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Pozměňovací návrh  1 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění –A (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 -A. vzhledem k tomu, že hlavní 

příčinou vzniku antimikrobiální rezistence 

je nadměrné používání antibiotik a že až v 

polovině případů není použití antibiotik u 

lidí nezbytné a vhodné, je změna způsobu, 

jakým se antibiotika používají, jediným a 

nejdůležitějším krokem potřebným ke 

zpomalení rozvoje antimikrobiální 

rezistence; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění –A a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 -Aa. vzhledem k tomu, že spotřeba 

antibiotik klesá v závislosti na tom, jak 

přibývají poznatky o správném používání 

antibiotik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění –A b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 



PE616.665v01-00 4/46 AM\1143697CS.docx 

CS 

 -Ab. vzhledem k tomu, že šíření 

antimikrobiálních látek přispělo ke 

snížení účinnosti stávajících 

antimikrobiálních látek a že pro vývoj 

alternativních způsobů léčby je třeba další 

výzkum; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění –A c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 -Ac. vzhledem k tomu, že rozvoj a šíření 

antimikrobiálních látek v životním 

prostředí také vzbuzují vzrůstající obavy, 

což vyžaduje další výzkum; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, aby mohly být na základě 

přístupu „Jedno zdraví“ vyvíjeny lepší 

nástroje, produkty a přístupy; 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech významně vzrostou 

a nečinnost dle předpokladu způsobí 

miliony úmrtí na celém světě, závisí 

účinné řešení v první řadě na lepších 

znalostech, prevenci a omezenějším 

používání antimikrobiálních látek, jakož i 
na pokračujících meziodvětvových 

investicích do výzkumu a inovací, aby 

mohly být na základě přístupu „Jedno 

zdraví“ vyvíjeny lepší a alternativní 

způsoby léčby, produkty a přístupy; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, aby mohly být na základě 

přístupu „Jedno zdraví“ vyvíjeny lepší 

nástroje, produkty a přístupy; 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na dvou stejně důležitých 

strategiích: na jedné straně na 

pokračujících meziodvětvových investicích 

do výzkumu a inovací a na druhé straně 

na komplexních strategiích pro včasné 

řešení nadměrného a nesprávného 

používání antimikrobiálních látek u lidí a 

zvířat, aby mohly být na základě přístupu 

„Jedno zdraví“ vyvíjeny lepší nástroje, 

produkty a přístupy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Bendt Bendtsen 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, aby mohly být na základě 

přístupu „Jedno zdraví“ vyvíjeny lepší 

nástroje, produkty a přístupy; 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, včetně investic do veřejného i 

soukromého sektoru, aby mohly být na 

základě přístupu „Jedno zdraví“ vyvíjeny 

lepší nástroje, produkty a přístupy; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, aby mohly být na základě 

přístupu „Jedno zdraví“ vyvíjeny lepší 

nástroje, produkty a přístupy; 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, aby mohla být na základě 

přístupu „Jedno zdraví“ vyvíjena nová 

antibiotika, lepší nástroje, produkty, 

zařízení a přístupy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, aby mohly být na základě 

přístupu „Jedno zdraví“ vyvíjeny lepší 

nástroje, produkty a přístupy; 

A. vzhledem k tomu, že problémy 

spojené s antimikrobiální rezistencí (AMR) 

v nadcházejících letech vzrostou a účinné 

řešení závisí na pokračujících 

meziodvětvových investicích do výzkumu 

a inovací, aby mohly být na základě 

přístupu „Jedno zdraví“ i dlouhodobě 

vyvíjeny lepší nástroje, produkty a 

přístupy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že „Závěry Rady 

o dalších krocích v rámci přístupu „jedno 

zdraví“ za účelem boje proti 

antimikrobiální rezistenci“ 1a požadují, 

aby Komise a členské státy v rámci sítě 

EU pro přístup „Jedno zdraví“ v oblasti 

antimikrobiální rezistence sjednotily 

strategické výzkumné programy 

stávajících iniciativ EU v oblasti výzkumu 

a vývoje týkající se nových antibiotik, 

alternativ a diagnostiky; 

 _________________ 

 1a 

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/p

ress-releases/2016/06/17-epsco-

conclusions-antimicrobial-resistance 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že politické 

prohlášení, které v září 2016 schválily 

hlavy států na Valném shromáždění 

Organizace spojených národů v New 

Yorku, bylo signálem, že svět je odhodlaný 

přijmout široký a koordinovaný přístup k 

řešení základních příčin antimikrobiální 

rezistence v různých odvětvích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že fagoterapie je 

považována za účinnou doplňkovou léčbu 

k antibiotikům, která zaznamenává 

pozitivní výsledky, je předmětem 

rostoucího vědeckého zájmu, a to i ze 

strany farmaceutických společností, avšak 

výzkum v této oblasti není na úrovni EU 

dostatečně podporován ; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že navzdory 

šíření a pokroku nových odolných bakterií 

byla za uplynulých 40 let vyvinuta pouze 

jedna nová třída antibiotik a že kromě 

toho existují jasné důkazy o odolnosti vůči 

novým účinným látkám ve stávajících 

třídách antibiotik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že v důsledku 

nadměrného a nesprávného používání 

antibiotik u lidí i zvířat se antimikrobiální 

rezistence stává obrovskou hrozbou pro 

budoucnost lidstva; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že více než 100 

společností podepsalo v lednu 2016 v 

Davosu prohlášení, ve kterém vyzývají k 

přijetí společných opatření za účelem 

vytvoření udržitelného a předvídatelného 

trhu s antibiotiky, očkovacími látkami a 

diagnostikou, jenž podpoří ochranu 

nových a stávajících způsobů léčby; 

rovněž vyzývá k přijetí koordinovaných 

kroků ke zlepšení prevence infekcí, 

hygieny, opatření v oblasti dohledu a 

ochrany; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že 

informovanost o prevenci a zneužívání 

antimikrobiálních látek je v členských 

státech stále nízká; vzhledem k tomu, že 

očkování představuje účinný způsob pro 

předcházení infekcím, u nichž by byla 

nutná léčba pomocí antibakteriálních 

přípravků, a snižuje tak riziko vzniku 

rezistence; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 
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Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění A c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 -Ac. vzhledem k tomu, že nosokomiální 

infekce představují velkou hrozbu pro 

zachování a zaručení základní zdravotní 

péče na celém světě; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že iniciativa 

společného programování AMR dosud 

vyčlenila 52,95 milionu EUR a dalších 

14,4 milionu EUR tento rok v rámci 

současné výzvy; vzhledem k tomu, že 

iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) 

realizuje sedm projektů týkajících se 

antimikrobiální rezistence, které 

zastřešuje program „New Drugs for Bad 

Bugs“ (ND4BB) s celkovým rozpočtem 

přesahujícím částku 600 milionů EUR, na 

němž se Evropská komise podílí 

finančními příspěvky a farmaceutické 

společnosti příspěvky věcnými; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ba. vzhledem k tomu, že 
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antimikrobiální rezistenci lze účinně řešit 

pouze na celosvětové úrovni a se 

zapojením soukromého sektoru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění B b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Bb. vzhledem k tomu, že věda a 

výzkum sehrávají při vypracovávání 

norem boje proti antimikrobiální 

rezistenci zásadní úlohu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

C. vhledem k tomu, že v rámci 

programu Horizont 2020 přinesou 

výsledky výzkumu v oblasti AMR různé 

nástroje financování, konkrétně: iniciativa 

pro inovativní léčiva (IIL), se zaměřením 

na všechny aspekty vývoje antibiotik, 

včetně výzkumu mechanismů AMR, 

objevování léků, vývoje léků a ekonomiky 

a dohledu; Partnerství evropských a 

rozvojových zemí při klinických 

hodnoceních (EDCTP), se zaměřením na 

vývoj nových a vylepšených léčiv, 

očkovacích látek, mikrobicidů a diagnostik 

HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie; 

iniciativa společného programování AMR 

(JPIAMR), se zaměřením na konsolidaci 

jinak roztříštěných vnitrostátních 

výzkumných činností; Evropská rada pro 

C. vhledem k tomu, že v rámci 

programu Horizont 2020 musí různé 

nástroje financování i nadále přinášet 
výsledky výzkumu v oblasti AMR, 

konkrétně: iniciativa pro inovativní léčiva 

(IIL), se zaměřením na všechny aspekty 

vývoje antibiotik, včetně výzkumu 

mechanismů AMR, objevování léků, 

vývoje léků a ekonomiky a dohledu; 

Partnerství evropských a rozvojových zemí 

při klinických hodnoceních (EDCTP), se 

zaměřením na vývoj nových a vylepšených 

léčiv, očkovacích látek, mikrobicidů a 

diagnostik HIV/AIDS, tuberkulózy a 

malárie; iniciativa společného 

programování AMR (JPIAMR), se 

zaměřením na konsolidaci jinak 

roztříštěných vnitrostátních výzkumných 
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výzkum se svými výzkumnými projekty 

řízenými výzkumnými pracovníky nebo 

založenými na přístupu zdola nahoru; 

finanční nástroj InnovFin pro výzkum v 

oblasti infekčních onemocnění (IDFF) pro 

projekty blízké trhu; a nástroj pro malé a 

střední podniky a program „Rychlá cesta k 

inovacím“, které podporují malé a střední 

podniky při vytváření nových řešení a 

nástrojů určených pro prevenci, 

diagnostiku a léčbu infekčních onemocnění 

a pro zdokonalení kontroly infekcí; 

činností; Evropská rada pro výzkum se 

svými výzkumnými projekty řízenými 

výzkumnými pracovníky nebo založenými 

na přístupu zdola nahoru; finanční nástroj 

InnovFin pro výzkum v oblasti infekčních 

onemocnění (IDFF) pro projekty blízké 

trhu; a nástroj pro malé a střední podniky a 

program „Rychlá cesta k inovacím“, které 

podporují malé a střední podniky při 

vytváření nových řešení a nástrojů 

určených pro prevenci, diagnostiku a léčbu 

infekčních onemocnění a pro zdokonalení 

kontroly infekcí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění C 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

C. vhledem k tomu, že v rámci 

programu Horizont 2020 přinesou 

výsledky výzkumu v oblasti AMR různé 

nástroje financování, konkrétně: iniciativa 

pro inovativní léčiva (IIL), se zaměřením 

na všechny aspekty vývoje antibiotik, 

včetně výzkumu mechanismů AMR, 

objevování léků, vývoje léků a ekonomiky 

a dohledu; Partnerství evropských a 

rozvojových zemí při klinických 

hodnoceních (EDCTP), se zaměřením na 

vývoj nových a vylepšených léčiv, 

očkovacích látek, mikrobicidů a diagnostik 

HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie; 

iniciativa společného programování AMR 

(JPIAMR), se zaměřením na konsolidaci 

jinak roztříštěných vnitrostátních 

výzkumných činností; Evropská rada pro 

výzkum se svými výzkumnými projekty 

řízenými výzkumnými pracovníky nebo 

založenými na přístupu zdola nahoru; 

finanční nástroj InnovFin pro výzkum v 

oblasti infekčních onemocnění (IDFF) pro 

projekty blízké trhu; a nástroj pro malé a 

C. vhledem k tomu, že v rámci 

programu Horizont 2020 mohou výsledky 

výzkumu v oblasti AMR přinést různé 

nástroje financování, konkrétně: iniciativa 

pro inovativní léčiva (IIL), se zaměřením 

na všechny aspekty vývoje antibiotik, 

včetně výzkumu mechanismů AMR, 

objevování léků, vývoje léků a ekonomiky 

a dohledu; Partnerství evropských a 

rozvojových zemí při klinických 

hodnoceních (EDCTP), se zaměřením na 

vývoj nových a vylepšených léčiv, 

očkovacích látek, mikrobicidů a diagnostik 

HIV/AIDS, tuberkulózy a malárie; 

iniciativa společného programování AMR 

(JPIAMR), se zaměřením na konsolidaci 

jinak roztříštěných vnitrostátních 

výzkumných činností; Evropská rada pro 

výzkum se svými výzkumnými projekty 

řízenými výzkumnými pracovníky nebo 

založenými na přístupu zdola nahoru; 

finanční nástroj InnovFin pro výzkum 

v oblasti infekčních onemocnění (IDFF) 

pro projekty blízké trhu; a nástroj pro malé 



AM\1143697CS.docx 13/46 PE616.665v01-00 

  CS 

střední podniky a program „Rychlá cesta k 

inovacím“, které podporují malé a střední 

podniky při vytváření nových řešení a 

nástrojů určených pro prevenci, 

diagnostiku a léčbu infekčních onemocnění 

a pro zdokonalení kontroly infekcí; 

a střední podniky a program „Rychlá cesta 

k inovacím“, které podporují malé a střední 

podniky při vytváření nových řešení a 

nástrojů určených pro prevenci, 

diagnostiku a léčbu infekčních onemocnění 

a pro zdokonalení kontroly infekcí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že předepsání 

antibiotik lidem je v 50 % případů 

nevhodné a 25 % antibiotik užívaných 

lidmi není podáváno správně; vzhledem k 

tomu, že 30 % hospitalizovaných osob 

užívá antibiotika a že nejkritičtější 

skupina multirezistentních bakterií 

představuje obzvláštní hrozbu v 

nemocnicích, pečovatelských zařízeních a 

v péči o pacienty, která si vyžaduje 

zařízení, jako jsou ventilátory a žilní 

katetry; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že účinný boj 

proti antimikrobiální rezistenci musí být 

součástí širší mezinárodní iniciativy za 

účasti co největšího počtu mezinárodních 

institucí, agentur a odborníků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že Komise se 

zavázala, že v posledních třech letech 

existence programu Horizont 2020 

investuje více než 200 milionů EUR do 

antimikrobiální rezistence; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod odůvodnění C b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 Cb. vzhledem k tomu, že bakterie se 

neustále vyvíjejí, prostředí výzkumu a 

vývoje a regulační prostředí jsou 

komplexní, dotčené infekce jsou někdy 

vzácné a předpokládaná návratnost 

zůstává nízká; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod -1 (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 -1. zdůrazňuje, že je třeba omezit 

používání antibiotik, aby se zpomalil další 

rozvoj antimikrobiální rezistence; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 

financování výzkumu a inovací v oblasti 

epidemiologie a imunologie pro patogeny 

AMR a infekce spojené se zdravotní péčí; 

1. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 

financování výzkumu a inovací v oblasti 

epidemiologie a imunologie pro patogeny 

AMR a infekce spojené se zdravotní péčí, 

dále v oblasti nových mechanismů proti 

antimikrobiální rezistenci, rozvoje nových 

terapeutických, diagnostických a 

profylaktických metod včetně vakcín a 

technologií a metod podávání léků, např. 

využívání hostitelské imunity k likvidaci 

rezistentních mikrobů; zdůrazňuje, že 

zkoumání mechanismů antibiotické 

rezistence a vývoj lékařských přístrojů pro 

etiologii chorob jsou klíčovými oblasti pro 

adekvátní užívání a správné předepisování 

antibiotik; požaduje proto nejen nové 

léky, ale také nové lékařské přístroje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 

financování výzkumu a inovací v oblasti 

epidemiologie a imunologie pro patogeny 

AMR a infekce spojené se zdravotní péčí; 

1. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 

financování výzkumu a inovací v oblasti 

epidemiologie a imunologie pro patogeny 

AMR a infekce spojené se zdravotní péčí a 

rovněž navýšit financování alternativních 

léčebných postupů v humánní i 

veterinární medicíně; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Rolandas Paksas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 

financování výzkumu a inovací v oblasti 

epidemiologie a imunologie pro patogeny 

AMR a infekce spojené se zdravotní péčí; 

1. zdůrazňuje, že je potřeba 

podporovat užívání metagenomických 

metod a navýšit financování výzkumu a 

inovací v oblasti epidemiologie a 

imunologie pro patogeny AMR a infekce 

spojené se zdravotní péčí; 

Or. lt 

 

Pozměňovací návrh  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 

financování výzkumu a inovací v oblasti 

epidemiologie a imunologie pro patogeny 

AMR a infekce spojené se zdravotní péčí; 

1. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 

financování výzkumu a inovací v oblasti 

epidemiologie a různých způsoby léčby v 

imunologii pro patogeny AMR a infekce 

spojené se zdravotní péčí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že antimikrobiální 

rezistence se stala jedním z 

nejvýznamnějších problémů veřejného 
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zdraví; poukazuje nicméně na to, že 

navzdory potřebě nových antibiotik je 

tento problém způsoben zejména jejich 

špatným užívání, na něž je tudíž třeba se v 

této oblasti zaměřit. 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že výzkum musí být 

efektivní a koordinovaný; vítá proto 

iniciativy jako ERA-NET, které vytvářejí 

synergie mezi iniciativou společného 

programování výzkumu antimikrobiální 

rezistence a programem Horizont 2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Rolandas Paksas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že jsou nutné investice 

a tržní pobídky na podporu výzkumu a 

vývoje, vývoj nových antimikrobiálních 

látek, vakcín, rychlé diagnostiky a 

alternativních antimikrobiálních terapií; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. vyzývá k tomu, aby fondy EU 

investovaly v kontextu Horizontu 2020 a 

příštího rámcového programu EU do 

výzkumu a vývoje alternativních, byť 

komplementárních léčebných postupů, 

jako je například bakteriofágová terapie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. poukazuje na to, že je nutné zavét 

dohled nad antimikrobiálními látkami s 

cílem zlepšit praxi jejich předepisování na 

základě fakt; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že je třeba navýšit 

financování na výzkum a vývoj vzácných 

nemocí (tzv. orphan drugs); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že antimikrobiální 

rezistence se liší stát od státu, takže je 

velmi důležité koordinovat národní plány 

s konkrétními cíli, a právě v oblasti 

koordinace a monitoringu národních 

strategií hraje Komise významnou úlohu; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že je zapotřebí navýšit 

financování na různé nástroje v rámci 

programu Horizont 2020 s cílem podpořit 

výzkum vedoucí ke zlepšení poznatků o 

detekci, výskytu a šíření AMR, prevenci a 

účinné kontrole infekcí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. zdůrazňuje, že je naléhavě 

zapotřebí podrobný výzkum přítomnosti 

antimikrobiálních látek v potravinových 

plodinách a krmivech, o vývoji AMR a 

mikrobiální populaci v půdě; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Lieve Wierinck 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. táže se na další opatrné zkoumání 

možností používání generických léčit jako 

alternativy a doplňku k léčbě AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1c. připomíná, že nejrychlejší a 

nákladově nejefektivnější strategií pro 

řešení AMR je adekvátní a racionální 

užívání stávajících antimikrobiotik; 

poukazuje na to, že všechny subjekty 

účastnící se životního cyklu 

antimikrobiotik musí přijmout svou 

zodpovědnost a společně usilovat o 

dosažení tohoto cíle, což se týká zejména 

farmaceutického průmyslu, zdravotnictví 

a chovu hospodářských zvířat; vyzývá 

Komisi, aby aktualizovala a zdokonalila 

své pokyny a požadavky na obezřetné a 

racionální užívání antimikrobiotik v 

humánní a veterinární medicíně; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 



AM\1143697CS.docx 21/46 PE616.665v01-00 

  CS 

Návrh stanoviska 

Bod 1 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1c. připomíná, že zdraví je faktor, 

který ovlivňuje produktivitu a 

konkurenceschopnost a je i jednou z 

hodnot, které si veřejnost nejvíce cení; 

zdůrazňuje proto, že součástí politického a 

ekonomického programu EU by měly být 

vnitrostátní a evropské cíle v oblasti boje 

proto AMR; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1c. zdůrazňuje, že je nutné investovat 

do výzkumu a inovací, jejichž cílem je 

zlepšení vakcinace za účelem podpory 

prevence; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1d. připomíná, že podle odhadů může 

antimikrobiální rezistence způsobovat až 

10 milionů úmrtí ročně do roku 2050, 

pokud se nezmění současný trend; 

poukazuje na to, že k více než 9 milionům 

z těchto úmrtí dojde mimo EU, tj. v 

rozvojových zemích, zvláštně v Asii a 

Africe, a infekce v důsledku AMR jsou 
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nakažlivé a nerespektují státní hranice; 

zdůrazňuje, že vzhledem k přeshraniční 

povaze této hrozby jsou zapotřebí globální 

akce, nikoli jen činnost omezující se na 

EU; vyzývá proto EU a členské státy, aby 

projevily jednoznačné odholání provádět 

globální, celosvětovou strategii boje proti 

AMR, protože jen tak bude tato strategie 

úspěšná; tato strategie by měla pokrývat 

různá odvětví, mimo jiné obchod a 

mezinárodní obchodní smlouvy, 

rozvojovou politiku včetně úsilí o zlepšení 

zdravotních podmínek v rozvojových 

zemích, zemědělskou politiku, zákaz 

používání antibiotik u zdravých zvířat jako 

výživné opatření; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1e. zdůrazňuje, že třetina vydávaných 

lékařských předpisů připadá na primární 

péči, z čehož plyne, že pokyny pro 

předepisování léků by se měly primárně 

věnovat tomuto sektoru; 

Or. es 

 

Pozměňovací návrh  47 

Bendt Bendtsen 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vyzývá k vývoji různých 

nátlakových a podněcujících pobídek s 

cílem vytvořit nová léčiva a zdravotnické 

prostředky; je přesvědčen, že pobídky mají 

2. vyzývá k vytváření pobídek pro 

průmysl, například prostřednictvím vývoje 
různých nátlakových a podněcujících 

pobídek, s cílem vytvořit nová léčiva a 
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smysl, pokud jsou dlouhodobě udržitelné, 

podněcují investice napříč celým vývojem 

a životním cyklem výrobků, zaměřují se na 

klíčové priority v oblasti veřejného zdraví 

a podporují vhodné využívání léčivých 

přípravků; 

zdravotnické prostředky; je přesvědčen, že 

pobídky mají smysl, pokud jsou 

dlouhodobě udržitelné, podněcují investice 

napříč celým vývojem a životním cyklem 

výrobků, zaměřují se na klíčové priority 

v oblasti veřejného zdraví a podporují 

vhodné využívání léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. vyzývá k vývoji různých 

nátlakových a podněcujících pobídek s 

cílem vytvořit nová léčiva a zdravotnické 

prostředky; je přesvědčen, že pobídky mají 

smysl, pokud jsou dlouhodobě udržitelné, 

podněcují investice napříč celým vývojem 

a životním cyklem výrobků, zaměřují se na 

klíčové priority v oblasti veřejného zdraví 

a podporují vhodné využívání léčivých 

přípravků; 

2. vyzývá k vývoji různých 

nátlakových a podněcujících pobídek 

s cílem objevovat a uplatňovat nové 

způsoby léčby; je přesvědčen, že pobídky 

mají smysl, pokud jsou dlouhodobě 

udržitelné, podněcují investice napříč 

celým vývojem a životním cyklem 

výrobků, zaměřují se na klíčové priority 

v oblasti veřejného zdraví a podporují 

vhodné využívání léčivých přípravků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 – pododstavec 1 (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 domnívá se, že podněcující modely 

zahrnují tyto modely, ale nejsou na ně 

omezeny: 

 - přenosné exkluzivity na trhu:ty jsou 

druhem pobídkových mechanismů, které 

udělují novému antibiotiku další měsíce 

dodatečné exkluzivity na trhu, která může 
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být převedena na jinou sloučeninu 

s lepšími obchodními příležitostmi.Tento 

model by mohl fungovat jen za těchto 

podmínek:je definována délka 

prodloužení doby exkluzivity;exkluzivita 

bude rozdělena mezi různé sloučeniny a 

každá sloučenina může mít prospěch 

z přenosné exkluzivity jen 

jednou;dostatečné 

oznamování:zveřejňování cílových 

sloučenin pro využit přenosné exkluzivity 

na trhu; 

 - paušální platba jako odměna za vstup na 

trh: zvýšení příjmů z nových 

antimikrobiálních látek přímo 

prostřednictvím platby v hotovosti při 

vstupu na trh.Tento model paušálních 

plateb model může fungovat, pouze pokud 

budou splněny tyto podmínky:vědecky 

podložená kritéria pro vznik nároku 

na odměnu založená na kritériích 

způsobilosti ze seznamů vydaných 

Světovou zdravotnickou organizací 

(WHO) nebo jinými příslušnými 

subjekty;předem stanovený maximální 

počet odměn za prioritní profil patogenů 

nebo cílového produktu stanovený 

příslušnými organizacemi na 

základě současných a budoucích potřeb 

lékařské péče; 

 - model národního nebo osobního 

pojištění: občané mohou zajišťovat 

přístup k novým antimikrobiálním látkám 

a jejich vývoj v rámci národního nebo 

osobního zdravotní pojištění; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. uznává rozdíly mezi členskými 

státy, pokud jde o postupy a úrovně 
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používání antimikrobiálních léčivých 

přípravků; vyzývá k posílení spolupráce 

a sdílení osvědčených postupů mezi 

členskými státy s cílem vypracovat pokyny 

založené na důkazech k používání 

antimikrobiálních léčivých přípravků, 

bojovat proti nadměrnému používání 

antimikrobiálních léčivých přípravků 

a podporovat výzkum v oblasti 

antimikrobiální rezistence; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá k využívání přenosných 

exkluzivit na trhu coby možnosti 

smysluplných pobídek, což by nabyvateli 

licence na novou antimikrobiální 

sloučeninu umožňovalo rozšířit 

exkluzivitu na jinou sloučeninu, pokud 

budou uplatňovány s náležitým 

přihlédnutím k udržitelnosti systémů 

zdravotní péče; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

bude vyvinuto podstatné úsilí v oblasti 

výzkumu a vývoje pro zvyšování znalostí 

a řádné posouzení úlohy, již v rozvoji a 

šíření antimikrobiální rezistence hrají 

lidské, zvířecí a výrobní toky odpadů, jak 
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je stanoveno v akčním plánu „Jedno 

zdraví“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je důležité určit 

a řešit konkrétní přístupnost, tržní 

udržitelnost a omezení dodávek 

stávajících antibiotik, diagnostiky 

a vakcín, jakož i rozvoj inovativních 

mechanismů financování a zadávání 

veřejných zakázek k jejich řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje skutečnost, že do 60. let 

bylo vyvinuto více než 20 nových tříd 

antibiotik a že od té doby se na trh 

dostalo pouze několik nových druhů 

antibiotik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2b. poukazuje na to, že tento malý 

zájem ze strany farmaceutických 

společností o vývoj nových antibiotik je 

způsoben snahou o krátkou návratnost 

investic; připomíná, že antibiotika jsou 

léky, jimiž je pacient vyléčen a jejich 

použití je vždy dočasné, což znamená, 

že vývoj nových antibiotik nelze spojovat 

s obvyklým hospodářským modelem, na 

který je průmysl zvyklý, jaký například 

představují chronická 

onemocnění, u nichž má pacient užívat 

léky nepřetržitě a nelze se z nich 

vyléčit, takže výnosy daných léků jsou 

vyšší než v případě antibiotik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2c. připomíná, že oba orgány, 

Evropský parlament a Rada, požádaly o 

přezkum stávajících pobídek (tj. nařízení o 

léčivých přípravcích na vzácná 

onemocnění), a to z důvodu jejich 

zneužívání a vysoké konečné ceny; vyzývá 

proto Komisi, aby analyzovala současné 

modely pobídek pro výzkum a vývoj 

s cílem navrhnout nové specifické modely 

jak pro léčivé přípravky pro vzácná 

onemocnění, tak pro antibiotika; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 d (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2d. připomíná, že je potřebná 

transparentnost o skutečných nákladech 

v případech, kdy jsou využívány veřejné 

prostředky, a oddělení nákladů na výzkum 

a vývoj od cen produktů a objemu 

prodeje; v této souvislosti zdůrazňuje, 

že zaručení dostupnosti kvalitních 

antibiotik a přístupu k nim musí být 

konečným cílem výzkumu a 

vývoje i pobídek; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2e. zdůrazňuje, že je důležité pracovat 

na definici nákladů výzkumu a vývoje, kde 

nebude jejich proplácení spojeno s 

produkčním řetězcem a budou 

odčítány přímé a nepřímé dotace; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; je 

přesvědčen, že jsou potřebné různé 

modely spolupráce 

prostřednictvím podnětu z veřejného 
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sektoru a zapojení průmyslu; uznává, 

že schopnosti průmyslu hrají při výzkumu 

a vývoji antimikrobiální rezistence 

klíčovou úlohu; bez ohledu na výše 

uvedené skutečnosti zdůrazňuje, že pro 

výzkum a vývoj tohoto naléhavého tématu 

je vyžadována další veřejná prioritizace a 

koordinace; vyzývá proto Komisi, aby 

vytvořila veřejnou síť pro koordinaci 

všech veřejně financovaných výzkumných 

a vývojových projektů v oblasti 

antimikrobiální rezistence po vzoru 

Evropské sítě sledování antimikrobiální 

rezistence (EARS-Net) v oblasti dohledu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; vybízí 

k dalšímu úsilí o spolupráci veřejného 

a soukromého sektoru, jako jsou 

programy pro inovativní léčiva „New 

Drugs for Bad Bugs“ (Nové léky na zlé 

bacily), COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB či 

ENABLE, s cílem využít potenciálu 

spolupráce; kromě toho vybízí k 

partnerstvím veřejného a soukromého 

sektoru zaměřeným na podporu inovací 

v této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 
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Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

3. zdůrazňuje, že by EU měla stát 

v čele úsilí o řešení problematiky AMR a 

poskytovat praktické pokyny k zajištění 

udržitelné účinné akce v souladu 

s globálním akčním plánem dohodnutým 

na Světovém zdravotnickém shromáždění 

v roce 2015; vyjadřuje, že je naléhavě 

nutné podpořit partnerství v rámci celé EU 

a posílit tak výměnu osvědčených postupů 

a zlepšit znalosti týkající se AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  62 

Rolandas Paksas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

vybudovat celistvější systém pro 

monitorování otázek spojený s AMR, který 

bude propojovat údaje o rezistenci, 

spotřebě a prodejích antimikrobiálních 

látek s trendy jejich předepisování a 

dalšími faktory, podpořit partnerství v 

rámci celé EU a posílit tak výměnu 

osvědčených postupů a zlepšit znalosti 

týkající se AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  63 

Rolandas Paksas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 
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podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

poukazuje na to, že musí být věnována 

zvláštní pozornost posilování spolupráce 

s odvětvím biotechnologického výzkumu 

a průmyslu; 

Or. lt 

 

Pozměňovací návrh  64 

Michèle Rivasi 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů, 

jde-li o snížení používání antibiotik, a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU a 

posílit tak výměnu osvědčených postupů a 

zlepšit znalosti týkající se AMR; 

3. vyjadřuje, že je naléhavě nutné 

podpořit partnerství v rámci celé EU i 

mimo ni a posílit tak výměnu osvědčených 

postupů a zlepšit znalosti týkající se AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  66 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. vítá, pokud jde o alternativní 

obchodní modely na podporu výzkumu a 

vývoje, iniciativy, jako je Globální 

partnerství pro výzkum a vývoj antibiotik 

(iniciativa GARDP) , která zkoumá 

alternativní obchodní modely, neboť trh 

není schopen vývoj nových antibiotik 

dostatečně podporovat; připomíná, 

že nové obchodní modely musí být 

udržitelné, založené na potřebách a 

založené na důkazech a řídit se zásadou 

dostupnosti, efektivnosti, účinnosti 

a spravedlnosti, a to ku prospěchu 

pacientů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. podtrhuje důležitost zlepšování 

partnerství veřejného a soukromého 

sektoru a odhodlání k nim, jakož 

i spolupráce mezi průmyslem, malými 

a středními podniky a veřejnými 

výzkumnými pracovníky za účelem 

překonání vědeckých výzev spojených 

s vytvořením nových antibiotik, vakcín 

a diagnostik; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. zdůrazňuje, že EU by měla 

spolufinancovat členské státy s 

cílem pomáhat jim stanovit a provádět 

jejich vnitrostátní akční plány „Jedno 

zdraví“ pro boj proti AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. vítá závěry „Společného 

technického sympozia WHO, WIPO, 

WTO o antimikrobiální rezistenci: jak 

podněcovat inovace, přístup a vhodné 

používání antibiotik“4a, kde proběhla 

diskuse o nových modelech výzkumu a 

vývoje k motivaci výzkumu a vývoje při 

oddělení ziskovosti antibiotika od objemu 

jeho prodejů s cílem napravit trh s 

antibiotiky; 

 _________________ 

 4a 

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

s.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 

budoucím 9. RP vytvořila úkol v oblasti 
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antimikrobiální rezistence 

s meziodvětvovým a mezioborovým 

přístupem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  71 

Rolandas Paksas 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné 

zdokonalit sběr údajů na systémové úrovni 

v rámci celé EU, sledovat trendy a vývoj v 

oblasti AMR a podle toho pohotově jednat; 

poukazuje na přidanou hodnotu 

elektronického zdravotnictví a digitalizace, 

jež nabízejí příležitost sdílet a 

shromažďovat údaje o AMR; 

4. vyzývá k posílení globálního 

sledování antimikrobiální rezistence 

a používání antimikrobiálních látek u lidí, 

zvířat a v životním prostředí za účelem 

lepšího pochopení tohoto problému 

a získávání informací potřebných k 

přijímání opatření; zdůrazňuje, že je 

nezbytné zdokonalit sběr údajů na 

systémové úrovni v rámci celé EU, 

sledovat trendy a vývoj v oblasti AMR a 

podle toho pohotově jednat; poukazuje na 

přidanou hodnotu elektronického 

zdravotnictví a digitalizace, jež nabízejí 

příležitost sdílet a shromažďovat údaje o 

AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné 

zdokonalit sběr údajů na systémové úrovni 

v rámci celé EU, sledovat trendy a vývoj v 

oblasti AMR a podle toho pohotově jednat; 

poukazuje na přidanou hodnotu 

elektronického zdravotnictví a digitalizace, 

jež nabízejí příležitost sdílet a 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné 

zdokonalit sběr údajů o prevalenci, 

vzorcích a zneužívání na systémové úrovni 

v rámci celé EU, sledovat trendy a vývoj 

v oblasti AMR a podle toho pohotově 

jednat; poukazuje na přidanou hodnotu 

elektronického zdravotnictví a digitalizace, 
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shromažďovat údaje o AMR; jež nabízejí příležitost sdílet a 

shromažďovat údaje o AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že je potřebný systém 

EU pro shromažďování údajů o správném 

využívání všech antibiotik; žádá proto 

o vypracování protokolů pro 

předepisování a používání antibiotik 

na úrovni EU, jež budou mimo jiné 

uznávat odpovědnost veterinárních lékařů 

a lékařů primární péče; žádá 

rovněž povinné shromažďování 

na vnitrostátní úrovni všech předpisů 

antibiotik a jejich registraci v databázi 

využívání a předepisování antibiotik, 

kterou budou vést a koordinovat 

odborníci na infekce, aby se šířily znalosti 

o jejich nejlepším využívání; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že je důležité zlepšovat 

povědomí a chápání antimikrobiální 

rezistence prostřednictvím účinné 

hygieny, preventivních opatření, vzdělání 

a odborné přípravy včetně evropských 

kampaní na zvyšování povědomí 

veřejnosti a cílených školení 

zdravotnických pracovníků, lékárníků, 
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veterinářů a chovatelů hospodářských 

zvířat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. zdůrazňuje, že je nutné analyzovat 

data velkého objemu pocházející 

z různých průmyslových odvětví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje s ohledem na pacienty 

a zdravotní systémy různá opatření 

obsažená ve zprávě EDCD „Antibiotika 

poslední instance selhávají: možnosti, jak 

řešit tuto naléhavou hrozbu pro pacienty 

a systémy zdravotní péče“7a, a to zejména 

opatření, jejichž cílem je zabránit 

rozšíření vysoce odolných bakterií 

v nemocnicích, jako jsou: povinné hlášení 

všech pacientů, kteří byli přenašeči vysoce 

odolných bakterií orgánům v oblasti 

veřejného zdraví; povinné oddělení 

hospitalizovaných přenašečů a vytvoření 

multidisciplinární odborné pracovní 

skupiny, která bude podléhat přímo 

ministerstvu zdravotnictví; žádá, aby tato 

opatření byla zahrnuta do evropského 

semestru; 

 _________________ 
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 7a 

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

dia/en/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje důležitost 

environmentálních údajů pro získání 

přehledu o všech aspektech týkajících se 

AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4c. sdůrazňuje, že nejsou sbírány 

údaje o dopadu antimikrobiální rezistence 

na zdraví a o její socioekonomickou zátěži 

na úrovni EU a na celosvětové úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 
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 4d. žádá členské státy, aby zlepšovaly 

a umožňovaly přístup k individualizované 

péči o pacienty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje systémovou povahu 

AMR; podporuje obnovený závazek 

Komise prosazovat akce a vedoucí 

postavení EU v boji proti AMR, a to i na 

mezinárodní úrovni; zdůrazňuje, že je 

potřeba zdokonalit spolupráci, a to i v 

oblasti výzkumu a inovací, a úlohu 

vědecké diplomacie při posilování 

součinnosti a při optimalizaci přidělování 

zdrojů. 

5. zdůrazňuje systémovou povahu 

AMR; podporuje obnovený závazek 

Komise prosazovat akce a vedoucí 

postavení EU v boji proti AMR, a to i na 

mezinárodní úrovni; zdůrazňuje, že je 

potřeba zdokonalit spolupráci, a to i 

v oblasti výzkumu a inovací, a úlohu 

vědecké diplomacie při posilování 

součinnosti a při optimalizaci přidělování 

zdrojů; vyzývá Komisi, aby vytvořila 

partnerství, jako je PRIMA nebo EDCTP, 

pro mezinárodní projekty v oblasti 

výzkumu a vývoje týkající se zdraví, která 

budou zahrnovat různé zeměpisné oblasti 

a a nejvhodnější témata v oblasti zdraví, 

jako je antimikrobiální rezistence, 

očkovací látky, rakovina nebo přístup 

k léčivým přípravkům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vítá zveřejnění seznamu 20 

nejhorších patogenů rezistentních vůči 

antibiotikům WHO2a; vyzývá k 

naléhavému provedení výzkumných a 
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vývojových projektů pro tento prioritní 

seznam bakterií rezistentních vůči 

antibiotikům s cílem vytvořit léků pro boj 

proti nim; zdůrazňuje však, že výzkum 

týkající se nových léků není jediným 

potřebným opatřením a že je třeba řešit 

nesprávné a nadměrné využívání 

antibiotik u lidí i zvířat, neboť to přispívá 

k rostoucí hrozbě rezistence vůči 

antibiotikům; 

 _________________ 

 2a 

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

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje významnou úlohu, již 

musí v rámci tohoto dlouhodobého úsilí 

o boj proti antimikrobiální rezistenci hrát 

farmaceutický průmysl; vyzývá Komisi, 

aby dále prozkoumala požadavky na tento 

příspěvek farmaceutického průmyslu, a to 

mimo jiné tím, že bude vyžadovat 

informace o antimikrobiální rezistenci na 

etiketách antimikrobiálních přípravků a 

zapojí průmysl do monitorování a 

hodnocení průměrného využívání každého 

produktu uvedeného na trh; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá k posílení vnitrostátních 

systémů sledování AMR v rozvojových 

zemích, aby se dosáhlo normalizace jejich 

výstupů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  84 

Rupert Matthews 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. bere na vědomí pozitivní 

externality a efekt přelévání nových 

antimikrobiálních látek, pokud jde 

o veřejné zdraví a vědu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá skupiny G7, G20 a BRICS, 

aby jednaly a pracovaly v úzké 

součinnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. naléhavě vyzývá k rozšíření 

a propojení četných mezinárodních 

programů na úrovni EU 

a na mezinárodní úrovni, aby se tak 

usnadnily a podpořily programy Evropské 

sítě sledování antimikrobiální rezistence 

(EARS-Net), Evropského systému 

sledování spotřeby antimikrobiálních 

látek (ESAC-Net), středoasijského a 

východoevropského systému sledování 

antimikrobiální rezistence (CAESAR), 

společné meziagenturní analýzy 

antimikrobiální spotřeby a rezistence 

(JIACRA), institucionálního programu 

pro prevenci a kontrolu infekcí spojených 

se zdravotní péčí a vhodné používání 

antimikrobiálních látek (PIRASAO), sítě 

pro spotřebu antimikrobiálních léčivých 

přípravků WHO (AMC), Partnerství 

evropských a rozvojových zemí při 

klinických hodnoceních (EDCTP) a pro 

onemocnění spojená s chudobou a 

opomíjené nemoce (PRND)1a; 

 _________________ 

 1a Škody způsobené onemocněními 

spojenými s chudobou a opomíjenými 

nemocemi v EU v roce 2015: téměř 10 000 

úmrtí v EU a 30 000 nových případů 

infekce HIV a v mnoha částech Evropy 

hlášeny horečka dengue a chikungunya 

přenášené komáry. Viz Global Burden of 

Disease Results Tool, WHO and 

European Centre for Disease Prevention 

and Control. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. vítá nová doporučení WHO, jejichž 
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cílem je přispět k zachování účinnosti 

antibiotik důležitých pro lidskou medicínu 

tím, že se sníží jejich zbytečné využívání u 

zvířat3a; zdůrazňuje, že v některých 

zemích se přibližně 50 – 70 % celkové 

spotřeby medicínsky důležitých antibiotik 

odehrává v odvětví živočišné výroby, a to 

z velké části za účelem podpory růstu 

zdravých zvířat; žádá, aby v rámci 

přístupu „jedno zdraví“ bylo toto téma 

zahrnuto do obchodní politiky EU a do 

jednání s mezinárodními organizacemi 

jako WTO a přidruženými nebo třetími 

zeměmi, což povede k utváření globální 

politiky s cílem zakázat používání 

antibiotik k nabývání zdravých zvířat na 

hmotnosti; 

 _________________ 

 3a 

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

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. připomíná, že jak se uvádí 

v pokynech Komise pro uvážlivé používání 

antimikrobiálních látek ve veterinárním 

lékařství, necílené používání 

antimikrobiálních látek, jejich používání 

v subterapeutických dávkách a jejich 

používání v nepřiměřených lhůtách 

výrazně zvyšuje riziko rozvoje 

antimikrobiální rezistence; zdůrazňuje, 

že odvětví živočišné výroby v EU si musí 

i nadále udržet vedoucí postavení v oblasti 

postupného omezování nesprávného 

rutinního používání antimikrobiálních 

látek, zvláště prostřednictvím krmení 

a pitné vody, a vyzývá Komisi k dalšímu 



AM\1143697CS.docx 43/46 PE616.665v01-00 

  CS 

posílení požadavků týkajících se používání 

antimikrobiálních látek při chovu 

hospodářských zvířat; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. podtrhuje důležitost užší 

spolupráce mezi průmyslem a 

univerzitními a vědeckými ústavy s cílem 

usnadnit budování tematicky zaměřených 

struktur v rámci univerzit a vědeckých 

center za účelem boje proti AMR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  90 

Rupert Matthews 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. zdůrazňuje, že aby byly 

účinné, musí pobídky dosahovat nebo 

překračovat náklady na vývoj nových léků 

během jejich životního cyklu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. připomíná, že klasická generace 

antibiotik, založená na řadě technik změn 

antibiotik získaných z přírody, je 

vyčerpaná a že investice do výzkumu a 

vývoje za účelem vytvoření nové generace 

antibiotik by měly prolomit klasické 

paradigma antibiotik; vítá nové techniky, 

které již byly vyvinuty, jako jsou 

monoklonální protilátky, které snižují 

virulentnost bakterií, když je nezabíjí, ale 

způsobují jejich neúčinnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  92 

Rupert Matthews 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. zdůrazňuje potenciál evropských 

výzkumných subjektů k převzetí globální 

vůdčí role, například v rámci fór G7 

a G20; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 d (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5d. zdůrazňuje důležitost evropských 

iniciativ, jako jsou programy ECDC pro 

infekční nemoci jako AIDS, tuberkulóza 

či malárie, poukazuje na to, že tyto 

iniciativy představují příklady 

osvědčených postupů, pokud jde 

o schopnost EU reagovat a její dobré 

fungování s ohledem na potřebu nových 
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antibiotik, a že ECDC by mělo hrát 

klíčovou úlohu při prioritizaci potřeb 

výzkumu a vývoje, v koordinaci opatření 

a zapojení všech aktérů, v posilování 

meziodvětvové činnosti a v budování 

kapacit prostřednictvím sítí výzkumu a 

vývoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 e (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5e. poukazuje na zprávu „Řešení 

infekcí odolných vůči léčivům 

v celosvětovém měřítku: závěrečná zpráva 

a doporučení“5a, jež odhaduje náklady 

na přijetí celosvětových opatření v oblasti 

antimikrobiální rezistence až na 40 

miliard USD na 10leté období, což 

znamená, že se jedná o drobnou částku 

ve srovnání s náklady v případě 

nečinnosti, a je to rovněž velmi malý 

zlomek toho, co země G20 na zdravotní 

péči vydávají dnes: přibližně 0,05 

procenta; vyzývá Komisi, aby provedla 

analýzu těchto údajů a možnosti 

zdanit odvětví veřejného zdraví v 

rámci jeho sociální odpovědnosti; 

 _________________ 

 5a https://amr-

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

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 f (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5f. vítá prohlášení z Davosu o boji 

proti antimikrobiální rezistenci, které 

bylo vydáno na Světovém hospodářském 

fóru v Davosu v lednu 2016, v němž firmy 

z farmaceutického, biotechnologického 

a diagnostického odvětví „uznávají 

úspěch programů, jejichž cílem je zlepšit 

celosvětový přístup k léčivým přípravkům 

pro HIV, tuberkulózu a malárii, a vyzývají 

k podobnému společnému úsilí k řešení 

otázky přístupu k antibiotikům“ 6a; 

 _________________ 

 6a https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 g (nový) 

 
Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5g. upozorňuje na skutečnost, 

že Organizace pro výživu a zemědělství 

OSN (FAO) odhaduje, že se používání 

antibiotik a pesticidů v zemědělství 

výrazně zvýší; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby zvažovaly nové metody pro 

odstranění zbytků pesticidů 

a antibiotik z potravin; vyzývá také 

k zákazu používání antibiotik poslední 

instance ve veterinární oblasti; 

Or. en 

 


