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Euroopa Parlamendi resolutsioon ravimiresistentsusest tuleneva ohu kohta 
rahvatervisele

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni antibiootikumiresistentsuse kohta, 
milles keskendutakse loomatervisele,

– võttes arvesse komisjoni talituste 18. novembri 2009. aasta töödokumenti 
ravimiresistentsuse kohta (SANCO/6876/2009r6),

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse ja Euroopa Ravimiameti 
2009. aasta septembris avaldatud ühist tehnilist aruannet „Bakteriaalne väljakutse: aeg 
reageerida”, milles kutsutakse üles vähendama lõhet ELis levinud multiresistentsete 
bakterite ja uute antibakteriaalsete toimeainete väljatöötamise vahel,

– võttes arvesse nõukogu 15. novembri 2001. aasta soovitust, mis käsitleb antimikroobsete 
toimeainete arukat kasutamist inimmeditsiinis (2002/77/EÜ) ja Euroopa Parlamendi 23. 
oktoobri 2001. aasta resolutsiooni eespool nimetatud nõukogu soovituse kohta 
(KOM(2001)333 – C5-0411/2001 – 2001/2164(COS)),

– võttes arvesse komisjoni 20. juuni 2001. aasta teatist, milles käsitletakse ühenduse 
strateegiat antimikroobse resistentsuse vastu (KOM(2001)0333),

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et antimikroobsed toimeained hävitavad baktereid, viiruseid ja muid 
mikroorganisme ja pärsivad nende kasvu (antibiootikumid on mikroobsed ained, mis 
ainult pärsivad bakterite paljunemist) ning on seetõttu mänginud tähtsat rolli rahvatervise 
parandamises, aidates vähendada suremist haigustesse ja nakkustesse, mis olid varem 
ravimatud või surmavad; 

B. arvestades, et nende kasutamine põhjustanud selle, et mõnedel antimikroobsetele 
toimeainetele varem reageerinud mikroorganismidel on kujunenud nende suhtes välja 
resistentsus ehk ravimiresistentsus; 

C. arvestades, et seda loomulikku protsessi kiirendab eespool nimetatud antimikroobsete 
toimeainete ülemäärane ja kontrollimatu kasutamine, misläbi kahjustatakse saavutatud 
meditsiinilisi edusamme;

D. arvestades, et iga uue antibiootikumi kasutuselevõtu tulemuseks on olnud ja saab alati 
olema sihtmärgiks oleva bakteri resistentseks muutumine; arvestades, et pidev uute 
antimikroobsete toimeainete väljatöötamine ei suuda pidada sammu resistentsuse tekkega, 
ja juhib seetõttu tähelepanu sellele, kui tähtis on tagada antibiootikumide kasutuse tõhus 
kontrollimine ja piirdumine ainult vajaliku raviga;
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E. arvestades, et farmaatsiatööstus tõi umbes 40 aasta jooksul (1940.–1970. aastad) 
järjepidevalt turule uusi antibiootikume, sealhulgas mitmeid uute toimemehhanismidega 
antibiootikume, mis vältisid paljusid varasemaid toimeainete resistentsusega seotud 
probleeme; arvestades, et pärast seda on välja töötatud ja autoriseeritud väga vähe uusi 
antimikroobikume;

F. arvestades, et ravimiresistentsus on tähtis ja suures osas lahendamata probleem, mis 
ohustab tõsiselt rahvatervist nii Euroopas kui ka maailmas, põhjustades pikemat ja 
keerulisemat ravi, elukvaliteedi langust, suuremat surmaohtu (igal aastal sureb Euroopa 
Liidus u 25 000 patsienti resistentsete mikroorganismide põhjustatud nakkushaiguse 
kätte), täiendavaid tervishoiukulusid ning tööviljakuse langust vähemalt 1,5 miljardi euro 
suuruses summas;

G. arvestades, et ravimiresistentsus on muutunud nii tähtsaks probleemiks, et Maailma 
Tervishoiuorganisatsioon võttis selle oma sel aastal 7. aprillil toimuva ülemaailmse 
tervisepäeva teemaks ning arvestades, et Euroopa Liit korraldab alates 2008. aastast iga 
aasta 18. novembril Euroopa antibiootikumidele tähelepanu juhtimise päeva; 

H. arvestades, et veterinaareesmärkidel kasutatavate antibiootikumide ja inimestel tekkiva 
ravimiresistentsuse vahel on selge seos; arvestades, et vaatamata antibiootikumide 
kasvukiirendajatena kasutamise keelustamisele ei ole märkimisväärselt vähenenud 
antibiootikumide kasutamine veterinaaria valdkonnas, kus mittesäästvate 
põllumajandustavade tõttu jätkub nende süstemaatiline kasutamine profülaktilistel 
eesmärkidel;

I. arvestades, et meetmeid antimikroobsete toimeainete resistentsuse vastu inimmeditsiinis 
saab ainult võtta koos meetmetega võitluseks antimikroobsete toimeainete resistentsuse 
vastu veterinaarravimites, loomasöödas ja põllukultuuride kasvatuses; 

J. arvestades, et ravimiresistentsus on seega nähtus, millel on selgelt piiriülene mõju ning ei 
saa välistada, et sellest kujuneb äärmiselt suur probleem, millega võitlemiseks praegustest 
vahenditest ja teadmistest suure tõenäosusega ei piisa;

1. võtab murega teadmiseks, et ravimiresistentsus ohustab Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil võetud meetmetele vaatamata järjest rohkem rahvatervist nii Euroopas kui mujal 
maailmas;

2. nõuab, et veelgi tugevdataks võitlust antimikroobsete toimeainete resistentsuse vastu 
inimmeditsiinis, keskendudes järgmistele prioriteetidele:

 antimikroobsete toimeainete ettevaatlik kasutamine nii inimeste kui loomade 
puhul, tagades, et neid kasutatakse ainult haiguse tegelikuks raviks õige annuse, 
annuste vahemiku ja annustamise kestusega;

 ravimiresistentsuse kontroll ja järelevalve;
 vajadus välja töötada uued antimikroobsed toimeained ja nende alternatiivid;
 side meetmetega võitluseks antimikroobsete toimeainete resistentsuse vastu 

veterinaarravimites, loomasöödas ja põllukultuuride kasvatuses;

3. kutsub komisjoni üles esitama viivitamata ettepaneku ravimiresistentsuse vastaste 
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meetmete õigusraamistiku kohta; 

Antimikroobsete toimeainete ettevaatlik kasutamine 

4. kinnitab taas, et on vaja kiiresti meetmeid resistentsete mikroorganismide jätkuva 
tekkimise vältimiseks või isegi selle protsessi ümberpööramiseks, vähendades 
antimikroobsete toimeainete tarbetut ja väärkasutust;

5. märgib, et komisjoni aruandes nõukogu 2001. soovituse1 kohta ja 2010. aasta 
Eurobaromeetri uuringus määratleti mitmed puudused, mis esinevad antimikroobsete 
toimeainete ettevaatliku kasutamise edendamises;

6. märgib, et ravimiresistentsust ja kodanike tarbijakäitumise mõju puudutava teabe 
kättesaadavuse tase on liidus endiselt ebaühtlane, eelkõige seoses selliste õigusaktide 
jõustamisega, mis reguleerivad antibiootikumide kasutamist ainult retsepti alusel, sest 
2008. aastal erines ilma retseptita müüdud antibiootikumide protsent liikmesriigiti 
tugevalt;

7. kutsub komisjoni üles esitama ettepanekut antibiootikumide kasutamise märkimisväärse 
vähendamise ja antimikroobsete toimeainete ettevaatliku kasutamise alaste üldiste 
põhimõtete ja parimate tavade kindlaksmääramise ning täpsustamise kohta, millega 
arendatakse edasi nõukogu 15. novembri 2001. aasta soovitust, et tagada eespool 
nimetatud põhimõtete ja meetodite nõuetekohane rakendamine Euroopa Liidus;

8. tunnistab, et antibiootikumide ja nende mõju kohta on palju väärarvamusi ja et komisjoni 
tellitud uuringu kohaselt usub 53% eurooplastest siiani, et antibiootikumid tapavad 
viiruseid, ja 47% eurooplastest usub, et antibiootikumid aitavad tulemuslikult külmetuse 
ja gripi vastu (Eurobaromeetri 2010. aasta aprilli eriuuring 338 ravimiresistentsuse kohta);

9. kutsub komisjoni üles uurima retsepti alusel või retseptita müüdavate antimikroobsete 
toimeainete tarbetut kasutust ja müüki ning kõigi asjaosaliste käitumist kogu ahelas, st 
arstist ja apteekrist kuni patsiendini, ja töötama välja ulatuslikku pikaajalist strateegiat 
kõigi osaliste teadlikkuse suurendamiseks;

10. tunneb seepärast heameelt 18. novembril toimuva iga-aastase Euroopa antibiootikumidele 
tähelepanu juhtimise päeva üle, mis peaks suurendama avalikkuse teadlikkust 
ravimiresistentsusega seonduvatest terviseohtudest ja kutsuma üles antibiootikumide 
vastutustundlikumale kasutusele;

Ravimiresistentsuse kontroll ja järelevalve

11. rõhutab hästi toimiva kontrolli- ja järelevalvesüsteemi tähtsust, mis aitaks koguda 
usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid patogeenidele vastuvõtlikkuse kohta 
antimikroobsete toimeainete suhtes ja nende põhjustatud nakkuste kohta ning võimaldaks 

                                               
1 Komisjoni talituste töödokument, saatedokument komisjoni poolt nõukogule koostatud teisele aruandele, mille 
aluseks on liikmesriikide aruanded nõukogu soovituse (2002/77/EÜ) (antimikroobsete ainete ettevaatliku 
kasutamise kohta inimmeditsiinis) rakendamise kohta. 
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analüüsida resistentsuse levikuga seotud suundumusi ja teha selleteemalisi varaseid 
hoiatusi ning teostada järelevalvet selle üle nii riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil 
ning koguda andmeid antimikroobsete toimeainete määramise ja kasutuse üle, et jälgida 
nende üldist kasutust;

12. tunneb seetõttu heameelt Euroopa antimikroobse resistentsuse seire süsteemi (EARSS) 
üle, kuid tunnistab samas, et mõnedes riikides on jätkuvalt palju probleeme seoses 
andmetele juurdepääsuga ja nende kvaliteediga;

13. kutsub komisjoni üles esitama viivitamata ettepaneku ühtlustatud antimikroobse 
resistentsuse seire süsteemi kohta;

Vajadus välja töötada uued antimikroobsed toimeained ja nende alternatiivid

14. tunnistab, et järjest suurenev lõhe resistentsete mikroorganismide põhjustatud nakkuste 
sageduste ja uute antimikroobsete toimeainete alase teadus- ja arendustegevuse 
vähenemise vahel ähvardab viia rahvatervise valdkonna tagasi antibiootikumide-eelsesse 
aega; 

15. on seisukohal, et teadus- ja arendustegevuse vähenemist põhjustab turutõrge ja kutsub 
komisjoni üles esitama ettepanekuid selliste stiimulite loomise või täiustamise kohta, mis 
innustaksid farmaatsiatööstust suurendama investeerimist uute antimikroobsete 
toimeainete ja nende võimalike alternatiivide alasesse teadus- ja arendustegevusse, 
tunnistades samal ajal, et meditsiini areng ei suuda pidada sammu antibiootikumide 
väärkasutuse põhjustatud resistentsuse kujunemisega; 

16. tuletab meelde vajaduse viia ELi teadusuuringute raamprogrammide raames läbi 
täiendavaid teadusuuringuid uute antimikroobsete toimeainete ja nende võimalike 
alternatiivide vallas;

Terviklik lähenemisviis

17. kutsub komisjoni üles tagama, et ravimiresistentsuse ja rahvatervise alased meetmed on 
osa terviklikust lähenemisviisist ravimiresistentsusele, mille puhul võetakse arvesse seost 
meetmetega võitluseks antimikroobsete toimeainete resistentsuse vastu 
veterinaarravimites, loomasöödas ja põllukultuuride kasvatuses;

18. kutsub komisjoni üles lahendama antibiootikumide ulatusliku loomakasvatuses 
kasutamise probleemi veterinaaria valdkonnas;

19. kutsub komisjoni esitama seadusandlikku ettepanekut, et lõpetada järk-järgult 
antibiootikumide profülaktiline kasutamine loomakasvatuses; 

20. nõuab vahetegemist inimmeditsiinis ja veterinaarias kasutavate aktiivsete toimeainete ning 
mõjumehhanismide vahel võimalikult suures ulatuses, et vähendada antibiootikumide 
resistentsuse loomadelt inimestele ülekandumise ohtu; 

21. on seisukohal, et problemaatiliste inimpatogeenide ravis nn viimase ravivormina 
kasutatavate antibiootikumide kasutamine põllumajanduses tuleks keelustada; 
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Rahvusvaheline koostöö

22. kutsub komisjoni üles tugevdama tihedat koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga ja 
muude asjaomaste osaliste ja organisatsioonidega rahvusvahelisel tasandil, et tegeleda 
ülemaailmsel tasandil tulemuslikumalt ravimiresistentsusega, ning tunneb sellega seoses 
heameelt ELi ja USA Atlandi-ülese kiireloomulise ravimiresistentsuse töörühma loomise 
üle;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


