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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-

Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-

suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi huwa stmat li, sal-2050, l-AMR tista' twassal biex imutu sa 10 miljun ruħ fis-sena, 

u billi aktar minn 9 miljuni mill-imwiet stmati jseħħu barra l-UE, b'mod partikolari fl-

Asja u fl-Afrika; 

B. billi huwa stmat li l-ispiża biex tittieħed azzjoni globali dwar l-AMR tista' tlaħħaq l-

USD 40 biljun fuq perjodu ta' 10 snin; 

C. billi l-isfidi relatati mar-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) se jiżdiedu fis-snin li 

ġejjin u azzjoni effikaċi tiddependi fuq investimenti kontinwi u transsettorjali fir-riċerka 

u l-innovazzjoni (R&I) pubblika u privata sabiex ikunu jistgħu jiġu żviluppati għodod, 

prodotti u apparat aħjar, trattamenti ġodda u approċċi alternattivi skont approċċ ta' 

"Saħħa Waħda"; 

D. billi fl-ambitu tal-Ħames sas-Seba' Programmi Qafas (FP5-FP7), aktar minn 

EUR 1 biljun ġew investiti fir-riċerka dwar l-AMR, u fl-ambitu ta' Orizzont 2020 

(H2020), sa issa diġà ġie mmobilizzat baġit kumulattiv ta' aktar minn EUR 650 miljun; 

billi l-Kummissjoni impenjat ruħha li tinvesti aktar minn EUR 200 miljun fl-AMR 

għall-aħħar tliet snin ta' Orizzont 2020; 

E. billi strumenti ta' finanzjament differenti fl-ambitu ta' H2020 se jwasslu għal riżultati 

tar-riċerka dwar l-AMR, b'mod partikolari: 

- l-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (IMI), b'enfasi fuq l-aspetti kollha tal-iżvilupp tal-

antibijotiċi inklużi r-riċerka dwar il-mekkaniżmi tal-AMR, l-iskoperta tal-mediċini, l-

iżvilupp tal-mediċini, u l-ekonomija u l-politika tal-użu tajjeb tal-antimikrobiċi, b'seba' 

proġetti fis-seħħ taħt l-umbrella tal-programm ND4BB b'baġit totali ta' aktar minn 

EUR 600 miljun f'fondi tal-Kummissjoni u f'kontribuzzjonijiet in natura minn 

kumpaniji; 

- is-Sħubija għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi li qed Jiżviluppaw 

(EDCTP), b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' mediċini ġodda u mtejba, it-tilqim, il-mikrobiċidi u 

d-dijanjostika kontra l-HIV/AIDS, it-tuberkulożi u l-malarja, bi 32 proġett fis-seħħ li 

jiswew aktar minn EUR 79 miljun; 

- l-Inizjattiva għall-Ipprogrammar Konġunt dwar l-AMR (JPIAMR), b'enfasi fuq il-

konsolidazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka nazzjonali li bħalissa huma frammentati u bi 

proġetti għaddejja bħalissa b'valur ta' EUR 55 miljun; 

- il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC), bil-proġetti ta' riċerka tiegħu "mmexxija mir-

riċerkaturi" jew "minn isfel għal fuq"; 

- il-Faċilità Finanzjarja InnovFin għall-Mard Infettiv (IDFF) għal proġetti qrib is-suq, 

b'seba' ammonti f'self ta' EUR 125 miljun mogħtija sal-lum; 

- l-Istrument għall-SMEs u r-Rotta Rapida lejn l-Innovazzjoni (FTI) li jappoġġjaw lill-

SMEs fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet u għodod ġodda biex jipprevjenu, jagħmlu dijanjosi u 

jittrattaw il-mard infettiv u jtejbu l-kontroll tal-infezzjonijiet, b'36 proġett relatat mal-

AMR u b'baġit ta' EUR 33 miljun; 

F. billi azzjoni effikaċi kontra l-AMR tiddependi fuq it-tnaqqis tal-użu eċċessiv u skorrett 
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tal-antibijotiċi fil-bnedmin, fl-annimali u fl-ambjent, u għalhekk din il-ħidma hija 

fundamentali f'dan il-qasam;  

G. billi azzjoni effikaċi kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi trid tkun parti minn 

inizjattiva internazzjonali usa' li tinvolvi kemm jista' jkun istituzzjonijiet, aġenziji u 

esperti internazzjonali, kif ukoll lis-settur privat; 

H. billi azzjoni effikaċi tiddependi primarjament fuq għarfien aħjar u użu razzjonali tal-

mediċini antimikrobiċi eżistenti; billi t-tilqim huwa mod effikaċi ta' prevenzjoni tal-

infezzjonijiet li jkunu jeħtieġu trattament bl-antibatteriċi, u b'hekk jitnaqqas l-iżvilupp 

tar-reżistenza; 

I. billi sas-snin sittin ġew żviluppati aktar minn 20 klassi ġdida ta' antibijotiċi, iżda li minn 

dak iż-żmien ġiet żviluppata klassi ġdida waħda biss ta' antibijotiċi minkejja t-tixrid u l-

iżvilupp ta' batterji reżistenti ġodda; billi, barra minn hekk, hemm evidenza ċara ta' 

reżistenza għal aġenti ġodda fi klassijiet eżistenti ta' antibijotiċi; 

J. billi l-"konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-passi li jmiss fil-qafas ta' approċċ "Saħħa 

Waħda" biex tiġi miġġielda r-reżistenza għall-antimikrobiċi"1 jitolbu lill-Kummissjoni u 

lill-Istati Membri biex jallinjaw l-aġendi strateġiċi tar-riċerka ta' inizjattivi tar-R&Ż 

eżistenti tal-UE dwar antibijotiċi, alternattivi u djanjostika ġodda fil-qafas tan-Netwerk 

"Saħħa Waħda" dwar l-AMR; 

K. billi d-dikjarazzjoni politika approvata mill-Kapijiet ta' Stat fl-Assemblea Ġenerali tan-

Nazzjonijiet Uniti fi New York f'Settembru 2016 u l-pjan ta' Azzjoni Globali 

f'Mejju 2015 ikkonstataw l-impenn tad-dinja li jittieħed approċċ wiesa' u koordinat biex 

jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tar-reżistenza għall-antimikrobiċi f'diversi setturi; 

L. billi aktar minn 100 kumpanija ffirmaw d-Dikjarazzjoni ta' Davos f'Jannar 2016, li 

tappella għal azzjoni kollettiva biex jinħoloq suq sostenibbli u prevedibbli għall-

antibijotiċi, it-tilqim u d-djanjostika li jtejjeb il-konservazzjoni ta' trattamenti ġodda u 

eżistenti; 

M. billi hemm effetti konsegwenzjali pożittivi ta' antimikrobiċi ġodda fuq is-saħħa pubblika 

u x-xjenza; 

N. billi hemm eżempji li rnexxew ta' programmi li tejbu l-aċċess globali għall-mediċini 

għall-HIV, it-tuberkulożi u l-malarja; 

O. billi l-infezzjonijiet nożokomjali huma theddida kbira għall-ħarsien u l-garanzija tal-

kura tas-saħħa bażika fid-dinja kollha; 

1. Jenfasizza l-ħtieġa li jiżdied il-finanzjament għar-R&I b'approċċ transsettorjali u 

interdixxiplinari fl-epidemjoloġija u l-immunoloġija għall-patoġeni AMR u l-

infezzjonijiet assoċjati mal-kura tas-saħħa (HAI), f'mekkaniżmi ġodda dwar ir-

reżistenza għall-antimikrobiċi, fl-iżvilupp ta' djanjostika rapida u miżuri ta' prevenzjoni 

ġodda, inkluż it-tilqim, u fit-teknoloġiji u t-tekniki ta' kif jingħataw il-mediċini; 

jenfasizza l-ħtieġa ta' politika tal-użu tajjeb tal-antimikrobiċi sabiex tittejjeb il-

                                                 
1 ĠU C 269, 23.7.2016, p. 26. 
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preskrizzjoni bbażata fuq l-evidenza; jappella għal aktar evidenza xjentifika u studju 

kawt tal-possibbiltajiet tal-użu ta' mediċini mhux skont it-tikketta u ta' trattamenti 

alternattivi jew addizzjonali fl-AMR, bħall-fagoterapija; 

2 Jenfasizza l-ħtieġa urġenti ta' riċerka fil-fond dwar l-impatt tal-preżenza ta' sustanzi 

antimikrobiċi fl-għelejjel u l-għalf fuq l-iżvilupp tal-AMR, u dwar il-komunità 

mikrobjali fil-ħamrija; 

3. Jirrikonoxxi n-nuqqasijiet u r-riżultati limitati tal-mudelli ekonomiċi abitwali użati mill-

industrija biex tiżviluppa antibijotiċi ġodda; jappella għall-iżvilupp ta' inċentivi 

differenti ta' spinta u ta' attrazzjoni biex jinħolqu mediċini u apparati mediċi ġodda, u 

biex jinstabu u jiġu implimentati trattamenti ġodda; jemmen li l-inċentivi għall-

industrija jkunu sinifikanti meta jkunu sostenibbli għal żmien twil, ikunu xprunati mill-

ħtiġijiet, jistimulaw l-investiment matul l-iżvilupp sħiħ tal-prodott u ċ-ċiklu tal-ħajja 

kollu, ikollhom fil-mira prijoritajiet essenzjali tas-saħħa pubblika, jappoġġjaw l-użu 

mediċinali xieraq u jkunu ggwidati mill-prinċipji tal-affordabbiltà, l-effikaċja u l-

effiċjenza; jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta b'urġenza l-analiżi u r-rieżami tagħha 

tal-mudelli attwali ta' inċentivi għar-R&I f'dan il-qasam; jinnota li l-inċentivizzazzjoni 

tal-industrija tista' tittejjeb bil-mudell tal-Esklużivitajiet Trasferibbli tas-Suq, u jappella 

għal valutazzjoni tal-impatt tal-mudell mill-Kummissjoni; jilqa' l-inizjattivi li jistudjaw 

mudelli kummerċjali alternattivi biex jippromwovu u jinċentivaw ir-R&I; 

4. Jesprimi l-ħtieġa urġenti li jitrawmu sħubijiet fl-UE u lil hinn minnha sabiex jissaħħaħ l-

iskambju tal-aħjar prattiki, fosthom fit-tnaqqis tal-użu eċċessiv u żbaljat tal-antibijotiċi, 

u li jittejjeb l-għarfien dwar l-AMR; jenfasizza r-rwol tal-Kummissjoni fil-monitoraġġ u 

l-koordinazzjoni tal-pjanijiet u l-istrateġiji nazzjonali biex tiġi miġġielda l-AMR; 

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżviluppa "missjoni dwar l-AMR" fl-FP9 futur b'approċċ 

transsettorjali u interdixxiplinari; 

6. Jirrikonoxxi d-differenzi bejn il-prattiki u l-użu tal-mediċini antimikrobiċi tal-Istati 

Membri; jenfasizza li madwar terz tar-riċetti jinħarġu fil-kura primarja; għalhekk, 

jenfasizza l-ħtieġa ta' sistema ta' ġbir ta' data tal-UE biex tappoġġja l-użu korrett tal-

antibijotiċi kollha, biex ittejjeb il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki bejn l-

Istati Membri, biex tiżviluppa gwida bbażata fuq l-evidenza għall-użu tal-mediċini 

antimikrobiċi u l-preskrizzjoni tagħhom speċjalment mill-veterinarji u mit-tobba tal-

kura primarja, biex jiġi miġġieled l-użu żejjed, u biex titħeġġeġ ir-riċerka dwar l-AMR; 

7. Jissottolinja n-nuqqas ta' data dwar l-AMR, l-impatt tiegħu fuq is-saħħa u l-piż 

soċjoekonomiku tiegħu; jenfasizza l-ħtieġa li jittejjeb il-ġbir tad-data fuq livell 

sistemiku fl-UE kollha, inkluża d-data ambjentali u dik relatata mal-preskrizzjonijiet, u 

li jiġu mmonitorjati t-tendenzi, il-mudelli u l-iżviluppi relatati mal-AMR u tittieħed 

azzjoni malajr f'dan ir-rigward; jirrimarka dwar il-valur miżjud tas-saħħa elettronika u l-

iżvilupp tal-kura personalizzata, id-diġitalizzazzjoni u l-big data, li joffru opportunitajiet 

biex jiġu żviluppati standards, tinġabar u tiġi akkumulata data dwar l-AMR, u jitħeġġeġ 

approċċ olistiku fil-ġlieda kontra l-AMR; jappella għat-tisħiħ tas-sorveljanza tal-AMR 

fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; 

8. Jissottolinja n-natura sistemika tal-AMR; jappoġġja l-impenn imġedded tal-

Kummissjoni biex tippromwovi l-azzjonijiet u r-rwol tat-tmexxija tal-UE fil-ġlieda 
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kontra l-AMR, anke f'livell internazzjonali; jenfasizza l-ħtieġa ta' monitoraġġ globali 

dwar l-użu tal-antimikrobiċi, bi qbil mal-Pjan ta' Azzjoni Globali miftiehem mill-

Assemblea tas-Saħħa Dinjija fl-2015; jenfasizza wkoll il-ħtieġa ta' kollaborazzjoni 

msaħħa, pereżempju fil-G7, fil-G20 u fil-BRICS, anke fir-R&I, u r-rwol tad-diplomazija 

dwar ix-xjenza, fit-trawwim tas-sinerġiji u tal-aħjar użu tal-allokazzjoni tar-riżorsi; 

jappella għal sforz kollaborattiv simili biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet tal-aċċess 

għall-antibijotiċi kif sar fil-qasam tal-HIV, it-tuberkulożi u l-malarja; 

9. Jemmen fil-ħtieġa ta' mudelli differenti ta' kollaborazzjoni xprunati mis-settur pubbliku 

u li jinvolvu l-industrija; jissottolinja l-importanza ta' Sħubijiet Pubbliċi Privati 

bilanċjati u ta' kollaborazzjoni eqreb bejn is-settur pubbliku, l-industrija, l-SMEs u r-

riċerkaturi pubbliċi, pereżempju permezz tal-ħolqien ta' strutturi dedikati fl-

universitajiet u ċ-ċentri xjentifiċi biex titħeġġeġ l-innovazzjoni u biex jingħelbu l-isfidi 

xjentifiċi tal-ħolqien ta' antibijotiċi, tilqim u djanjostika ġodda biex tiġi miġġielda l-

AMR; jinkoraġġixxi l-ħidma ulterjuri favur kollaborazzjoni pubblika-privata simili għal 

dik taħt il-programmi IMI, l-ERA-NET, l-EARS-Net, l-ESAC-Net, CAESAR, JIACRA, 

PIRASAO, AMC, PRND u EDCTP; 

10. Jenfasizza l-importanza li jittejbu s-sensibilizzazzjoni u l-fehim tal-AMR permezz ta' 

sanità effikaċi, miżuri ta' prevenzjoni, u edukazzjoni u taħriġ, inklużi kampanji tal-UE 

ta' sensibilizzazzjoni pubblika u taħriġ immirat għall-professjonisti tas-saħħa, l-

ispiżjara, il-veterinarji u min irabbi l-bhejjem. 
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