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IEROSINĀJUMI 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

A. tā kā tiek lēsts, ka līdz 2050. gadam mikrobu rezistence varētu kļūt par cēloni līdz pat 

10 miljoniem nāves gadījumu gadā, un tā kā vairāk nekā 9 miljoni no tiem varētu būt 

ārpus ES, jo īpaši Āzijā un Āfrikā; 

B. tā kā tiek lēsts, ka pret mikrobu rezistenci pasaules mērogā vērstas rīcības izmaksas 

sasniedz USD 40 miljardus 10 gadu periodā; 

C. tā kā ar mikrobu rezistenci (AMR) saistītas problēmas turpmākajos gados pieaugs un 

efektīva rīcība ir atkarīga no pastāvīgām starpnozaru investīcijām publiskā un privātā 

pētniecībā un inovācijā (R&I), lai saskaņā ar pieeju “Viena veselība” varētu izstrādāt 

labākus instrumentus, produktus un ierīces, jaunus ārstniecības veidus un alternatīvas 

pieejas; 

D. tā kā no piektās līdz septītajai pamatprogrammai (FP5-FP7) mikrobu rezistences 

pētniecībā ir ieguldīts vairāk nekā EUR 1 miljards un saskaņā ar pamatprogrammu 

“Apvārsnis 2020” (H2020) līdz šim jau izmantotais budžets kopumā pārsniedz EUR 

650 miljonus; tā kā Komisija ir apņēmusies pēdējos trijos pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” gados mikrobu rezistences jomā ieguldīt vairāk nekā EUR 200 

miljonus; 

E. tā kā pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” pētniecības rezultātus attiecībā uz mikrobu 

rezistenci dos dažādi finansēšanas instrumenti, jo īpaši: 

– Novatorisku zāļu ierosme (IMI), kura pievēršas visiem antibiotiku izstrādes 

aspektiem, tostarp pētījumiem par mikrobu rezistences mehānismiem, jaunu zāļu 

atklāšanai, zāļu izstrādei, kā arī ekonomikai un pārvaldības pasākumiem, un kuras 

ietvaros pašlaik tiek īstenoti septiņi ND4BB programmas projekti ar kopējo budžetu 

vairāk nekā EUR 600 miljonu apmērā, ko nodrošina Komisijas finansējums un 

uzņēmumu ieguldījumi natūrā; 

– Eiropas un jaunattīstības valstu klīnisko pārbaužu partnerība (EDCTP), kura pievēršas 

jaunu un uzlabotu zāļu, vakcīnu un mikrobicīdu izstrādei, kā arī HIV/AIDS, 

tuberkulozes un malārijas diagnostikai un kuras ietvaros pašlaik tiek īstenoti 32 projekti 

vairāk nekā EUR 79 miljonu vērtībā; 

– Kopīgas plānošanas ierosme attiecībā uz mikrobu rezistenci (JPIAMR), kura pievēršas 

valstu pētniecības sadrumstaloto darbību konsolidācijai un kuras ietvaros pašlaik tiek 

īstenoti projekti EUR 55 miljonu vērtībā; 

– Eiropas Pētniecības padome (EPP) ar tās “pētnieku ierosinātajiem” jeb “augšupējiem” 

pētniecības projektiem; 

– InnovFin Infekcijas slimību finanšu instruments (IDFF) ar tirgu cieši saistītiem 

projektiem, no kura līdz šim piešķirti septiņi aizdevumi kopsummā par EUR 125 

miljoniem; 

– MVU instruments un “Ātrais ceļš uz inovāciju” (FTI), kurš atbalsta MVU, kas 

izstrādā jaunus risinājumus un rīkus infekcijas slimību novēršanai, diagnosticēšanai un 

ārstēšanai un infekciju kontroles uzlabošanai, ar 36 ar mikrobu rezistenci saistītiem 
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projektiem un ar EUR 33 miljonu budžetu; 

F. tā kā rīcība pret mikrobu rezistenci ir efektīva tad, ja izdodas samazināt antibiotiku 

pārmērīgu un nepareizu izmantošanu cilvēkiem, dzīvniekiem un videi, un tas nozīmē, 

ka šī ir viena no galvenajām darba prioritātēm šajā jomā;  

G. tā kā efektīvai rīcībai pret mikrobu rezistenci ir jābūt daļai no plašākas starptautiskas 

iniciatīvas, kurā būtu iesaistīts maksimāli daudz starptautisku institūciju, aģentūru un 

ekspertu, kā arī privātais sektors; 

H. tā kā efektīva rīcība galvenokārt ir atkarīga no labākām zināšanām par antimikrobiāliem 

līdzekļiem un no racionālas šo līdzekļu lietošanas; tā kā vakcinācija ir efektīvs 

profilakses veids pret inficēšanos, jo inficēšanās gadījumā būtu jāārstējas ar 

antimikrobiāliem līdzekļiem, tātad vakcinācija palēnina rezistences veidošanos; 

I. tā kā līdz pagājušā gadsimta 60. gadiem tika izstrādātas vairāk nekā 20 jaunas 

antibiotiku klases, bet kopš tā laika — tikai viena, lai gan ir izplatījušās un savairojušās 

jaunas rezistentas baktērijas; tā kā turklāt ir pierādījumi, kuri skaidri liecina par 

rezistenci pret jaunām aktīvajām vielām, ko satur pašreizējās antibiotiku klases; 

J. tā kā dokumentā “Padomes secinājumi par nākamajiem soļiem saskaņā ar pieeju “Viena 

veselība”, lai apkarotu mikrobu rezistenci”1 Komisija un dalībvalstis ir aicinātas 

“Vienas veselības” tīklā attiecībā uz mikrobu rezistenci saskaņot stratēģiskās 

pētniecības programmas, kas iekļautas jau esošajās ES pētniecības un izstrādes ierosmēs 

par jaunām antibiotikām, alternatīvām un diagnostiku; 

K. tā kā politiskajā deklarācijā, ko 2016. gada septembrī apstiprināja valstu vadītāji 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, un Globālajā rīcības 

plānā, kuru pieņēma 2015. gada maijā, ir atgādināts par pasaules mēroga apņemšanos 

izmantot plašu un koordinētu pieeju, lai daudzos sektoros novērstu mikrobu rezistences 

pamatcēloņus; 

L. tā kā 2016. gada janvārī vairāk nekā 100 uzņēmumi parakstīja Davosas deklarāciju, 

kurā ir pieprasīta kolektīva rīcība, lai izveidotu antibiotiku, vakcīnu un diagnostikas 

ilgtspējīgu un prognozējamu tirgu, kurš veicina jaunu un jau iedibinātu ārstēšanas 

metožu saglabāšanu; 

M. tā kā jauniem antimikrobiāliem līdzekļiem ir plašāka pozitīva ietekme uz sabiedrības 

veselību un zinātni; 

N. tā kā līdz šim ir bijušas veiksmīgi īstenotas programmas, kuras ir uzlabojušas vispārējo 

piekļuvi zālēm, kas vajadzīgas HIV, malārijas un tuberkulozes ārstēšanai; 

O. tā kā nozokomiālās infekcijas nopietni apdraud iespēju saglabāt un garantēt veselības 

pamataprūpi visā pasaulē, 

1. uzsver vajadzību palielināt finansējumu pētniecībai un inovācijai, kas ar starpnozaru un 

starpdisciplīnu pieeju īstenojama epidemioloģijā un imunoloģijā attiecībā uz mikrobu 

                                                 
1 OV L 269, 23.7.2016., 26. lpp. 
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rezistences patogēniem un veselības aprūpē iegūtām infekcijām (HAI), jaunos 

mehānismos, ar ko ierobežo mikrobu rezistenci pret zālēm, jaunos ātras diagnostikas un 

profilakses pasākumos, tostarp vakcīnu izstrādē un zāļu ievadīšanas tehnoloģijās un 

paņēmienos; uzsver vajadzību ieviest antimikrobiālo līdzekļu pārvaldības pasākumus, 

lai uzlabotu uz pierādījumiem balstītu zāļu parakstīšanu; pieprasa gūt vairāk zinātnisko 

pierādījumu un turpināt piesardzīgi pētīt iespējas zāles lietot neparedzētām indikācijām 

un mikrobu rezistences gadījumos izmantot alternatīvu vai papildu ārstēšanu, piemēram, 

bakteriofāgu terapiju; 

2. uzsver, ka ir steidzami nepieciešami padziļināti pētījumi par to, kā antimikrobiālo 

līdzekļu klātbūtne pārtikas kultūraugos un dzīvnieku barībā ietekmē mikrobu 

rezistences veidošanos, un par mikroorganismu populāciju augsnē; 

3. atzīst, ka ierastajiem ekonomiskajiem modeļiem, ko šī nozare izmanto jaunu antibiotiku 

izstrādē, ir trūkumi un ka peļņa no to izmantošanas ir ierobežota; prasa ieviest dažādus 

pētniecību veicinošus un atalgojošus stimulus, lai radītu jaunas zāles un medicīniskās 

ierīces un lai atklātu un ieviestu jaunus ārstniecības paņēmienus; uzskata, ka nozares 

stimuliem ir jēga, ja tie ir ilgtspējīgi ilgtermiņā, tos nosaka vajadzības, tie sekmē 

investīcijas visā produkta izstrādes un aprites ciklā, ir vērsti uz galvenajām sabiedrības 

veselības prioritātēm, atbalsta pienācīgu lietošanu medicīnā un tiek izmantoti, vadoties 

pēc cenas pieņemamības, iedarbīguma un lietderības principiem; aicina Komisiju 

steidzami iesniegt šīs jomas pašreizējo pētniecības un inovācijas stimulu modeļu analīzi 

un pārskatu; norāda, ka nozares stimulēšanu varētu uzlabot ar pārnesamas tirgus 

ekskluzivitātes modeli, un prasa Komisijai veikt šā modeļa ietekmes novērtējumu; 

atzinīgi vērtē iniciatīvas, ar ko tiek meklēti alternatīvi uzņēmējdarbības modeļi, lai 

veicinātu un stimulētu pētniecību un inovāciju; 

4. norāda uz steidzamu nepieciešamību ES un ārpus tās robežām veicināt partnerību 

veidošanos, lai uzlabotu apmaiņu ar paraugpraksi, tostarp attiecībā uz to, kā samazināt 

antibiotiku pārmērīgu un nepareizu lietošanu un uzlabot zināšanas par mikrobu 

rezistenci; uzsver Komisijas lomu, kura nodrošina cīņai pret mikrobu rezistenci 

izstrādāto valsts plānu un stratēģiju uzraudzību un koordinēšanu; 

5. mudina Komisiju 9. pamatprogrammā iestrādāt pret mikrobu rezistenci vērstu misiju, 

kas būtu īstenojama ar starpnozaru un starpdisciplīnu pieeju; 

6. atzīst, ka prakse un antimikrobiālo līdzekļu lietošana dalībvalstīs atšķiras; uzsver, ka 

apmēram vienu trešdaļu recepšu izraksta ārsti, kas sniedz primāro aprūpi; tāpēc uzsver, 

ka ir vajadzīga ES datu vākšanas sistēma, lai atbalstītu visu antibiotiku pareizu 

lietošanu, veicinātu sadarbību un paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, izstrādātu 

uz pierādījumiem balstītus norādījumus par antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un to 

parakstīšanu, ko galvenokārt dara veterinārārsti un primārās aprūpes ārsti, cīnītos pret 

pārmērīgu lietošanu un veicinātu pētījumus par mikrobu rezistenci; 

7. uzsver, ka trūkst datu par mikrobu rezistenci, tās ietekmi uz veselību un tās 

sociālekonomisko slogu; uzsver, ka sistēmiskā līmenī visā ES ir jāuzlabo datu, tostarp 

vides un ar zāļu parakstīšanu saistītu datu, vākšana un jāvēro un nekavējoties jāreaģē uz 

tendencēm, modeļiem un norisēm, kas saistīti ar mikrobu rezistenci; norāda uz e-

veselības pievienoto vērtību un personalizētas aprūpes, digitalizācijas un lielo datu 

attīstību, kas piedāvā iespējas izstrādāt standartus, apkopot un uzkrāt datus par mikrobu 
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rezistenci un veicināt holistisku pieeju cīņā pret mikrobu rezistenci; pieprasa stiprināt 

mikrobu rezistences uzraudzību jaunattīstības valstīs; 

8. uzsver mikrobu rezistences sistēmisko dabu; atbalsta Komisijas no jauna pausto 

apņemšanos sekmēt ES darbības un vadošo lomu cīņā pret mikrobu rezistenci, tostarp 

starptautiskā līmenī; uzsver, ka globālajai antimikrobiālo līdzekļu lietošanas uzraudzībai 

jābūt saskaņā ar Globālo rīcības plānu, par kuru 2015. gadā vienojās Pasaules Veselības 

asambleja; uzsver arī vajadzību pēc ciešākas sadarbības, piemēram, G7, G20 un BRICS 

ietvaros, tostarp jautājumos par pētniecību un inovāciju un zinātnes diplomātijas lomu, 

veicinot sinerģiju un optimizējot resursu sadali; prasa antibiotiku pieejamības jautājumu 

risināšanas nolūkā īstenot līdzvērtīgus sadarbības centienus tiem, kādi ir bijuši saistībā 

ar HIV, tuberkulozi un malāriju; 

9. uzskata, ka ir vajadzīgi dažādi sadarbības modeļi, kurus virza publiskais sektors un kuri 

iesaista ražošanas nozari; uzsver to, cik nozīmīga ir publiskā un privātā sektora 

līdzsvarota partnerība un ciešāka sadarbība starp publisko sektoru, ražošanas nozari, 

MVU un publiskā sektora pētniekiem, ko nodrošina, piemēram, īpašu struktūru izveide 

universitātēs un zinātnes centros, lai sekmētu inovācijas un pārvarētu zinātniskās 

problēmas saistībā ar jaunu antibiotiku, vakcīnu un diagnostikas metožu radīšanu cīņai 

pret mikrobu rezistenci; mudina turpināt publiskā un privātā sektora sadarbību, kas ir 

līdzīga IMI programmām, ERA-NET, EARS-net, ESAC-net, CAESAR, JIACRA, 

PIRASAO, AMC, PRND un EDCTP; 

10. uzsver, ka informētību un izpratni par mikrobu rezistenci ir svarīgi uzlabot, izmantojot 

efektīvu sanitāriju, preventīvus pasākumus un arī izglītību un apmācību, tostarp ES 

mēroga sabiedrības informēšanas kampaņas un veselības aprūpes speciālistu, 

farmaceitu, veterinārārstu un dzīvnieku audzētāju mērķtiecīgu apmācību. 
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