
 

AM\1143697BG.docx  PE616.665v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Eвропейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
 

2017/2254(INI) 

18.1.2018 

ИЗМЕНЕНИЯ 
1 - 96 

Проект на становище 

Лийве Вийринк 

Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната 

резистентност (АМР) 

(2017/2254(INI)) 



 

PE616.665v01-00 2/55 AM\1143697BG.docx 

BG 

AM_Com_NonLegOpinion 



 

AM\1143697BG.docx 3/55 PE616.665v01-00 

 BG 

 

Изменение  1 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Съображение -A (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 -А. като има предвид, че 

основната причина за АМР е 

прекомерната употреба на 

антибиотици, както и факта, че 

близо половината от 

антибиотиците, използвани при 

хората, са ненужни и неподходящи, 

то промяната на начина, по който се 

използват антибиотиците, е 

единственото най-важно действие, 

необходимо за да се забави 

развитието на АМР; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Съображение -Aa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 -Аа. като има предвид, че 

потреблението на антибиотици 

намалява с нарастването на 

знанието за тяхната правилна 

употреба; 

Or. en 

 

Изменение  3 



 

PE616.665v01-00 4/55 AM\1143697BG.docx 

BG 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Съображение -Aб (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 -Aб. като има предвид, че 

разпространението на антимикробни 

средства спомогна за намаляването 

на ефективността на 

съществуващите антимикробни 

средства и че са необходими повече 

научни изследвания за разработване 

на алтернативни лечения; 

Or. en 

 

Изменение  4 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Съображение -Aв (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 -Aв. като има предвид, че 

развитието и разпространението на 

антимикробни средства в околната 

среда също е проблем с нарастващо 

значение, който изисква 

допълнително проучване; 

Or. en 

 

Изменение  5 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Съображение A 
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Проектостановище Изменение 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, така че да 

могат да бъдат разработени по-добри 

инструменти, продукти и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат 

изключително през следващите години 

и бездействието се очаква да стане 

причина за милиони смъртни случаи 

годишно в световен мащаб, 
ефективните действия разчитат преди 

всичко на по-добри знания, 

профилактика и намалена употреба 

на антимикробни средства, както и 

на непрекъснати междусекторни 

инвестиции в научни изследвания и 

иновации, така че да могат да бъдат 

разработени по-добри и алтернативни 

лечения, продукти и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 

Or. en 

 

Изменение  6 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Съображение A 

 
Проектостановище Изменение 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, така че да 

могат да бъдат разработени по-добри 

инструменти, продукти и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на две еднакво 

важни стратегии: от една страна, 
непрекъснати междусекторни 

инвестиции в научни изследвания и 

иновации и от друга страна, цялостни 

стратегии за своевременно справяне с 

прекомерната и неправилна употреба 

на антимикробни средства при 

хората и при животните, така че да 

могат да бъдат разработени по-добри 

инструменти, продукти и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 
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Or. en 

 

Изменение  7 

Бенд Бендсен 

 

Проектостановище 

Съображение A 

 
Проектостановище Изменение 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, така че да 

могат да бъдат разработени по-добри 

инструменти, продукти и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, включително 

инвестиции в публичния и в частния 

сектор, така че да могат да бъдат 

разработени по-добри инструменти, 

продукти и подходи в съответствие с 

подхода „Едно здраве“; 

Or. en 

 

Изменение  8 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Съображение A 

 
Проектостановище Изменение 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, така че да 

могат да бъдат разработени по-добри 

инструменти, продукти и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, така че да 

могат да бъдат разработени нови 

антибиотици, по-добри инструменти, 

продукти, изделия и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 
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Or. en 

 

Изменение  9 

Кристиан-Силвиу Бушой, Анна Заборска 

 

Проектостановище 

Съображение A 

 
Проектостановище Изменение 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, така че да 

могат да бъдат разработени по-добри 

инструменти, продукти и подходи в 

съответствие с подхода „Едно здраве“; 

А. като има предвид, че свързаните 

с антимикробната резистентност (АМР) 

предизвикателства ще нараснат през 

следващите години и ефективните 

действия разчитат на непрекъснати 

междусекторни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, така че и в 

дългосрочен план да могат да бъдат 

разработени по-добри инструменти, 

продукти и подходи в съответствие с 

подхода „Едно здраве“; 

Or. en 

 

Изменение  10 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Съображение Aa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Аа. като има предвид, че в 

заключенията на Съвета относно 

следващите стъпки в рамките на 

подход „Едно здраве“ за борба с 

антимикробната резистентност1а 

Комисията и държавите членки се 

приканват в рамките на мрежата 

„Едно здраве“ за АМР да съгласуват 

програмите за стратегическите 

изследвания на съществуващите 

инициативи за НИРД на ЕС относно 

нови антибиотици, алтернативи и 
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диагностика; 

 _________________ 

 1а 

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/

press-releases/2016/06/17/epsco-

conclusions-antimicrobial-resistance/. 

Or. en 

 

Изменение  11 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Съображение Aa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Аа. като има предвид, че 

политическата декларация, 

подкрепена от държавните и 

правителствени ръководители на 

Общото събрание на ООН в Ню Йорк 

през септември 2016 г., е знак за 

ангажираността на света да 

предприеме широкообхватен, 

координиран подход в редица сектори 

за справяне с основните причини за 

антимикробната резистентност; 

Or. en 

 

Изменение  12 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Съображение Aa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Аа. като има предвид, че 

фаготерапията се счита за 

ефективно допълващо 
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антибиотиците лечение, даващо 

положителни резултати и 

привличащо все по-голям научен 

интерес, включително от страна на 

фармацевтичните компании, но и че 

липсва достатъчно подкрепа в 

областта на свързаните с нея научни 

изследвания на равнище ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  13 

Кристиан-Силвиу Бушой, Франсоаз Гростет, Анна Заборска 

 

Проектостановище 

Съображение Aa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Аа. като има предвид, че през 

последните 40 години е разработен 

само един нов клас антибиотици 

въпреки разпространението на нови 

резистентни бактерии, още повече че 

съществуват явни доказателства за 

резистентност към нови средства в 

границите на съществуващите 

класове антибиотици; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Съображение Aa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Аа. като има предвид, че 

прекомерната и неправилната 

употреба на антибиотици както при 

хората, така и при животните 

превръща АМР в огромна заплаха за 
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бъдещето на човечеството; 

Or. en 

 

Изменение  15 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Съображение Aб (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Аб. като има предвид, че над 100 

компании подписаха през януари 

2016 г. Декларацията от Давос, в 

която се призовава за колективни 

действия за създаване на устойчив и 

предсказуем пазар на антибиотици, 

ваксини и диагностика, който 

насърчава запазването на 

ефикасността на новите и 

съществуващите лечения; в 

декларацията се призовава и за 

координирани действия за 

подобряване на предотвратяването 

на инфекциите, хигиената, 

управлението и мерките за запазване 

на ефикасността; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Кристиан-Силвиу Бушой, Анна Заборска 

 

Проектостановище 

Съображение Aб (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Аб. като има предвид, че 

осведомеността в държавите членки 

относно профилактиката и 

неправилната употреба на 

антимикробни средства продължава 
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да е слаба; и като има предвид, че 

ваксинацията е ефективен начин за 

предотвратяване на инфекции, за 

които би било необходимо лечение с 

антимикробни средства, като по 

този начин се намалява развиването 

на резистентност; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Съображение Aв (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Ав. като има предвид, че 

вътреболничните инфекции 

представляват голяма заплаха за 

запазването и гарантирането на 

основните здравни грижи в целия 

свят; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Съображение Бa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Ба. като има предвид, че 

инициатива за съвместно планиране 

относно АМР е заделила до момента 

52,95 млн. евро и допълнително 14,4 

млн. евро по настоящата си покана за 

тази година; като има предвид, че 

ИСВП има седем проекта относно 

АМР в рамките на програмата 

ND4BB с общ бюджет от над 600 
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млн. евро, наред с финансирането от 

Европейската комисия и с вноските в 

натура на фармацевтичните 

компании; 

Or. en 

 

Изменение  19 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Съображение Бa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Ба. като има предвид, че 

антимикробната резистентност 

може да бъде преодоляна ефективно 

единствено с глобален подход и с 

ангажираността на частния сектор; 

Or. en 

 

Изменение  20 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Съображение Бб (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Бб. като има предвид, че науката и 

изследванията играят изключително 

важна роля в разработването на 

стандарти за борба срещу АМР; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 
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Съображение В 

 
Проектостановище Изменение 

В. като има предвид, че различни 

инструменти за финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“ ще доведат до 

резултати от изследванията по 

отношение на АМР, и по-специално: 

Инициативата за иновативни лекарства 

(ИИЛ), с акцент върху всички аспекти 

на научните изследвания в областта на 

разработването на антибиотици, 

включително изследвания относно 

механизмите на АМР, откриване на 

нови лекарства, разработване на 

лекарства, икономически аспекти и 

управление; Партньорска програма за 

клинични изпитвания между 

европейските и развиващите се страни“ 

(EDCTP), с акцент върху разработването 

на нови и подобрени лекарствени 

продукти, ваксини, микробициди и 

диагностициране за борба с 

ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария; 

Инициатива за съвместно планиране 

относно АМР, която акцентира върху 

консолидирането на иначе 

фрагментираните национални 

научноизследователски дейности; 

Европейският съвет за научни 

изследвания (ЕСНИ), с неговите 

управлявани от научните изследователи 

или „отдолу нагоре“ изследователски 

проекти; Финансовият механизъм в 

областта на заразните болести 

„InnovFin“ за проекти, които са близо до 

пазарна реализация; и инструментът за 

МСП и „Бърз път към иновации“ (БПИ) 

за подпомагане на МСП в 

разработването на новаторски решения 

и инструменти за превенция, 

диагностициране и лечение на 

инфекциозни заболявания и 

подобряване на контрола над 

инфекциите; 

В. като има предвид, че 

различните инструменти за 

финансиране по линия на „Хоризонт 

2020“ трябва да продължават да 

водят до резултати от изследванията по 

отношение на АМР, и по-специално: 

Инициативата за иновативни лекарства 

(ИИЛ), с акцент върху всички аспекти 

на научните изследвания в областта на 

разработването на антибиотици, 

включително изследвания относно 

механизмите на АМР, откриване на 

нови лекарства, разработване на 

лекарства, икономически аспекти и 

управление; Партньорска програма за 

клинични изпитвания между 

европейските и развиващите се страни“ 

(EDCTP), с акцент върху разработването 

на нови и подобрени лекарствени 

продукти, ваксини, микробициди и 

диагностициране за борба с 

ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария; 

Инициатива за съвместно планиране 

относно АМР, която акцентира върху 

консолидирането на иначе 

фрагментираните национални 

научноизследователски дейности; 

Европейският съвет за научни 

изследвания (ЕСНИ), с неговите 

управлявани от научните изследователи 

или „отдолу нагоре“ изследователски 

проекти; Финансовият механизъм в 

областта на заразните болести 

„InnovFin“ за проекти, които са близо до 

пазарна реализация; и инструментът за 

МСП и „Бърз път към иновации“ (БПИ) 

за подпомагане на МСП в 

разработването на новаторски решения 

и инструменти за превенция, 

диагностициране и лечение на 

инфекциозни заболявания и 

подобряване на контрола над 

инфекциите; 
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Or. en 

 

Изменение  22 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Съображение В 

 
Проектостановище Изменение 

В. като има предвид, че различни 

инструменти за финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“ ще доведат до 

резултати от изследванията по 

отношение на АМР, и по-специално: 

Инициативата за иновативни лекарства 

(ИИЛ), с акцент върху всички аспекти 

на научните изследвания в областта на 

разработването на антибиотици, 

включително изследвания относно 

механизмите на АМР, откриване на 

нови лекарства, разработване на 

лекарства, икономически аспекти и 

управление; Партньорска програма за 

клинични изпитвания между 

европейските и развиващите се страни“ 

(EDCTP), с акцент върху разработването 

на нови и подобрени лекарствени 

продукти, ваксини, микробициди и 

диагностициране за борба с 

ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария; 

Инициатива за съвместно планиране 

относно АМР, която акцентира върху 

консолидирането на иначе 

фрагментираните национални 

научноизследователски дейности; 

Европейският съвет за научни 

изследвания (ЕСНИ), с неговите 

управлявани от научните изследователи 

или „отдолу нагоре“ изследователски 

проекти; Финансовият механизъм в 

областта на заразните болести 

„InnovFin“ за проекти, които са близо до 

пазарна реализация; и инструментът за 

МСП и „Бърз път към иновации“ (БПИ) 

В. като има предвид, че 

различните инструменти за 

финансиране по линия на „Хоризонт 

2020“ може да доведат до резултати от 

изследванията по отношение на АМР, и 

по-специално: Инициативата за 

иновативни лекарства (ИИЛ), с акцент 

върху всички аспекти на научните 

изследвания в областта на 

разработването на антибиотици, 

включително изследвания относно 

механизмите на АМР, откриване на 

нови лекарства, разработване на 

лекарства, икономически аспекти и 

управление; Партньорска програма за 

клинични изпитвания между 

европейските и развиващите се страни“ 

(EDCTP), с акцент върху разработването 

на нови и подобрени лекарствени 

продукти, ваксини, микробициди и 

диагностициране за борба с 

ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария; 

Инициатива за съвместно планиране 

относно АМР, която акцентира върху 

консолидирането на иначе 

фрагментираните национални 

научноизследователски дейности; 

Европейският съвет за научни 

изследвания (ЕСНИ), с неговите 

управлявани от научните изследователи 

или „отдолу нагоре“ изследователски 

проекти; Финансовият механизъм в 

областта на заразните болести 

„InnovFin“ за проекти, които са близо до 

пазарна реализация; и инструментът за 
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за подпомагане на МСП в 

разработването на новаторски решения 

и инструменти за превенция, 

диагностициране и лечение на 

инфекциозни заболявания и 

подобряване на контрола над 

инфекциите; 

МСП и „Бърз път към иновации“ (БПИ) 

за подпомагане на МСП в 

разработването на новаторски решения 

и инструменти за превенция, 

диагностициране и лечение на 

инфекциозни заболявания и 

подобряване на контрола над 

инфекциите; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Съображение Вa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Ва. като има предвид, че 50% от 

предписването на антибиотици при 

хората е неуместно, а 25% от 

потреблението при хората не се 

управлява добре; като има предвид, че 

30% от хоспитализираните лица 

употребяват антибиотици и най-

критичната група от устойчиви на 

полимедикаментозно лечение 

бактерии представлява особена 

заплаха в болниците, домовете за 

възрастни хора и при пациентите, 

грижата за които изисква 

устройства като вентилатори и 

венозни катетри; 

Or. en 

 

Изменение  24 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Съображение Вa (ново) 
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Проектостановище Изменение 

 Ва. като има предвид, че 

ефективната борба срещу АМР 

трябва да е част от по-широка 

международна инициатива с 

участието на възможно най-много 

международни институции, агенции 

и експерти; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Съображение Вa (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Ва. като има предвид, че 

Комисията пое ангажимент да 

инвестира над 200 млн. евро в АМР 

през последните 3 години от 

програмата „Хоризонт 2020“; 

Or. en 

 

Изменение  26 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Съображение Вб (ново) 

 
Проектостановище Изменение 

 Вб. като има предвид, че 

бактериите са в процес на 

непрекъснато развитие и че НИРД и 

регулаторните среди са комплексни, 

наблюдаваните инфекции в някои 

случаи са редки и очакваната 

възвращаемост остава ограничена; 
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Or. en 

 

Изменение  27 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Параграф -1 (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 -1. подчертава необходимостта 

от намаляване на употребата на 

антибиотици за забавяне на по-

нататъшното развитие на АМР; 

Or. en 

 

Изменение  28 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 
Проектостановище Изменение 

1. подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и имунологията на 

патогени с антимикробна резистентност 

и инфекциите, свързани със здравните 

грижи; 

1. подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и имунологията на 

патогени с антимикробна резистентност 

и инфекциите, свързани със здравните 

грижи, както и в нови механизми за 

антимикробна медикаментозна 

резистентност, в разработването на 

нова терапевтична диагностика и на 

нови мерки за профилактика, 

включително ваксини, а също и в 

технологии и подходи при 

създаването на лекарства, като 

например използване на имунитета 

приемник за унищожаване на 

резистентните микроби; отбелязва, 

че проучването на механизми за 

антибиотична резистентност и 
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разработването на медицински 

изделия за етиология на 

заболяванията са ключови области за 

подходящата употреба и правилното 

предписване на антибиотици; поради 

това призовава не само за нови 

лекарствени средства, но и за нови 

медицински изделия; 

Or. en 

 

Изменение  29 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 
Проектостановище Изменение 

1. подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и имунологията на 

патогени с антимикробна резистентност 

и инфекциите, свързани със здравните 

грижи; 

1. подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и имунологията на 

патогени с антимикробна резистентност 

и инфекциите, свързани със здравните 

грижи, както и от увеличаване на 

финансирането за алтернативни 

лечения на хора и животни; 

Or. en 

 

Изменение  30 

Роландас Паксас 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 
Проектостановище Изменение 

1. подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и имунологията на 

1. подчертава необходимостта от 

насърчаване на използването на 

методите на метагеномиката и от 
увеличаване на финансирането за 
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патогени с антимикробна резистентност 

и инфекциите, свързани със здравните 

грижи; 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и имунологията на 

патогени с антимикробна резистентност 

и инфекциите, свързани със здравните 

грижи; 

Or. lt 

 

Изменение  31 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 
Проектостановище Изменение 

1. подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и имунологията на 

патогени с антимикробна резистентност 

и инфекциите, свързани със здравните 

грижи; 

1. подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации в 

епидемиологията и при различните 

лечения в имунологията на патогени с 

антимикробна резистентност и на 

инфекциите, свързани със здравните 

грижи; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1a. подчертава, че АМР се 

превръща в един от най-важните 

проблеми на общественото 

здравеопазване; въпреки това 

настоява, че макар да са необходими 

нови антибиотици, проблематиката 

произтича преди всичко от тяхната 

неправилна употреба, поради което 

работата в тази област е от 
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първостепенно значение; 

Or. es 

 

Изменение  33 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1а. подчертава необходимостта 

от ефективност и координиране на 

изследователските дейности; 

приветства в тази връзка 

инициативи като ERA-Net за 

създаване на полезни взаимодействия 

между инициативата за съвместно 

планиране в областта на 

антимикробната резистентност и 

програмата „Хоризонт 2020“; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Роландас Паксас 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1a. подчертава необходимостта 

от осигуряване на инвестиции и 

пазарни стимули за насърчаване на 

научните изследвания и разработки, 

за получаване на нови антимикробни 

средства, ваксини, бърза диагностика 

и алтернативни антимикробни 

терапии; 

Or. en 
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Изменение  35 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1a. призовава да се инвестират 

средства на ЕС в контекста на 

програмата „Хоризонт 2020“ и на 

следващата рамкова програма на ЕС в 

областта на научните изследвания и 

разработки за алтернативни, макар и 

допълващи, лечения, като например 

фаготерапията; 

Or. en 

 

Изменение  36 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1a. настоятелно призовава за 

необходимостта да се даде 

възможност за управление на 

антимикробните средства, за да се 

подобри обоснованото им 

предписване; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 1а (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 1a. подчертава необходимостта 

от увеличаване на финансирането за 

научни изследвания и иновации по 

отношение на редките болести 

(лекарства сираци); 

Or. en 

 

Изменение  38 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1б. подчертава, че нивата на АМР 

се различават в съществена степен в 

отделните държави членки, поради 

което координирането на 

националните планове с посочени 

конкретни цели е изключително 

важно и Европейската комисия играе 

ключова роля за координирането и 

мониторинга на националните 

стратегии; 

Or. es 

 

Изменение  39 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1б. подчертава необходимостта 

от увеличаване на финансирането за 

различни инструменти по линия на 

програмата „Хоризонт 2020“, така че 

да се насърчат изследванията за 
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подобряване на знанията относно 

откриването, появата и 

разпространението на АМР, както и 

за мерките за профилактика и 

ефективен контрол върху 

инфекциите; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1б. подчертава неотложната 

необходимост от задълбочено 

проучване на въздействието на 

наличието на антимикробни 

вещества в хранителните култури и 

фуража върху развитието на АМР и 

върху микробните съобщества в 

почвите; 

Or. en 

 

Изменение  41 

Лийве Вийринк 

 

Проектостановище 

Параграф 1б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1б. изразява заинтересованост 

относно по-нататъшното 

внимателно проучване на 

възможностите за употреба на 

неодобрените лекарствени средства 

като алтернатива и допълнително 

лечение при АМР; 
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Or. en 

 

Изменение  42 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1в. припомня, че най-бързата и 

икономически ефективна стратегия 

за справяне с АМР е да се гарантира 

подходяща и рационална употреба на 

съществуващите антимикробни 

средства; подчертава, че всички 

участници по веригата на жизнения 

цикъл на антимикробните средства 

трябва да поемат отговорност и да 

си сътрудничат за постигането на 

тази цел, в т.ч. по-специално 

фармацевтичната промишленост и 

секторите на здравеопазването и 

животновъдството; призовава 

Комисията да актуализира и засили 

насоките и изискванията си за 

разумна и рационална употреба на 

антимикробни средства при хората и 

животните; 

Or. en 

 

Изменение  43 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1в. припомня, че здравето е 

фактор за производителността и 

конкурентоспособността, освен че е 

една от най-големите ценности за 

гражданите; поради това 
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подчертава, че установяването на 

национални и европейски цели в 

борбата срещу АМР следва да бъде 

част от политическата и 

икономическата програма на ЕС; 

Or. es 

 

Изменение  44 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 1в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1в. подчертава необходимостта 

от инвестиране в научни изследвания 

и иновации, насочени към подобряване 

на ваксинацията с цел да се 

подпомогне профилактиката; 

Or. en 

 

Изменение  45 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 1г (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1г. припомня, че се очаква АМР да 

стане евентуална причина за близо 10 

млн. смъртни случая годишно до 

2050 г., при условие че не бъде 

променена посоката ѝ на развитие; 

подчертава, че над 9 млн. от тези 

очаквани смъртни случаи ще бъдат 

извън ЕС, в развиващите се държави, 

по-специално в Азия и Африка, и че 

инфекциите, свързани с АМР, се 

разпространяват, т.е. за тях не 

съществуват граници; поради 



 

PE616.665v01-00 26/55 AM\1143697BG.docx 

BG 

трансграничния характер на тази 

заплаха подчертава спешната 

необходимост от действия в световен 

мащаб, а не само действия, 

ограничаващи се в рамките на ЕС; за 

целта призовава за поемането на ясен 

ангажимент от страна на ЕС и на 

държавите членки за стартирането 

на глобална стратегия в световен 

мащаб за борба срещу АМР, която да 

гарантира успех и да бъде 

хоризонтална, обхващайки области 

като търговията и международните 

търговски споразумения, политиката 

за развитие, включително 

съображенията, свързани с 

подобряване на условията на 

здравеопазването в развиващите се 

държави, и селскостопанската 

политика, забраняваща употребата 

на антибиотици при здрави 

животни, наред с другото, за 

тяхното угояване; 

Or. es 

 

Изменение  46 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 1д (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 1д. подчертава, че една трета от 

рецептите се изписват в заведенията 

за първични здравни грижи, поради 

което този сектор следва да се 

разглежда приоритетно в 

протоколите за употреба; 

Or. es 

Изменение  47 

Бенд Бендсен 
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Проектостановище 

Параграф 2 

 
Проектостановище Изменение 

2. призовава за разработване на 

различни стимули за насърчаване и 

разубеждаване за създаване на нови 

лекарства и медицински изделия; счита, 

че стимулите имат смисъл, когато са 

устойчиви в дългосрочен план, 

стимулират инвестициите в рамките на 

целия жизнен цикъл и разработването 

на продукта и когато са насочени към 

ключови приоритети в областта на 

общественото здравеопазване и 

подпомагат целесъобразната 

медицинска употреба; 

2. призовава за стимулиране на 

промишлеността, например чрез 
разработване на различни стимули за 

насърчаване и разубеждаване за 

създаване на нови лекарства и 

медицински изделия; счита, че 

стимулите имат смисъл, когато са 

устойчиви в дългосрочен план, 

стимулират инвестициите в рамките на 

целия жизнен цикъл и разработването 

на продукта и когато са насочени към 

ключови приоритети в областта на 

общественото здравеопазване и 

подпомагат целесъобразната 

медицинска употреба; 

Or. en 

 

Изменение  48 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 
Проектостановище Изменение 

2. призовава за разработване на 

различни стимули за насърчаване и 

разубеждаване за създаване на нови 

лекарства и медицински изделия; 

счита, че стимулите имат смисъл, когато 

са устойчиви в дългосрочен план, 

стимулират инвестициите в рамките на 

целия жизнен цикъл и разработването 

на продукта и когато са насочени към 

ключови приоритети в областта на 

общественото здравеопазване и 

подпомагат целесъобразната 

медицинска употреба; 

2. призовава за разработване на 

различни стимули за насърчаване и 

разубеждаване за намиране и 

прилагане на нови лечения; счита, че 

стимулите имат смисъл, когато са 

устойчиви в дългосрочен план, 

стимулират инвестициите в рамките на 

целия жизнен цикъл и разработването 

на продукта и когато са насочени към 

ключови приоритети в областта на 

общественото здравеопазване и 

подпомагат целесъобразната 

медицинска употреба; 
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Or. en 

 

Изменение  49 

Лийве Вийринк, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 2 – алинея 1 (нова) 

 
Проектостановище Изменение 

 счита, че насърчителните модели 

могат да съществуват под формата 

на и без да се ограничават до: 

 – прехвърляеми изключителни 

търговски права (ПТП): ПТП са вид 

насърчителни механизми, които 

предоставят на новия антибиотик 

допълнителни месеци на пазара с 

допълнително изключително 

търговско право, което може да бъде 

прехвърлено на друго съединение с по-

добра възможност за търговска 

реализация. Този модел може да 

работи само при следните условия: 

определена период на удължаване на 

изключителните права; разпределяне 

на изключителните права между 

различни съединения, като всяко 

съединение може да се ползва от 

дадени изключителни търговски 

права само веднъж; своевременно 

уведомяване: публично оповестяване 

на целевото съединение, за което ще 

се използват ИТП; 

 – еднократна сума като награда за 

навлизане на пазара: увеличаване на 

приходите от нови антимикробни 

средства чрез пряко парично плащане 

при навлизането им на пазара. Този 

модел на еднократно плащане може 

да работи само ако са спазени 

следните условия: научнообосновани 

критерии за правото на награда, като 

критериите за допустимост се 

основават на списъците, публикувани 
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от СЗО или други релевантни органи; 

предварително определен максимален 

брой награди за приоритетен профил 

на патоген и/или целеви продукт, 

определен от съответните 

организации въз основа на текущите 

или бъдещите медицински нужди; 

 – национален или личен 

застрахователен модел: в рамките на 

националната или личната здравна 

застраховка гражданите могат да 

осигурят достъпа до и 

разработването на нови 

антимикробни средства; 

Or. en 

 

Изменение  50 

Миапетра Кумпула-Натри 

 

Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2a. признава разликите между 

държавите членки в практиките и 

нивата на употреба на антимикробни 

лекарствени средства; призовава за 

засилено сътрудничество и споделяне 

на добри практики между държавите 

членки за разработването на 

основани на факти насоки за 

употребата на антимикробни 

лекарствени средства с цел борба със 

свръхупотребата на антимикробни 

лекарствени средства и за 

насърчаване на научните изследвания 

в областта на АМР; 

Or. en 

 

Изменение  51 

Кристиан-Силвиу Бушой, Франсоаз Гростет, Анна Заборска 
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Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2a. призовава за използването на 

прехвърляеми изключителни 

търговски права като възможност за 

реално стимулиране, което ще 

позволи на лицензополучателя на ново 

антимикробно съединение да използва 

изключителните права на друго 

съединение, при условие че правата се 

прилагат с оглед на устойчивостта 

на системите за здравеопазване; 

Or. en 

 

Изменение  52 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2a. призовава Комисията да 

гарантира, че се полагат значителни 

усилия в областта на НИРД за 

увеличаване на знанията и за 

правилна оценка на ролята на 

потоците от битови, животински и 

производствени отпадъци за 

развитието и разпространението на 

АМР, както се предвижда в плана за 

действие „Едно здраве“; 

Or. en 

 

Изменение  53 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 
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Параграф 2а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава значението на 

идентифицирането и преодоляването 

на специфичните затруднения по 

отношение на достъпа, пазарната 

устойчивост и доставките за 

съществуващите антибиотици, 

диагностика и ваксини, както и на 

разработването на иновативни 

механизми за финансиране и възлагане 

на обществени поръчки за 

разрешаването на тези затруднения; 

Or. en 

 

Изменение  54 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 2а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава факта, че до 60-те 

години на XX в. са разработени над 20 

нови класа антибиотици и оттогава 

насам пазара са достигнали едва 

няколко нови вида антибиотици; 

Or. en 

 

Изменение  55 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2б. отбелязва, че причината за 

този слаб интерес от страна на 

фармацевтичните предприятия за 
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разработването на нови 

антибиотици е в краткосрочните 

приходи от инвестициите; припомня, 

че антибиотиците са лекарствени 

средства, с които пациентът се 

лекува, и тяхната употреба винаги е 

временна, което означава, че 

разработването на нови 

антибиотици не може да е обвързано 

с обичайния икономически модел, 

възприет от промишлеността, като 

например хроничните болести, при 

които пациентът трябва да използва 

лекарства продължително и няма 

лечение, и съответно изгодата е по-

голяма, отколкото в случая с 

антибиотиците; 

Or. en 

 

Изменение  56 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 2в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2в. припомня, че и двете 

институции, Европейският 

парламент и Съветът, са поискали 

преразглеждане на текущите 

инициативи (т.е. Регламента за 

лекарствата сираци) във връзка със 

злоупотребата с тях и високата им 

крайна цена; поради това призовава 

Комисията да анализира текущите 

стимули в областта на НИРД с цел 

разработването на конкретни нови 

стимули както за лекарствата 

сираци, така и за антибиотиците; 

Or. en 
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Изменение  57 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 2г (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2г. припомня необходимостта от 

прозрачност на реалните разходи, 

когато се използват публични 

средства, както и от премахване на 

обвързаността на разходите за НИРД 

с цените на продуктите и обемите на 

продажбите; в тази връзка 

подчертава, че гарантирането на 

достъпността и достъпа до 

качествени антибиотици трябва да е 

крайната цел на НИРД и на 

стимулите; 

Or. en 

 

Изменение  58 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 2д (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 2д. подчертава значението на 

работата по определението за 

разходи за НИРД, от които се 

приспадат плащанията, необвързани 

с веригата на производство, както и 

преките и непреки субсидии; 

Or. en 

 

Изменение  59 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 
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Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

увеличат знанията относно АМР; 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

увеличат знанията относно АМР; 

счита, че са необходими различни 

модели на сътрудничество чрез 

насърчаване от страна на публичния 

сектор и с участието на 

промишлеността; признава, че 

възможностите на промишлеността 

играят основна роля в НИРД относно 

АМР; независимо от гореизложеното 

подчертава, че е необходимо 

допълнително степенуване на 

приоритетите и координиране от 

страна на публичните фактори по 

отношение на НИРД по този 

неотложен въпрос; поради това 

призовава Комисията да стартира 

обществена мрежа за координиране 

на всички публично финансирани 

проекти за НИРД относно АМР, 

подобно на Европейската мрежа за 

надзор на антимикробната 

резистентност (EARS-Net) в 

областта на надзора; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Кристиан-Силвиу Бушой, Франсоаз Гростет, Анна Заборска 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 
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увеличат знанията относно АМР; увеличат знанията относно АМР; 

насърчава продължаването на 

публично-частните партньорства, 

като например инициативата за 

иновативни лекарства (ИИЛ), 

програмите „New Drugs for Bad Bugs“, 

COMBACTE, TRANSLOCATION, 

„Drive AB“ и „ENABLE“, за да се 

използва силата на 

сътрудничеството; освен това 

насърчава и публично-частните 

партньорства с цел подпомагане на 

иновациите в тази област; 

Or. en 

 

Изменение  61 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

увеличат знанията относно АМР; 

3. подчертава, че ЕС следва да е 

начело в борбата за преодоляване на 

АМР, като предоставя практически 

насоки за гарантирането на 

устойчиви ефективни действия в 

съответствие с Глобалния план за 

действие, одобрен от Световната 

здравна асамблея през 2015 г.; изразява 

неотложната необходимост да се 

насърчават партньорства в целия ЕС, за 

да се засили обменът на най-добри 

практики и да се увеличат знанията 

относно АМР; 

Or. en 

 

Изменение  62 

Роландас Паксас 

 

Проектостановище 
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Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

увеличат знанията относно АМР; 

3. изразява неотложната 

необходимост да се изгради по-

цялостна система за наблюдение на 

проблемите, свързани с АМР, чрез 

обвързване на данните за 

резистентността, потреблението и 

продажбите на антимикробни 

средства с тенденциите в 

предписването и други фактори, 

както и да се насърчават партньорства 

в целия ЕС, за да се засили обменът на 

най-добри практики и да се увеличат 

знанията относно АМР; 

Or. en 

 

Изменение  63 

Роландас Паксас 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

увеличат знанията относно АМР; 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

увеличат знанията относно АМР; 

отбелязва, че трябва да се обърне 

специално внимание на укрепването 

на сътрудничеството със секторите 

на биотехнологичните изследвания и 

биотехнологичната промишленост; 

Or. lt 

Изменение  64 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 
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Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики и да се 

увеличат знанията относно АМР; 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се засили 

обменът на най-добри практики за 

намаляване на употребата на 

антибиотици и да се увеличат 

знанията относно АМР; 

Or. en 

 

Изменение  65 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в целия ЕС, за да се 

засили обменът на най-добри практики 

и да се увеличат знанията относно АМР; 

3. изразява неотложната 

необходимост да се насърчават 

партньорства в ЕС и по света, за да се 

засили обменът на най-добри практики 

и да се увеличат знанията относно АМР; 

Or. en 

 

Изменение  66 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 3a. що се отнася до 

алтернативните бизнес модели за 

насърчаване на НИРД, приветства 

инициативи като Партньорството 

за глобални научни изследвания и 

разработки в областта на 

антибиотиците – инициативата 
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GARDP – която проучва 

алтернативни бизнес модели, тъй 

като пазарът не успя да подкрепи в 

достатъчна степен разработването 

на нови антибиотици; припомня, че 

новите бизнес модели трябва да са 

устойчиви, съобразени с нуждите, 

основани на факти и ръководени от 

принципите на достъпност, 

ефективност, ефикасност и 

справедливост в полза на 

пациентите; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава значението на 

подобряването и насочеността на 

публично-частните партньорства и 

на сътрудничествата между 

изследователите от 

промишлеността, МСП и публичния 

сектор с цел справяне с научните 

предизвикателства пред създаването 

на нови антибиотици, ваксини и 

диагностика; 

Or. en 

 

Изменение  68 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 
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 3a. подчертава, че ЕС следва да 

съфинансира държавите членки, така 

че да им помогне за създаването и 

изпълнението на техните 

национални планове за действие 

„Едно здраве“ срещу АМР; 

Or. en 

 

Изменение  69 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 3б. приветства заключенията на 

Съвместния технически симпозиум 

на СЗО, WIPO, СТО относно 

антимикробната резистентност – 

начини за насърчаване на иновациите, 

достъпа и правилната употреба на 

антибиотици4а, където са разгледани 

нови модели на НИРД с оглед на 

тяхното стимулиране, като се 

премахва обвързаността между 

доходността на даден антибиотик и 

продадените количества с цел да се 

коригира пазарът на антибиотици; 

 _________________ 

 4а 

http://www.wipo.int/publications/en/detail

s.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Изменение  70 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 



 

PE616.665v01-00 40/55 AM\1143697BG.docx 

BG 

Проектостановище Изменение 

 3б. настоятелно призовава 

Комисията да разработи мисия 

относно АМР в бъдещата РП9 с 

междусекторен и 

интердисциплинаред подход; 

Or. en 

 

Изменение  71 

Роландас Паксас 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 
Проектостановище Изменение 

4. подчертава необходимостта да се 

подобри събирането на данни на 

системно равнище в целия ЕС, както и 

да се наблюдават тенденциите и 

развитието в областта на АМР и да се 

действа бързо; изтъква добавената 

стойност на електронното 

здравеопазване и цифровизацията, 

които предоставят възможност за 

обединяване и натрупване на данни за 

антимикробната резистентност; 

4. призовава за засилване на 

надзора в световен план върху АМР и 

употребата на антимикробни 

средства от хората и животните и в 

околната среда с цел по-добро 

разбиране на проблема и 

предприемане на съответни 

действия; подчертава необходимостта 

да се подобри събирането на данни на 

системно равнище в целия ЕС, както и 

да се наблюдават тенденциите и 

развитието в областта на АМР и да се 

действа бързо; изтъква добавената 

стойност на електронното 

здравеопазване и цифровизацията, 

които предоставят възможност за 

обединяване и натрупване на данни за 

антимикробната резистентност; 

Or. en 

 

Изменение  72 

Кристиан-Силвиу Бушой, Анна Заборска 

 

Проектостановище 

Параграф 4 
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Проектостановище Изменение 

4. подчертава необходимостта да се 

подобри събирането на данни на 

системно равнище в целия ЕС, както и 

да се наблюдават тенденциите и 

развитието в областта на АМР и да се 

действа бързо; изтъква добавената 

стойност на електронното 

здравеопазване и цифровизацията, 

които предоставят възможност за 

обединяване и натрупване на данни за 

антимикробната резистентност; 

4. подчертава необходимостта да се 

подобри системното събиране на 

данни за разпространението, 

моделите и 

употребата/неправилната употреба в 

целия ЕС, както и да се наблюдават 

тенденциите и развитието в областта на 

АМР и да се действа бързо; изтъква 

добавената стойност на електронното 

здравеопазване и цифровизацията, 

които предоставят възможност за 

обединяване и натрупване на данни за 

антимикробната резистентност; 

Or. en 

 

Изменение  73 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава необходимостта 

от система на ЕС за събиране на 

данни относно правилната употреба 

на всички антибиотици; поради това 

призовава за разработването на 

протоколи за предписване и употреба 

на антибиотици на равнище ЕС, 

като, наред с другото, се признава 

отговорността на ветеринарните 

лекари и лекарите, предоставящи 

първична медицинска помощ; 

призовава и за задължителното 

събиране на национално равнище на 

всички рецепти за антибиотици и 

регистрирането им в база данни за 

употребата и предписването на 

антибиотици, контролирана и 

координирана от експерти в 

областта на инфекциите с цел 
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разпространение на знанията 

относно най-добрата употреба на 

тези антибиотици; 

Or. en 

 

Изменение  74 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава значението на 

подобряването на осведомеността и 

разбирането за АМР чрез ефективно 

здравеопазване, превантивни мерки, 

образование и обучение, включително 

кампании на ЕС за повишаване на 

обществената осведоменост и 

целенасочено обучение на здравните 

специалисти, фармацевтите, 

ветеринарните лекари и 

животновъдите; 

Or. en 

 

Изменение  75 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава необходимостта да 

се анализират големите 

информационни масиви, получавани 

от различни сектори на 

промишлеността; 

Or. en 
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Изменение  76 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 4б. подчертава – що се отнася до 

пациентите и системите на 

здравеопазване – различните мерки, 

съдържащи се в доклада на 

Европейския център за профилактика 

и контрол върху заболяванията 

(ECDC), озаглавен „Антибиотиците, 

използвани като последна линия на 

лечение, са неефективни: 

възможности за справяне с тази 

непосредствена заплаха за 

пациентите и системите за 

здравеопазване“7а, по-специално мерки 

за избягване на разпространението на 

високорезистентни бактерии в 

болниците, като например: 

задължително съобщаване за всички 

пациенти, носители на 

високорезистентни бактерии, пред 

обществените здравни органи; 

задължително изолиране на 

хоспитализираните носители и 

създаване на мултидисциплинарна 

професионална работна група на 

пряко подчинение на Министерство 

на здравеопазването; призовава за 

включването на тези мерки в 

европейския семестър; 

 _________________ 

 7а 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/me

dia/bg/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf. 

Or. en 
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Изменение  77 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 4б. подчертава значението на 

данните за околната среда в общата 

картина на всички аспекти, касаещи 

АМР; 

Or. en 

 

Изменение  78 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 4в. подчертава, че не се събират 

данни относно последиците за 

здравето и социалноикономическата 

тежест на АМР на равнище ЕС и в 

световен мащаб; 

Or. en 

 

Изменение  79 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 4г. призовава държавите членки да 

подобрят и позволят достъпа до 

персонализирани грижи за 

пациентите; 
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Or. en 

 

Изменение  80 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 
Проектостановище Изменение 

5. подчертава системния характер 

на АМР; подкрепя подновения 

ангажимент на Комисията за 

насърчаване на действията на ЕС и 

водещата роля в борбата с АМР, 

включително на международно 

равнище; подчертава необходимостта от 

засилено сътрудничество, включително 

в научните изследвания и иновациите, и 

ролята на научната дипломация за 

насърчаване на полезните 

взаимодействия и оптимизиране на 

разпределението на ресурсите. 

5. подчертава системния характер 

на АМР; подкрепя подновения 

ангажимент на Комисията за 

насърчаване на действията на ЕС и 

водещата роля в борбата с АМР, 

включително на международно 

равнище; подчертава необходимостта от 

засилено сътрудничество, включително 

в научните изследвания и иновациите, и 

ролята на научната дипломация за 

насърчаване на полезните 

взаимодействия и оптимизиране на 

разпределението на ресурсите; 

призовава Комисията да създаде 

партньорства като PRIMA или 

EDCTP за международни проекти за 

НИРД в областта на здравето, 

обхващащи различни географски 

региони, както и най-чувствителните 

въпроси, свързани със здравето, като 

АМР, ваксините, рака или достъпа до 

лекарства; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5a. приветства изготвения от 

СЗО списък с класифициране на 20-те 



 

PE616.665v01-00 46/55 AM\1143697BG.docx 

BG 

най-опасни резистентни на 

антибиотици патогени2a; призовава 

за спешни проекти за НИРД по този 

приоритетен списък на резистентни 

на антибиотици бактерии, за да се 

създадат лекарства срещу тях; 

подчертава обаче, че научните 

изследвания, свързани с нови 

лекарства, не са единственото 

необходимо действие и че трябва да 

се преустанови и прекомерната 

употреба при хората и животните, 

тъй като тя спомага за 

повишаването на заплахата от 

антибиотична резистентност; 

 _________________ 

 2а 

http://www.who.int/mediacentre/news/rele

ases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/. 

Or. en 

 

Изменение  82 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5a. подчертава съществената роля 

на фармацевтичната промишленост 

в това дългосрочно усилие за борба 

срещу АМР; призовава Комисията да 

проучи допълнително изискванията 

по този принос от страна на 

фармацевтичната промишленост, а 

именно, наред с другото, като поиска 

информация за АМР при 

етикетирането на антимикробните 

продукти и включване на 

промишлеността в наблюдението и 

оценката на средната употреба на 

всеки един продаван продукт; 
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Or. en 

 

Изменение  83 

Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5a. призовава за укрепване на 

националните системи за надзор на 

АМР в развиващите се държави, за да 

се постигне стандартизиране на 

резултатите; 

Or. en 

 

Изменение  84 

Рупърт Матюс 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5a. отбелязва положителните 

външни/странични ефекти на новите 

антимикробни средства за 

общественото здраве и наука; 

Or. en 

 

Изменение  85 

Лийве Вийринк, Доминик Рике, Фредрик Федерлей 

 

Проектостановище 

Параграф 5а (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5a. призовава Г7, Г20 и БРИКЮ да 

действат и работят в тясно 
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сътрудничество; 

Or. en 

 

Изменение  86 

Лийве Вийринк, Фредрик Федерлей, Доминик Рике 

 

Проектостановище 

Параграф 5б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5б. настоятелно призовава за 

разширяване и съчетаване на 

многобройните международни 

програми на равнището на ЕС и на 

международно равнище, за да се 

улеснят и подкрепят програмите на 

Европейската мрежа за надзор на 

антимикробната резистентност 

(EARS-Net), Европейската мрежа за 

надзор на консумацията на 

антимикробни средства (ESAC-Net), 

Централноазиатския и 

източноевропейски надзор на 

антимикробната резистентност 

(CAESAR), Съвместния 

междуведомствен анализ на 

консумацията на антимикробни 

средства и резистентността към 

тях (JIACRA), Институционалната 

програма за профилактика и контрол 

на инфекциите, свързани със 

здравните грижи, и за правилна 

употреба на антимикробните 

средства (PIRASAO), Мрежа на СЗО 

относно консумацията на 

антимикробни средства (AMC), 

Партньорството за клинични 

изпитвания между европейските и 

развиващите се държави (EDCTP) и 

проекта относно свързани с 

бедността и пренебрегвани 

заболявания (PRND)1a; 

 _________________ 
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 1а Щети, нанесени от свързани с 

бедността и пренебрегвани 

заболявания в ЕС през 2015 г.: почти 

10 000 смъртни случая в ЕС, 30 000 

нови случая на HIV инфекции, 

съобщения от много части на Европа 

за случаи на пренесена от комари 

треска денга и на вируса на чикунгуня. 

Вж. Инструмента за извличане на 

данни за „Заболеваемостта в 

световен мащаб“ на СЗО и 

Европейският център за 

профилактика и контрол върху 

заболяванията. 

Or. en 

 

Изменение  87 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 5б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5б. приветства новата цел на 

препоръките на СЗО да се спомогне за 

запазване на ефективността на 

антибиотиците, които са важни за 

хуманната медицина, като се намали 

ненужната им употреба при 

животните3а; подчертава, че в някои 

държави близо 50 – 70% от общото 

потребление на медицински важни 

антибиотици е в животинския 

сектор, което до голяма степен е с 

цел насърчаване на растежа при 

отглеждането на здрави животни; в 

рамките на подхода „Едно здраве“ 

призовава за включване на този въпрос 

в търговската политика на ЕС и в 

преговорите с международни 

организации като СТО и с 

асоциираните или трети държави, 

като се формира глобална политика 

за забрана на употребата на 
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антибиотици за угояване на здрави 

животни; 

 _________________ 

 3а 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Изменение  88 

Неоклис Силикиотис, Шабиер Бенито Силуага 

 

Проектостановище 

Параграф 5б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5б. припомня, че както се посочва 

в насоките на комисията за 

разумната употреба на 

антимикробни средства във 

ветеринарната медицина, 

употребата им в субтерапевтични 

дози и с неподходяща 

продължителност сериозно увеличава 

риска от развитие на АМР; 

подчертава, че животновъдството в 

ЕС трябва да продължи да бъде 

световен лидер в постепенното 

преустановяване на неправилната 

употреба на антимикробни средства 

като обичайна практика, по-

специално с фуража или питейната 

вода, и призовава Комисията да 

продължи засилването на 

изискванията за употребата на 

антимикробни средства в 

животновъдството; 

Or. en 

 

Изменение  89 
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Анна Заборска, Кристиан-Силвиу Бушой 

 

Проектостановище 

Параграф 5б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5б. подчертава значението на едно 

по-тясно сътрудничество между 

предприятията и университетските 

и научните системи с цел в 

университетите и научните 

центрове да се насърчава създаването 

на структури, предназначени за борба 

срещу АМР; 

Or. en 

 

Изменение  90 

Рупърт Матюс 

 

Проектостановище 

Параграф 5б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5б. подчертава, че за да са 

ефективни, стимулите трябва да 

съответстват или да надвишават 

разходите за разработване на новите 

лекарства за периода на техния 

жизнен цикъл; 

Or. en 

 

Изменение  91 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 5в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5в. припомня, че класическото 

поколение антибиотици, основано на 
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серия от техники за антибиотична 

модификация, получени от 

природата, е изчерпано и че 

инвестициите в НИРД за създаване на 

ново поколение следва да преустанови 

класическата антибиотична 

парадигма; приветства 

разработваните вече нови техники, 

като например моноклоналните 

антитела, които намаляват 

вирулентността на бактериите, без 

да ги убиват, правейки ги 

безпредметни; 

Or. en 

 

Изменение  92 

Рупърт Матюс 

 

Проектостановище 

Параграф 5в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5в. подчертава потенциалната 

роля на европейските 

научноизследователски организации 

за поемане на лидерството в световен 

план, например на форумите на Г7 и 

Г20; 

Or. en 

 

Изменение  93 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 5г (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5г. подчертава значението на 

европейските инициативи като 

програмата на ECDC за 
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инфекциозните болести като СПИН, 

туберкулоза или малария; отбелязва, 

че тези инициативи са примери за 

добри практики на реакция и добро 

функциониране на ЕС с оглед на 

необходимостта от нови 

антибиотици и че ECDC следва да 

има основна роля при определянето на 

приоритетите на НИРД, 

координирането на действията и 

участието на всички заинтересовани 

страни, насърчаването на 

междусекторната работа и 

изграждането на капацитет чрез 

мрежи за НИРД; 

Or. en 

 

Изменение  94 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 5д (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5д. посочва доклада, озаглавен 

„Справяне с резистентните към 

лекарства бактерии в глобален план: 

окончателен доклад и препоръки“5а, в 

който се прогнозира, че разходите за 

предприемане на действия относно 

АМР в световен план са почти 40 

млрд. щатски долара за десетгодишен 

период, което е съвсем малко в 

сравнение с цената на бездействието 

и много малка част от това, което 

държавите от Г20 харчат за 

здравеопазване днес: около 0,05 

процента; призовава Комисията да 

анализира тези цифри и 

възможността за налагане на данък 

обществено здравеопазване на 

промишлеността в рамките на 

нейната социална отговорност; 
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 _________________ 

 5а https://amr-

review.org/sites/default/files/160518_Fina

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 

 

Изменение  95 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 

Параграф 5e (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5е. приветства Декларацията от 

Давос за борба с антимикробната 

резистентност, внесена по време на 

Световния икономически форум през 

януари 2016 г., в която 

фармацевтичната, 

биотехнологичната и 

диагностичната промишлености 

„признават успеха на програмите за 

подобряване на достъпа в световен 

мащаб до лекарства срещу ХИВ, 

туберкулоза и малария и призовават 

за сходни съвместни усилия за 

справяне с проблемите с достъпа до 

антибиотици“6а;  

 _________________ 

 6а https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  

Or. en 

 

Изменение  96 

Соледад Кабесон Руис 

 

Проектостановище 
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Параграф 5ж (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5ж. насочва вниманието към 

прогнозите на ФАО, че употребата на 

антибиотици и пестициди в селското 

стопанство ще нарасне драстично; 

призовава Комисията и държавите 

членки да проучат нови методи за 

премахване на остатъците от 

пестициди и антибиотици в 

храните; отправя призив и за забрана 

на употребата на антибиотици като 

последна линия на лечение във 

ветеринарната област; 

Or. en 

 


