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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat antimicrobiële resistentie (AMR) kan leiden tot naar schatting wel 

10 miljoen sterfgevallen per jaar in 2050 en dat meer dan 9 miljoen van die 

sterfgevallen zich buiten de EU zouden voordoen, vooral in Azië en Afrika; 

B. overwegende dat de kosten van het wereldwijd aanpakken van AMR op mogelijkerwijs 

40 miljard USD over een periode van tien jaar worden geschat; 

C. overwegende dat de problemen in verband met AMR de komende jaren zullen 

toenemen en dat doeltreffende actie afhankelijk is van doorlopende, 

sectoroverschrijdende openbare en particuliere investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere instrumenten, producten en hulpmiddelen, nieuwe behandelingen en 

alternatieve benaderingen kunnen worden ontwikkeld vanuit een "één gezondheid"-

benadering; 

D. overwegende dat ruim 1 miljard EUR is geïnvesteerd in onderzoek op het gebied van 

AMR uit hoofde van het vijfde tot en met het zevende kaderprogramma (KP5-KP7) en 

dat tot dusver reeds een cumulatief budget van meer dan 650 miljoen EUR beschikbaar 

is gesteld in het kader van Horizon 2020; overwegende dat de Commissie toegezegd 

heeft meer dan 200 miljoen EUR in AMR te investeren gedurende de laatste drie jaar 

van Horizon 2020; 

E. overwegende dat verschillende financieringsinstrumenten in het kader van 

Horizon 2020 onderzoeksresultaten op het gebied van AMR zullen opleveren, met 

name: 

- het initiatief innovatieve geneesmiddelen (IMI), waarin de nadruk ligt op alle aspecten 

van antibioticaontwikkeling, waaronder onderzoek naar AMR-mechanismen, 

ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, en economie en beheer; in het kader 

van het IMI lopen zeven projecten onder de paraplu van het programma ND4BB, met 

een totaal budget van meer dan 600 miljoen EUR aan financiering van de Commissie en 

bijdragen in natura van ondernemingen; 

- het partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden 

(EDCTP), waarin de nadruk ligt op de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde 

geneesmiddelen, vaccins, microbiciden en diagnosetechnieken ter bestrijding van 

hiv/aids, tuberculose en malaria; in dit kader lopen 32 projecten ter waarde van meer 

dan 79 miljoen EUR; 

- het gezamenlijk programmeringsinitiatief inzake AMR (JPIAMR), waarin de nadruk 

ligt op het consolideren van nationale onderzoeksactiviteiten die anders versnipperd 

zouden zijn; in dit kader lopen projecten ter waarde van 55 miljoen EUR; 

- de Europese Onderzoeksraad (ERC), met zijn door onderzoekers aangestuurde of 

bottom-uponderzoeksprojecten; 

- de financieringsfaciliteit besmettelijke ziekten (IDFF) in het kader van InnovFin, voor 

marktgerichte projecten, met zeven leningen voor tot dusver in totaal 125 miljoen EUR; 

- het kmo-instrument en het Sneltraject voor innovatie (FTI), waarmee kmo's worden 

ondersteund bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en instrumenten om 
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besmettelijke ziekten te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen en de 

infectiebestrijding te verbeteren; in dit kader lopen 36 projecten met betrekking tot 

AMR, met een begroting van 33 miljoen EUR; 

F. overwegende dat doeltreffende actie tegen AMR afhankelijk is van het terugdringen van 

het overmatige en onjuiste gebruik van antibiotica bij mensen en dieren en in het milieu, 

dat daarom een belangrijke prioriteit op dit gebied vormt;  

G. overwegende dat de actie tegen AMR alleen doeltreffend kan zijn indien deze wordt 

ingepast in een breder internationaal initiatief waar zo veel mogelijk internationale 

instellingen, agentschappen en deskundigen aan deelnemen, alsook de particuliere 

sector; 

H. overwegende dat doeltreffende actie in eerste instantie afhankelijk is van betere kennis 

en rationeel gebruik van de bestaande antimicrobiële geneesmiddelen; overwegende dat 

vaccinatie een doeltreffende manier is om infecties te voorkomen die anders met 

antibacteriële stoffen zouden moeten worden behandeld, en het risico op het ontstaan 

van resistentie reduceert; 

I. overwegende dat tot de jaren zestig meer dan twintig nieuwe antibioticaklassen werden 

ontwikkeld, maar sindsdien slechts één nieuwe klasse van antibiotica is ontwikkeld, 

ondanks de verspreiding en de toename van nieuwe resistente bacteriën; overwegende 

dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de bestaande klassen van antibiotica resistent zijn 

tegen nieuwe agentia; 

J. overwegende dat de Commissie en de lidstaten in de conclusies van de Raad over de 

volgende stappen in het kader van de "één gezondheid"-benadering ter bestrijding van 

antimicrobiële resistentie ("One Health")1 verzocht wordt de strategische 

onderzoeksagenda's van bestaande O&O-initiatieven van de EU in verband met nieuwe 

antibiotica, alternatieven en diagnostiek in het kader van een "één gezondheid"-netwerk 

inzake AMR op één lijn te brengen; 

K. overwegende dat de wereld – in de door staatshoofden tijdens de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties in september 2016 in New York afgelegde 

politieke verklaring en het Mondiaal actieplan van mei 2015– toezegt de achterliggende 

oorzaken van antimicrobiële resistentie middels een brede, gecoördineerde en 

sectoroverschrijdende benadering te zullen aanpakken; 

L. overwegende dat meer dan 100 ondernemingen in januari 2016 de Verklaring van 

Davos hebben ondertekend, waarin aangedrongen wordt op collectieve actie voor het tot 

stand brengen van een duurzame en voorspelbare markt voor antibiotica, vaccins en 

diagnostiek, met het oog op een betere instandhouding van nieuwe en bestaande 

behandelingen; 

M. overwegende dat er positieve "spill-overeffecten" van nieuwe antimicrobiële stoffen op 

de volksgezondheid en de wetenschap zijn; 

N. overwegende dat er voorbeelden bestaan van succesvolle programma's voor het 

                                                 
1 PB C 269 van 23.7.2016, blz. 26. 
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wereldwijd verbeteren van de toegang tot geneesmiddelen voor hiv, tuberculose en 

malaria; 

O. overwegende dat ziekenhuisinfecties wereldwijd een van de voornaamste bedreigingen 

vormen voor het handhaven en waarborgen van basisgezondheidszorg; 

1. benadrukt de behoefte aan meer financiering voor onderzoek en innovatie met een 

sectoroverschrijdende en interdisciplinaire benadering op het gebied van epidemiologie 

en immunologie van antimicrobieel resistente ziekteverwekkers en zorginfecties, 

nieuwe mechanismen van AMR, het ontwikkelen van nieuwe snelle diagnosetechnieken 

en preventieve maatregelen, waaronder vaccins, en technologieën en technieken voor 

het toedienen van geneesmiddelen; benadrukt het belang van het beheer van 

antimicrobiële stoffen, om het kennisgebaseerd uitschrijven van recepten te verbeteren; 

pleit ervoor dat verder wordt gezocht naar wetenschappelijk bewijs van, en voorzichtig 

wordt gekeken naar de mogelijkheden van offlabel gebruik van geneesmiddelen en van 

alternatieve of aanvullende behandelingen van AMR, zoals faagtherapie; 

2 onderstreept dat dringend behoefte bestaat aan gedegen onderzoek naar de gevolgen van 

de aanwezigheid van antimicrobiële stoffen in voedingsgewassen en diervoeders voor 

het ontstaan van AMR, en naar de microbiële stoffen in de bodem; 

3. onderkent de tekortkomingen en het geringe rendement van de economische modellen 

die de sector doorgaans hanteert bij de ontwikkeling van nieuwe antibiotica; pleit ervoor 

dat verschillende push- en pullstimulansen worden geboden voor de ontwikkeling van 

nieuwe geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en voor de totstandbrenging en de 

toepassing van nieuwe behandelingen; is van mening dat stimulansen voor de sector 

zinvol zijn wanneer zij op lange termijn houdbaar zijn en behoeftegeoriënteerd zijn, 

investeringen bevorderen in de gehele ontwikkelings- en levenscyclus van producten, 

gericht zijn op de belangrijkste prioriteiten op het gebied van volksgezondheid, passend 

geneeskundig gebruik ondersteunen en uitgaan van de beginselen van betaalbaarheid, 

doeltreffendheid en efficiëntie; verzoekt de Commissie om met spoed haar analyse en 

toetsing van de bestaande stimulansmodellen voor onderzoek en innovatie op dit gebied 

voor te stellen; merkt op dat de sector beter kan worden gestimuleerd door middel van 

overdraagbare marktexclusiviteiten en verzoekt de Commissie een effectbeoordeling 

van dat model uit te voeren; juicht initiatieven toe waarin alternatieve bedrijfsmodellen 

worden onderzocht om onderzoek en innovatie te bevorderen en te stimuleren; 

4. verklaart dat partnerschappen in de hele EU en daarbuiten dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede praktijken te verbeteren, onder meer inzake het 

terugdringen van het overmatige en onjuiste gebruik van antibiotica, en om meer kennis 

over AMR te verwerven; benadrukt de rol van de Commissie bij de monitoring en de 

coördinatie van de nationale plannen en strategieën ter bestrijding van AMR; 

5. verzoekt de Commissie met klem in het toekomstige KP9 een AMR-actie op te nemen 

met een sectoroverschrijdende en interdisciplinaire benadering; 

6. onderkent de verschillen tussen de lidstaten inzake praktijken en gebruik van 

antimicrobiële geneesmiddelen; benadrukt dat bij benadering een derde van de 

voorschriften door eerstelijnsartsen wordt opgesteld; onderstreept daarom de behoefte 

aan een EU-systeem voor het verzamelen van gegevens om het juiste gebruik van alle 
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antibiotica te ondersteunen, om de samenwerking en de uitwisseling van goede 

praktijken tussen de lidstaten te verbeteren, om op bewijzen gebaseerde richtsnoeren te 

ontwikkelen inzake het gebruik van antimicrobiële geneesmiddelen en de 

voorschrijving door dierenartsen en eerstelijnsartsen in het bijzonder, om overmatige 

toediening te bestrijden en om onderzoek naar AMR te stimuleren; 

7. onderstreept dat onvoldoende gegevens voorhanden zijn over AMR en de gezondheids- 

en de sociaal-economische gevolgen ervan; benadrukt dat de gegevensverzameling op 

systeemniveau in de gehele EU moet worden verbeterd, onder meer wat milieu- en 

voorschrijvingsgegevens betreft, en dat toezicht gehouden moet worden en snel 

gereageerd moet worden op tendensen, patronen en ontwikkelingen in verband met 

AMR; wijst op de meerwaarde van e-gezondheid en de ontwikkeling van 

gepersonaliseerde zorg, digitalisering en big data, die het mogelijk maken normen te 

ontwikkelen, gegevens over AMR samen te voegen en te combineren, en een holistische 

aanpak bij de bestrijding van AMR te bevorderen; dringt aan op verbetering van de 

AMR-surveillance in ontwikkelingslanden; 

8. beklemtoont de systemische aard van AMR; steunt het hernieuwde engagement van de 

Commissie ter bevordering van EU-acties en leiderschap op het gebied van de 

bestrijding van AMR, ook internationaal; benadrukt dat er behoefte is aan wereldwijde 

monitoring van het gebruik van antimicrobiële stoffen, in overeenstemming met het in 

2015 door de Wereldgezondheidsraad ontwikkelde Mondiaal actieplan; benadrukt ook 

dat de samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van de G7, de G20 en met de BRICS-

landen, moet worden verbeterd, onder meer inzake onderzoek en innovatie, en 

benadrukt de rol van wetenschapsdiplomatie bij het bevorderen van synergieën en het 

optimaliseren van de toewijzing van middelen; dringt aan op een gezamenlijke 

inspanning voor het aanpakken van de kwestie van de toegang tot antibiotica, 

vergelijkbaar met de inspanningen die voor hiv, tuberculose en malaria werden 

geleverd; 

9. wijst op het belang van verschillende samenwerkingsmodellen die door de publieke 

sector worden gestimuleerd en waarbij de sector betrokken wordt; onderstreept het 

belang van evenwichtige publiek-private partnerschappen en nauwere samenwerking 

tussen de publieke sector, het bedrijfsleven, kmo's en onderzoekers in overheidsdienst, 

bijvoorbeeld door de oprichting van specifieke structuren binnen universiteiten en 

wetenschappelijke centra, om innovatie te bevorderen en de wetenschappelijke 

uitdagingen te overwinnen in verband met de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, 

vaccins en diagnosetechnieken ter bestrijding van AMR; dringt aan op nog meer 

publiek-private samenwerking, naar het voorbeeld van de programma's in het kader van 

het IMI, het ERA-NET, EARS-Net, ESAC-Net, CAESAR, JIACRA, PIRASAO, AMC, 

PRND en EDCTP; 

10. beklemtoont dat het belangrijk is het bewustzijn van en de kennis over AMR te 

vergroten middels goede sanitaire voorzieningen, preventieve maatregelen, en onderwijs 

en opleiding, waaronder Europese publieke bewustmakingscampagnes en gerichte 

opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg, apothekers, dierenartsen en 

veefokkers. 
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