko EU:ssa, ympäristöön ja lääkkeiden 

määräämiseen liittyvät tiedot mukaan luettuina, sekä seurata 

mikrobilääkeresistenssisuuntauksia ja -kehitystä ja toimia nopeasti niiden suhteen; 

korostaa sähköisen terveydenhuollon, yksilöllisen hoivan kehityksen, digitalisaation ja 

massadatan lisäarvoa, koska ne tarjoavat tilaisuuden kehittää standardeja, koota ja 

kerätä tietoja mikrobilääkeresistenssistä sekä edistää kokonaisvaltaisen lähestymistavan 

soveltamista mikrobilääkeresistenssin torjumiseen; kehottaa vahvistamaan 

mikrobilääkeresistenssin seurantaa kehitysmaissa; 

8. korostaa mikrobilääkeresistenssin systeemistä luonnetta; tukee komission uudistettua 

sitoutumista edistettäessä EU:n toimia mikrobilääkeresistenssin torjunnassa ja EU:n 

johtajuutta alalla myös kansainvälisesti; korostaa tarvetta huolehtia mikrobilääkkeiden 

maailmanlaajuisesta seurannasta maailman terveyskokouksen vuonna 2015 hyväksymän 

maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman mukaisesti; korostaa myös tarvetta tehostaa 

yhteistyötä esimerkiksi G7-, G20- ja BRICS-maiden keskuudessa, myös tutkimuksen ja 

innovoinnin alalla, ja painottaa tiedediplomatian merkitystä synergioiden edistämisessä 

ja voimavarojen kohdentamisen optimoinnissa; kehottaa ryhtymään vastaaviin 

yhteistyötoimiin antibioottien saantia koskevien kysymysten käsittelemiseksi kuin ne, 

jotka toteutettiin hiv-, tuberkuloosi- ja malarialääkkeiden osalta; 

9. katsoo, että tarvitaan erilaisia, julkisen sektorin vaatimuksiin perustuvia 

yhteistyömalleja, joihin otetaan mukaan teollisuus; korostaa julkisen ja yksityisen 

sektorin välisten tasapainoisten kumppanuuksien merkitystä ja että on tärkeää tiivistää 

julkisen sektorin, teollisuuden, pk-yritysten ja julkisen sektorin tutkijoiden välistä 

yhteistyötä esimerkiksi perustamalla mikrobilääkeresistenssin torjumiseen 

omistautuneita rakenteita yliopistoihin ja tiedekeskuksiin, jotta voidaan edistää 

innovointia ja ratkaista uusien antibioottien, rokotteiden ja diagnoosimenetelmien 

kehittämiseen liittyvät tieteelliset haasteet; kannustaa jatkamaan julkisen ja yksityisen 

sektorin yhteistyötä soveltaen mallia, josta esimerkin tarjoavat IMI-aloitteen ohjelmat, 

ERA-NET, eurooppalainen mikrobilääkeresistenssin seurantaverkosto (EARS-Net), 

eurooppalainen antibioottien käytön seurantaverkosto (ESAC-Net), 

mikrobilääkeresistenssiä Keski-Aasiassa ja Itä-Euroopassa valvova elin (CAESAR), 

virastojen yhteinen analyysi mikrobilääkkeiden käytöstä ja mikrobilääkeresistenssistä 

(JIACRA), terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisyä ja valvontaa sekä 

mikrobilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskeva institutionaalinen ohjelma 

(PIRASAO), mikrobilääkkeiden käyttöä käsittelevä WHO:n verkko (AMC), 

köyhyyteen liittyviä ja vähälle huomiolle jääneitä sairauksia käsittelevä elin (PRND) 

sekä Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuus 

(EDCTP); 

10. pitää tärkeänä, että parannetaan mikrobilääkeresistenssiä koskevaa tietämystä ja 

ymmärrystä huolehtimalla tehokkaasta jätevesihuollosta, toteuttamalla 

ennaltaehkäiseviä toimia ja järjestämällä opetusta ja koulutusta, myös EU:n 

tiedotuskampanjoita ja kohdennettua koulutusta terveydenhuoltoalan ammattilaisille, 
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apteekkareille, eläinlääkäreille ja karjankasvattajille. 
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