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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a becslések szerint az AMR évente 10 millió halálesetet okozhat 2050-ig, és 

mivel a becsült halálesetekből több mint 9 millióra az EU-n kívül, nevezetesen 

Ázsiában és Afrikában fog sor kerülni; 

B. mivel az antimikrobiális rezisztenciára irányuló globális fellépés becsült költsége egy 

10 éves időszakra vetítve legfeljebb 40 milliárd USD; 

C. mivel az antimikrobiális rezisztenciához (AMR) kapcsolódó kihívások az elkövetkező 

években növekedni fognak, és mivel a hatékony fellépések az állami és magánszférabeli 

kutatásba és az innovációba való folyamatos, ágazatokon átívelő beruházásokat 

követelnek meg annak érdekében, hogy egységes egészségügyi megközelítést követve 

jobb eszközöket, termékeket és eszközöket lehessen kialakítani, illetve új és alternatív 

gyógymódokat lehessen kínálni; 

D. mivel az ötödik–hetedik keretprogramokban több mint 1 milliárd eurót fordítottak az 

antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos kutatásokra, a Horizont 2020 együttes 

költségvetéséből pedig eddig több mint 650 millió eurót használtak fel; mivel a 

Bizottság elkötelezte magát, hogy a Horizont 2020 program utolsó 3 éve során több 

mint 200 millió eurót fektet be az AMR elleni küzdelembe; 

E. mivel a Horizont 2020 különböző finanszírozási eszközei az antimikrobiális 

rezisztenciával kapcsolatosan különösen az alábbi területeken vezetnek kutatási 

eredményekhez: 

az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI), amely az 

antimikrobiális szerek kifejlesztésének valamennyi aspektusára összpontosít, többek 

között az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos mechanizmusok kutatására, a 

gyógyszerek felfedezésére és kifejlesztésére, gazdasági szempontokra és az 

antimikrobiális stewardshipre, és mivel az IMI-nek hét AMR-rel kapcsolatos projektje 

van az „új szerek kórokozók ellen” (ND4BB) elnevezésű program keretében, több mint 

600 millió euró teljes költségvetéssel, többek között a Bizottság finanszírozási 

hozzájárulásával és a vállalatok természetbeni hozzájárulásával; 

- az európai és fejlődő országok klinikai vizsgálatok területén létrejött partnersége 

(EDCTP), amelynek középpontjában új és tökéletesített gyógyszerek, vakcinák, 

mikrobaölő szerek, valamint HIV/AIDS, tuberkulózis és malária elleni diagnosztika 

kifejlesztése áll, 32 folyamatban lévő, több mint 79 millió EUR összértékű projekttel; 

- az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos közös programozási kezdeményezés 

(JPIAMR), amelynek középpontjában az egyébként széttagolt nemzeti kutatási 

tevékenységek konszolidálása áll, 55 millió EUR értékű folyamatban lévő projektekkel; 

- az Európai Kutatási Tanács (EKT) és annak kutatók által javasolt vagy alulról építkező 

kutatási projektjei; 

- a fertőző betegségek elleni küzdelemre használt InnovFin finanszírozási mechanizmus 

(IDFF) piacközeli projektek megvalósítására, 125 millió EUR összértékű hét hitellel; 

- kkv-eszköz és a gyorsított innovációt célzó eszköz (FTI), amelyek a kkv-kat 
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támogatják a fertőző betegségek megelőzésére, diagnosztizálására és kezelésére, 

valamint az infekciókontroll javítására szolgáló új megoldások és eszközök 

kifejlesztésében, 36 AMR-projekttel és 33 millió EUR összegű költségvetéssel; 

F. mivel az AMR-rel szembeni hatékony fellépés azon alapszik, hogy csökkentsük az 

antimikrobiális szerek embereken, állatokon és a környezetben történő túlzott és 

helytelen felhasználását, és ezért ez e téren kiemelt fontosságú fellépés;  

G. mivel az AMR-rel szembeni hatékony küzdelemnek egy szélesebb körű nemzetközi 

kezdeményezés részét kell képeznie, amelyben a lehető legtöbb nemzetközi intézmény, 

ügynökség, szakértő és a privát szféra vesz részt; 

H. mivel a hatékony fellépések elsősorban a jobb ismereteken és a meglévő antimikrobiális 

szerek racionális alkalmazásán alapszanak; mivel az oltás az antibiotikumos kezelést 

igénylő fertőzések megelőzésének hatékony eszköze, és általa csökkenthető a 

rezisztencia kialakulása; 

I. mivel az 1960-as évekig több mint 20 új antibiotikum-csoportot fejlesztettek ki, ám az 

új rezisztens baktériumok terjedése és fejlődése ellenére azóta az antibiotikumoknak 

csak egy új osztályát fejlesztették ki; mivel egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre az 

új szerekkel szembeni rezisztenciára a már meglévő antibiotikum-csoportokon belül; 

J. mivel az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem érdekében kialakított egységes 

egészségügyi megközelítés keretében teendő következő lépésekről szóló tanácsi 

következtetések1 felkérik a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az antimikrobiális 

rezisztencia kérdésével foglalkozó, az egységes egészségügyi megközelítés jegyében 

szervezett hálózat keretében hangolják össze az új antibiotikumokra, alternatívákra és 

diagnosztikai módszerekre irányuló meglévő uniós K+F-kezdeményezések stratégiai 

kutatási ütemterveit; 

K. mivel az államfők által a 2016. szeptemberi ENSZ-közgyűlésen, New Yorkban 

jóváhagyott politikai nyilatkozat és a 2015. májusi globális cselekvési terv tanúskodik a 

világ azon elkötelezettségéről, hogy széles körű, koordinált megközelítést 

alkalmazzanak az antimikrobiális rezisztencia alapvető okainak kezelésére; 

L. mivel 2016 januárjában több mint 100 vállalat aláírta a davosi nyilatkozatot, amely 

kollektív fellépésre szólít fel az antibiotikumok, vakcinák és diagnosztikai módszerek 

fenntartható és kiszámítható piacának létrehozása érdekében, így ösztönözve az új és a 

meglévő kezelések megőrzését; 

M. mivel az új antimikrobiális szereknek pozitív tovagyűrűző hatása van a 

közegészségügyre és a tudományra; 

N. mivel vannak sikeres példák a HIV, a tuberkulózis és a malária elleni gyógyszerekhez 

való globális hozzáférést javító programokra; 

O. mivel a kórházi fertőzések az egész világon jelentősen veszélyeztetik az alapvető 

egészségügyi ellátás megőrzését és biztosítását; 

                                                 
1 HL C 269., 2016.7.23., 26. o. 
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1. hangsúlyozza, hogy ágazatokon átívelő és interdiszciplináris megközelítéssel növelni 

kell az AMR-kórokozók és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések területén 

az epidemiológiába és az immunológiába, új antimikrobiális gyógyszerekkel szembeni 

rezisztenciamechanizmusokba, új azonnali diagnosztikai módszerekbe és megelőző 

intézkedésekbe, többek között vakcinázásba, valamint gyógyszerezési technikákba és 

technológiákba történő K+I-beruházások finanszírozását; hangsúlyozza az 

antimikrobiális stewardship lehetővé tételének szükségességét annak érdekében, hogy 

javítani lehessen a bizonyítékokra alapozott vénykiállítást; kéri azon lehetőségek 

további tudományos kutatását és óvatos feltérképezését, hogy hogyan lehetne a 

forgalombahozatali engedély nélküli gyógyszereket – például a fágterápiát – alternatív 

és kiegészítő kezelésre használni az AMR-rel kapcsolatban; 

2 hangsúlyozza, hogy sürgősen mélyreható kutatásokat kell folytatni az antimikrobiális 

szerek étkezési célú haszonnövényeken és takarmányokon való jelenlétének az AMR 

kifejlődésére és a talajban levő mikrobaközösségre gyakorolt hatásáról; 

3. tudatában van az antibiotikumok kifejlesztésére az ágazat által használt szokásos 

gazdasági modellek hiányosságainak és korlátozott megtérülésének; felszólít az új 

gyógyszerek és orvosi eszközök kialakítását célzó különböző „push és pull” ösztönzők 

kialakítására, illetve új gyógymódok felkutatására és bevezetésére; úgy véli, hogy az 

ösztönzőknek akkor van értelmük, ha azok hosszú távon fenntarthatók, az igényeken 

alapulnak, ösztönzik a beruházásokat a teljes termékfejlesztés és életciklus során, a 

legfontosabb közegészségügyi prioritásokra irányulnak, valamint támogatják a 

megfelelő gyógyászati felhasználást és a megfizethetőség, a hatékonyság, az 

eredményesség és a méltányosság elveit követik; felhívja a Bizottságot, hogy sürgősen 

nyújtsa be a jelenlegi kutatási és innovációs ösztönzési modellekre vonatkozó elemzését 

és javaslatait; rámutat, hogy az ágazatot jobban lehetne ösztönözni az átruházható piaci 

kizárólagosságok modellje révén, és felhívja a Bizottságot, hogy végezzen 

hatásvizsgálatot e modellre vonatkozóan; üdvözli a K+I előmozdítását és ösztönzését 

szolgáló alternatív üzleti modellek azonosítására irányuló kezdeményezéseket; 

4. kifejezi, hogy sürgős szükség van a partnerségek ösztönzésére az EU-ban és azon kívül 

annak érdekében, hogy – egyebek mellett – fokozzák az antibiotikumok túlzott és 

helytelen használatának csökkentése terén bevált gyakorlatok cseréjét és javítsák az 

antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos szakismeretet; rámutat, hogy a Bizottság 

fontos szerepet játszik az AMR elleni fellépést célzó nemzeti tervek és stratégiák 

felügyeletében és koordinálásában; 

5. sürgeti a Bizottságot, hogy az antimikrobiális rezisztencia tekintetében dolgozzon ki 

egy, a jövőbeli kilencedik keretprogramba illesztendő fellépést, ágazatokon átívelő és 

interdiszciplináris megközelítéssel; 

6. elismeri, hogy a tagállamok eltérő módon és mértékben használják az antimikrobiális 

szereket; hangsúlyozza, hogy a vények megközelítőleg egyharmadát a háziorvosi 

szolgálatok adják ki; hangsúlyozza ezért, hogy az antibiotikumok helyes használatának 

előmozdítása, a tagállamok közötti együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztása, 

az antibiotikumok használatára és az állatorvosok és háziorvosok általi felírására 

vonatkozó, kutatási eredményeken alapuló iránymutatások kidolgozása, a túlzott 

használat elleni fellépés, valamint az AMR-kutatás előmozdítása érdekében szükség van 
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egy uniós adatgyűjtési rendszerre; 

7. hangsúlyozza, hogy nincsen adatgyűjtés az antimikrobiális rezisztencia egészségügyi 

hatásairól, valamint a társadalomra és a gazdaságra rótt terheiről; hangsúlyozza, hogy 

EU-szerte javítani kell a rendszerszintű adatgyűjtést – ideértve a környezetre és a 

vényekre vonatkozó adatokat –, valamint figyelemmel kell kísérni az AMR-rel 

kapcsolatos tendenciákat, jellemzőket és fejleményeket, továbbá gyorsan fel kell lépni 

ezekkel kapcsolatosan; rámutat az e-egészségügy, a személyre szabott betegellátás, a 

digitalizáció és a nagy adathalmazok hozzáadott értékére, mivel ezek lehetőséget 

nyújtanak az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos adatok összegyűjtésére és 

összesítésére, normák megállapítására, valamint holisztikus megközelítések 

kialakítására; felszólít az antimikrobiális rezisztencia felügyeletét szolgáló nemzeti 

rendszerek megerősítésére a fejlődő országokban; 

8. kiemeli az antimikrobiális rezisztencia rendszerszintű jellegét; támogatja a Bizottság 

megújított kötelezettségvállalását, hogy többek között nemzetközi szinten is előmozdítja 

az uniós fellépéseket és a vezető szerepet az antimikrobiális rezisztencia elleni 

küzdelem terén; rámutat, hogy az Egészségügyi Világközgyűlés által 2015-ben 

elfogadott globális cselekvési tervvel összhangban világszinten felügyelni kell az 

antimikrobiális szerek használatát; hangsúlyozza egyrészt azt, hogy – például a G7, a 

G20 és a BRICS révén – fokozott együttműködésre van szükség, többek között a K+I 

területén, másrészt kiemeli a tudományos diplomácia szerepét a szinergiák 

ösztönzésében és az erőforrás-elosztás optimalizálásában; a HIV, a tuberkulózis és a 

malária elleni gyógyszerekhez való hozzáférés területén folytatott együttműködéshez 

hasonlóra szólít fel az antibiotikumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos kérdések 

kezelése terén; 

9. úgy véli, hogy különböző együttműködési modellekre van szükség, melyekben a 

közszektortól érkező lendület és az ágazati részvétel egyaránt jelen van; hangsúlyozza a 

köz- és magánszféra közötti kiegyensúlyozott partnerségek, valamint a közszféra, az 

ágazat, a kkv-k és az állami kutatók közötti szorosabb együttműködés kialakításának 

fontosságát például erre a célra létrehozott egyetemek és tudományos központok révén, 

amelyek serkentik az innovációt és megpróbálják legyőzni az új antibiotikumok, 

oltóanyagok és diagnosztikai módszerek jelentette tudományos kihívásokat az AMR 

elleni fellépés terén; ösztönöz a magán- és közszféra közötti további olyan partnerségek 

kialakítására, mint amilyenek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 

kezdeményezések (ERA-NET, EARS-Net, ESAC-Net, CAESAR, JIACRA, PIRASAO, 

AMC, PRND és EDCTP); 

10. hangsúlyozza az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos tudatosság és ismeretek 

javításának fontosságát megfelelő higiéniás létesítmények kiépítésével, megelőző 

intézkedésekkel, oktatással és képzéssel, például uniós figyelemfelkeltő kampányokkal, 

valamint az egészségügyi szakembereket, a gyógyszerészeket, az állatorvosokat és az 

állattenyésztőket célzó képzésekkel. 
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