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Τροπολογία  1 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη -A (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 -Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρια 

αιτία της ΜΑ είναι η υπερβολική χρήση 

αντιβιοτικών και ότι σε ποσοστό έως και 

50% τα αντιβιοτικά που χορηγούνται 

στους ανθρώπους είναι περιττά και 

ακατάλληλα, η αλλαγή στον τρόπο 

χρήσης των αντιβιοτικών είναι το πιο 

σημαντικό μέτρο για την επιβράδυνση 

της ανάπτυξης της ΜΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη -A α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 -Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

κατανάλωση αντιβιοτικών μειώνεται όσο 

η γνώση σχετικά με την ορθή χρήση τους 

ενισχύεται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη -A β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
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 -Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδεδομένη χρήση αντιμικροβιακών έχει 

συμβάλει στη μείωση της 

αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων 

αντιμικροβιακών και ότι απαιτείται 

περισσότερη έρευνα για να αναπτυχθούν 

εναλλακτικές θεραπείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  4 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη -A γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 -Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ανάπτυξη και η διασπορά των 

αντιμικροβιακών στο περιβάλλον 

αποτελεί επίσης εντεινόμενο πρόβλημα, 

το οποίο απαιτεί περαιτέρω έρευνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 

διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου 

να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, 

προϊόντα και προσεγγίσεις βάσει της 

προσέγγισης «Μία υγεία»· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν εντυπωσιακά τα προσεχή έτη 

και το κόστος της αδράνειας εκτιμάται 

ότι θα είναι εκατομμύρια θάνατοι 

ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο, η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται κυρίως 

από την καλύτερη γνώση, την πρόληψη 

και τη μειωμένη χρήση αντιμικροβιακών, 

καθώς και από τις διαρκείς διατομεακές 
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επενδύσεις στην έρευνα & καινοτομία 

(R&I), προκειμένου να αναπτυχθούν 

καλύτερες και εναλλακτικές θεραπείες, 

προϊόντα και προσεγγίσεις βάσει της 

προσέγγισης «Μία υγεία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 

διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου 

να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, 

προϊόντα και προσεγγίσεις βάσει της 

προσέγγισης «Μία υγεία»· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από δύο 

εξίσου σημαντικές στρατηγικές: 
αφενός, από τις διαρκείς διατομεακές 

επενδύσεις στην έρευνα & καινοτομία 

(R&I) και, αφετέρου, από τις 

ολοκληρωμένες στρατηγικές για έγκαιρη 

αντιμετώπιση της υπερβολικής και 

ακατάλληλης χρήσης αντιμικροβιακών 

τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα, 

προκειμένου να αναπτυχθούν καλύτερα 

εργαλεία, προϊόντα και προσεγγίσεις βάσει 

της προσέγγισης «Μία υγεία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Bendt Bendtsen 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 
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αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 

διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου 

να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, 

προϊόντα και προσεγγίσεις βάσει της 

προσέγγισης «Μία υγεία»· 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 

διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), 

συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων τόσο 

στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα, προκειμένου να αναπτυχθούν 

καλύτερα εργαλεία, προϊόντα και 

προσεγγίσεις βάσει της προσέγγισης «Μία 

υγεία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 

διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου 

να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, 

προϊόντα και προσεγγίσεις βάσει της 

προσέγγισης «Μία υγεία»· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 

διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου 

να αναπτυχθούν νέα αντιβιοτικά, 

καλύτερα εργαλεία, προϊόντα, εξοπλισμός 

και προσεγγίσεις βάσει της προσέγγισης 

«Μία υγεία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τη 

μικροβιακή αντοχή (ΜΑ/AMR) θα 

αυξηθούν τα προσεχή έτη και η 

αποτελεσματική δράση εξαρτάται από τις 
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διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου 

να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, 

προϊόντα και προσεγγίσεις βάσει της 

προσέγγισης «Μία υγεία»· 

διαρκείς διατομεακές επενδύσεις στην 

έρευνα & καινοτομία (R&I), προκειμένου 

να αναπτυχθούν καλύτερα εργαλεία, 

προϊόντα και προσεγγίσεις, και 

μακροπρόθεσμα, βάσει της προσέγγισης 

«Μία υγεία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα 

«Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 

με τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της 

προσέγγισης «Μία Υγεία» για την 

καταπολέμηση της μικροβιακής 

αντοχής»1α καλούνται η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη, στο πλαίσιο του δικτύου 

«Μία Υγεία» για τη μικροβιακή αντοχή, 

να ευθυγραμμίσουν τα στρατηγικά 

θεματολόγια έρευνας των υφιστάμενων 

ενωσιακών πρωτοβουλιών στον τομέα 

Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) για νέα 

αντιβιοτικά, εναλλακτικές θεραπείες και 

διαγνωστικές εξετάσεις· 

 _________________ 

 1α 

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

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

conclusions-antimicrobial-resistance/. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 



PE616.665v01-00 8/51 AM\1143697EL.docx 

EL 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε από τους 

αρχηγούς κρατών στη Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο 

του 2016, σηματοδότησε τη δέσμευση, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, για την υιοθέτηση 

μιας ευρείας και συντονισμένης 

προσέγγισης με στόχο την αντιμετώπιση 

των γενεσιουργών αιτίων της 

μικροβιακής αντοχής σε πολλούς τομείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

φαγοθεραπεία θεωρείται αποδοτική 

θεραπεία συμπληρωματική προς τα 

αντιβιοτικά, έχει θετικά αποτελέσματα 

και συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο 

το επιστημονικό ενδιαφέρον, μεταξύ 

άλλων από την πλευρά των 

φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά ωστόσο 

η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα δεν 

υποστηρίζεται επαρκώς σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

τελευταία 40 χρόνια, παρά την εξάπλωση 
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και την εξέλιξη νέων ανθεκτικών 

βακτηρίων και τις σαφείς αποδείξεις της 

ανθεκτικότητας σε νέους παράγοντες που 

παρατηρείται στις υφιστάμενες 

κατηγορίες αντιβιοτικών, έχει αναπτυχθεί 

μόνο μία νέα κατηγορία αντιβιοτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

υπερβολική και ακατάλληλη χρήση 

αντιβιοτικών, τόσο στους ανθρώπους όσο 

και στα ζώα, καθιστά τη ΜΑ τεράστια 

απειλή για το μέλλον της ανθρωπότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

περισσότερες από 100 εταιρείες 

υπέγραψαν τη δήλωση του Νταβός, τον 

Ιανουάριο του 2016, με την οποία 

ζητείται συλλογική δράση για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης και 

προβλέψιμης αγοράς για αντιβιοτικά, 

εμβόλια και διαγνωστικά μέσα, που θα 

ενισχύει τη διατήρηση νέων και 

υφιστάμενων θεραπειών· και ζητείται, 

επίσης, συντονισμένη δράση για 

καλύτερη πρόληψη των λοιμώξεων, 

υγιεινή και μέτρα επιστασίας και 

διατήρησης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

πρόληψη και με την κατάχρηση των 

αντιμικροβιακών εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα στα κράτη 

μέλη· και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

εμβολιασμός είναι ένας αποτελεσματικός 

τρόπος πρόληψης λοιμώξεων που θα 

απαιτούσαν θεραπεία με αντιβακτηριακά 

και, ως εκ τούτου, περιορίζει την 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Α γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν 

σημαντική απειλή για τη διατήρηση και 

τη διασφάλιση βασικής υγειονομικής 

περίθαλψης σε ολόκληρο τον κόσμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι για την 

πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού 

για τη ΜΑ έχουν δεσμευτεί έως τώρα 

52,95 εκατομμύρια EUR και επιπλέον 

14,4 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 

τρέχον έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα 

(ΠΚΦ) διαθέτει επτά σχέδια όσον αφορά 

τη ΜΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος 

New Drugs for Bad Bugs (ND4BB), με 

συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει 

τα 600 εκατομμύρια EUR σε 

χρηματοδοτική συνεισφορά της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεισφορά 

σε είδος από φαρμακευτικές εταιρείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

μικροβιακή αντοχή μπορεί να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο σε 

παγκόσμιο επίπεδο και με τη συμμετοχή 

του ιδιωτικού τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη B β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Β β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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επιστήμη και η έρευνα διαδραματίζουν 

καίριο ρόλο στην ανάπτυξη προτύπων για 

την καταπολέμηση της ΜΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 

χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του 

«Ορίζων 2020» θα αποφέρουν ερευνητικά 

αποτελέσματα για τη μικροβιακή αντοχή, 

και ειδικότερα: η Πρωτοβουλία για τα 

Καινοτόμα Φάρμακα (IMI), που 

επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της 

ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, όπου 

περιλαμβάνονται η έρευνα για τους 

μηχανισμούς της μικροβιακής αντοχής, η 

ανακάλυψη φαρμάκων, η ανάπτυξη 

φαρμάκων, τα οικονομικά και η 

αντιμικροβιακή επιστασία· η Σύμπραξη 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 

για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), με 

έμφαση στην ανάπτυξη νέων και 

βελτιωμένων φαρμάκων, εμβολίων, 

μικροβιοκτόνων και διαγνωστικών μέσων 

για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την 

ελονοσία· η Πρωτοβουλία Κοινού 

Προγραμματισμού για τη μικροβιακή 

αντοχή (JPIAMR), με έμφαση στην 

ενοποίηση των κατακερματισμένων 

εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων· το  

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ/ERC), με τα ερευνητικά έργα που 

προέρχονται είτε από ιδέες ερευνητών είτε 

«από τη βάση προς την κορυφή»· η 

χρηματοδοτική διευκόλυνση InnovFin για 

τις λοιμώδεις νόσους (IDFF), για έργα με 

γνώμονα την αγορά· και ο Μηχανισμός για 

τις ΜΜΕ και η Επιτάχυνση της 

Οικονομίας (FTI), που στηρίζουν τις ΜΜΕ 

στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και 

εργαλείων για την πρόληψη, τη διάγνωση 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

διάφορα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο 

του «Ορίζων 2020» πρέπει να συνεχίσουν 

να αποφέρουν ερευνητικά αποτελέσματα 

για τη μικροβιακή αντοχή, και ειδικότερα: 

η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα 

Φάρμακα (IMI), που επικεντρώνεται σε 

όλες τις πτυχές της ανάπτυξης μικροβιακής 

αντοχής, όπου περιλαμβάνονται η έρευνα 

για τους μηχανισμούς της μικροβιακής 

αντοχής, η ανακάλυψη φαρμάκων, η 

ανάπτυξη φαρμάκων, τα οικονομικά και η 

αντιμικροβιακή επιστασία· η Σύμπραξη 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 

για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), με 

έμφαση στην ανάπτυξη νέων και 

βελτιωμένων φαρμάκων, εμβολίων, 

μικροβιοκτόνων και διαγνωστικών μέσων 

για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την 

ελονοσία· η Πρωτοβουλία Κοινού 

Προγραμματισμού για τη μικροβιακή 

αντοχή (JPIAMR), με έμφαση στην 

ενοποίηση των κατακερματισμένων 

εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων· το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ/ERC), με τα ερευνητικά έργα που 

προέρχονται είτε από ιδέες ερευνητών είτε 

«από τη βάση προς την κορυφή»· η 

χρηματοδοτική διευκόλυνση InnovFin για 

τις λοιμώδεις νόσους (IDFF), για έργα με 

γνώμονα την αγορά· και ο Μηχανισμός για 

τις ΜΜΕ και η Επιτάχυνση της 

Οικονομίας (FTI), που στηρίζουν τις ΜΜΕ 

στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και 

εργαλείων για την πρόληψη, τη διάγνωση 
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και τη θεραπεία λοιμωδών νόσων και για 

το βελτιωμένο έλεγχο των λοιμώξεων· 

και τη θεραπεία λοιμωδών νόσων και για 

το βελτιωμένο έλεγχο των λοιμώξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 

χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του 

«Ορίζων 2020» θα αποφέρουν ερευνητικά 

αποτελέσματα για τη μικροβιακή αντοχή, 

και ειδικότερα: η Πρωτοβουλία για τα 

Καινοτόμα Φάρμακα (IMI), που 

επικεντρώνεται σε όλες τις πτυχές της 

ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής, όπου 

περιλαμβάνονται η έρευνα για τους 

μηχανισμούς της μικροβιακής αντοχής, η 

ανακάλυψη φαρμάκων, η ανάπτυξη 

φαρμάκων, τα οικονομικά και η 

αντιμικροβιακή επιστασία· η Σύμπραξη 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 

για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), με 

έμφαση στην ανάπτυξη νέων και 

βελτιωμένων φαρμάκων, εμβολίων, 

μικροβιοκτόνων και διαγνωστικών μέσων 

για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την 

ελονοσία· η Πρωτοβουλία Κοινού 

Προγραμματισμού για τη μικροβιακή 

αντοχή (JPIAMR), με έμφαση στην 

ενοποίηση των κατακερματισμένων 

εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων· το  

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ/ERC), με τα ερευνητικά έργα που 

προέρχονται είτε από ιδέες ερευνητών είτε 

«από τη βάση προς την κορυφή»· η 

χρηματοδοτική διευκόλυνση InnovFin για 

τις λοιμώδεις νόσους (IDFF), για έργα με 

γνώμονα την αγορά· και ο Μηχανισμός για 

τις ΜΜΕ και η Επιτάχυνση της 

Οικονομίας (FTI), που στηρίζουν τις ΜΜΕ 

στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και 

εργαλείων για την πρόληψη, τη διάγνωση 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα 

χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του 

«Ορίζων 2020» ενδέχεται να αποφέρουν 

ερευνητικά αποτελέσματα για τη 

μικροβιακή αντοχή, και ειδικότερα: η 

Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα 

(IMI), που επικεντρώνεται σε όλες τις 

πτυχές της ανάπτυξης μικροβιακής 

αντοχής, όπου περιλαμβάνονται η έρευνα 

για τους μηχανισμούς της μικροβιακής 

αντοχής, η ανακάλυψη φαρμάκων, η 

ανάπτυξη φαρμάκων, τα οικονομικά και η 

αντιμικροβιακή επιστασία· η Σύμπραξη 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων Χωρών 

για τις Κλινικές Δοκιμές (EDCTP), με 

έμφαση στην ανάπτυξη νέων και 

βελτιωμένων φαρμάκων, εμβολίων, 

μικροβιοκτόνων και διαγνωστικών μέσων 

για το HIV/AIDS, τη φυματίωση και την 

ελονοσία· η Πρωτοβουλία Κοινού 

Προγραμματισμού για τη μικροβιακή 

αντοχή (JPIAMR), με έμφαση στην 

ενοποίηση των κατακερματισμένων 

εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων· το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕΣΕ/ERC), με τα ερευνητικά έργα που 

προέρχονται είτε από ιδέες ερευνητών είτε 

«από τη βάση προς την κορυφή»· η 

χρηματοδοτική διευκόλυνση InnovFin για 

τις λοιμώδεις νόσους (IDFF), για έργα με 

γνώμονα την αγορά· και ο Μηχανισμός για 

τις ΜΜΕ και η Επιτάχυνση της 

Οικονομίας (FTI), που στηρίζουν τις ΜΜΕ 

στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και 

εργαλείων για την πρόληψη, τη διάγνωση 
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και τη θεραπεία λοιμωδών νόσων και για 

το βελτιωμένο έλεγχο των λοιμώξεων· 

και τη θεραπεία λοιμωδών νόσων και για 

το βελτιωμένο έλεγχο των λοιμώξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

συνταγογραφήσεις αντιβιοτικών για 

ανθρώπους είναι ακατάλληλες σε 

ποσοστό 50%, ενώ το ποσοστό των 

χορηγούμενων αντιβιοτικών που 

λαμβάνονται από τους ανθρώπους με 

λάθος τρόπο ανέρχεται στο 25%· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% των 

ανθρώπων που νοσηλεύονται 

χρησιμοποιούν αντιβιοτικά και ότι η πιο 

κρίσιμη ομάδα πολυανθεκτικών 

βακτηρίων συνιστά ιδιαίτερη απειλή για 

νοσοκομεία και γηροκομεία, καθώς για 

τους ασθενείς των οποίων η περίθαλψη 

απαιτεί τη χρήση μέσων όπως οι 

αναπνευστικές συσκευές και οι φλεβικοί 

καθετήρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αποτελεσματική καταπολέμηση της ΜΑ 

πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο 

ευρύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας, με τη 

συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων 

διεθνών θεσμικών οργάνων, οργανισμών 
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και εμπειρογνωμόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Επιτροπή έχει δεσμευτεί να επενδύσει 

περισσότερα από 200 εκατομμύρια EUR 

στη ΜΑ για τα 3 τελευταία έτη του 

προγράμματος «Ορίζων 2020»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

βακτήρια εξελίσσονται συνεχώς, η έρευνα 

και ανάπτυξη (R&D) και τα ρυθμιστικά 

περιβάλλοντα έχουν πολύπλοκο 

χαρακτήρα, οι στοχευόμενες λοιμώξεις 

είναι ορισμένες φορές σπάνιες και οι 

αναμενόμενες αποδόσεις εξακολουθούν 

να είναι περιορισμένες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος –1 (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 -1. τονίζει την ανάγκη μείωσης της 

χρήσης αντιβιοτικών, προκειμένου να 

επιβραδυνθεί η περαιτέρω ανάπτυξη της 

ΜΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση της έρευνας και 

ανάπτυξης (R&I) στην επιδημιολογία και 

την ανοσολογία σχετικά με τη μικροβιακή 

αντοχή παθογόνων παραγόντων και 

νοσοκομειακών λοιμώξεων· 

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση της έρευνας 

και καινοτομίας (R&I) στην επιδημιολογία 

και την ανοσολογία σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή παθογόνων 

παραγόντων και νοσοκομειακών 

λοιμώξεων, σε νέους μηχανισμούς 

μικροβιακής αντοχής, στην ανάπτυξη 

νέων θεραπευτικών και διαγνωστικών 

μέσων και μέτρων πρόληψης, 

συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων, 

καθώς και σε τεχνολογίες και 

προσεγγίσεις χορήγησης φαρμάκων, 

όπως η εκμετάλλευση της ανοσίας του 

ξενιστή για την εξολόθρευση ανθεκτικών 

μικροβίων· επισημαίνει ότι η μελέτη των 

μηχανισμών ανθεκτικότητας στα 

αντιβιοτικά και η ανάπτυξη 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων για την 

αιτιολογία ασθενειών αποτελούν 

βασικούς τομείς για κατάλληλη χρήση και 

ορθή συνταγογράφηση αντιβιοτικών· 

ζητεί, επομένως, όχι μόνο νέα φάρμακα 

αλλά και νέα ιατροτεχνολογικά προϊόντα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Michèle Rivasi 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση της έρευνας και 

ανάπτυξης (R&I) στην επιδημιολογία και 

την ανοσολογία σχετικά με τη μικροβιακή 

αντοχή παθογόνων παραγόντων και 

νοσοκομειακών λοιμώξεων· 

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση της έρευνας και 

καινοτομίας (R&I) στην επιδημιολογία και 

την ανοσολογία σχετικά με τη μικροβιακή 

αντοχή παθογόνων παραγόντων και 

νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και να 

αυξηθεί η χρηματοδότηση εναλλακτικών 

θεραπειών για ανθρώπους και ζώα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Rolandas Paksas 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση της έρευνας και 

ανάπτυξης (R&I) στην επιδημιολογία και 

την ανοσολογία σχετικά με τη μικροβιακή 

αντοχή παθογόνων παραγόντων και 

νοσοκομειακών λοιμώξεων· 

1. τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η 

χρήση μεθόδων μεταγονιδιωματικής και 

να αυξηθεί η χρηματοδότηση της έρευνας 

και καινοτομίας (R&I) στην επιδημιολογία 

και την ανοσολογία σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή παθογόνων 

παραγόντων και νοσοκομειακών 

λοιμώξεων· 

Or. lt 

 

Τροπολογία  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση της έρευνας και 

1. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση της έρευνας και 
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ανάπτυξης (R&I) στην επιδημιολογία και 

την ανοσολογία σχετικά με τη μικροβιακή 

αντοχή παθογόνων παραγόντων και 

νοσοκομειακών λοιμώξεων· 

καινοτομίας (R&I) στην επιδημιολογία και 

διαφορετικών θεραπειών στην 
ανοσολογία σχετικά με τη μικροβιακή 

αντοχή παθογόνων παραγόντων και 

νοσοκομειακών λοιμώξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1α. τονίζει ότι η ΜΑ αποτελεί πλέον 

ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

για τη δημόσια υγεία· ωστόσο, επιμένει 

ότι, παρόλο που χρειάζονται νέα 

αντιβιοτικά, το πρόβλημα έγκειται κυρίως 

στην κακή χρήση τους και, ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να λυθεί πρωτίστως αυτό το 

ζήτημα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

αποτελεσματικότητα και συντονισμό των 

ερευνητικών δράσεων· εκφράζει, ως εκ 

τούτου, ικανοποίηση για πρωτοβουλίες 

όπως το ERA-NET για την εδραίωση 

συνεργειών μεταξύ της πρωτοβουλίας 

κοινού προγραμματισμού για τη 

μικροβιακή αντοχή και του 

προγράμματος «Ορίζων 2020»· 

Or. en 
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Τροπολογία  34 

Rolandas Paksas 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 

δοθούν κίνητρα για επενδύσεις και για 

την αγορά, με στόχο την προώθηση της 

έρευνας και ανάπτυξης ώστε να 

προκύψουν νέα αντιμικροβιακά, εμβόλια, 

μέσα ταχείας διάγνωσης και 

εναλλακτικές αντιμικροβιακές θεραπείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 α. ζητεί να επενδυθούν οι πόροι της 

ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων 2020» και του νέου 

προγράμματος πλαισίου της ΕΕ σε 

έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών, αν 

και συμπληρωματικών, θεραπειών, όπως 

η φαγοθεραπεία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
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 1 α. επιμένει ότι είναι αναγκαία η 

επιστασία των αντιμικροβιακών 

προκειμένου να προωθηθεί η 

τεκμηριωμένη συνταγογράφηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 α. τονίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης για έρευνα και 

καινοτομία (R&I) όσον αφορά τις σπάνιες 

ασθένειες (ορφανά φάρμακα)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1β. υπογραμμίζει ότι τα ποσοστά της 

ΜΑ ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των 

κρατών μελών και για τον λόγο αυτόν 

είναι ζωτικής σημασίας ο συντονισμός 

των εθνικών σχεδίων με συγκεκριμένους 

στόχους, ενώ στον τομέα αυτόν η 

Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καίριο 

ρόλο όσον αφορά τον συντονισμό και την 

παρακολούθηση των εθνικών 

στρατηγικών· 

Or. es 

 

Τροπολογία  39 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 
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Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 β. τονίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης για διάφορα μέσα στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 

2020», ούτως ώστε να προωθηθεί η 

έρευνα για τη βελτίωση των γνώσεών μας 

σχετικά με τον εντοπισμό, την εμφάνιση 

και την εξάπλωση της ΜΑ, τα μέτρα 

πρόληψης και τον αποτελεσματικό έλεγχο 

των λοιμώξεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 β. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 

πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη 

έρευνα σχετικά με τον αντίκτυπο της 

παρουσίας αντιμικροβιακών ουσιών σε 

καλλιέργειες για την παραγωγή τροφίμων 

και σε ζωοτροφές, καθώς και σχετικά με 

την ανάπτυξη της ΜΑ και τη μικροβιακή 

κοινότητα στο έδαφος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Lieve Wierinck 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 β. ζητεί περαιτέρω προσεκτική 
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διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη 

χρήση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων ως εναλλακτική και ως 

συμπληρωματική θεραπεία σε περίπτωση 

μικροβιακής αντοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 γ. υπενθυμίζει ότι η ταχύτερη και 

οικονομικά αποδοτικότερη στρατηγική 

για την αντιμετώπιση της ΜΑ είναι η 

διασφάλιση της κατάλληλης και 

ορθολογικής χρήσης των υφιστάμενων 

αντιμικροβιακών· επισημαίνει ότι όλοι οι 

φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα του 

κύκλου ζωής των αντιμικροβιακών 

αναλαμβάνουν την ευθύνη και 

συνεργάζονται για τον στόχο αυτόν, ιδίως 

δε, μεταξύ άλλων, ο φαρμακευτικός 

κλάδος και οι κλάδοι της υγείας και της 

κτηνοτροφίας· καλεί την Επιτροπή να 

επικαιροποιήσει και να ενισχύσει τις 

κατευθυντήριες γραμμές και τις 

απαιτήσεις της για συνετή και 

ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών 

σε ανθρώπους και ζώα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 γ. υπενθυμίζει ότι η υγεία, εκτός του 

ότι συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες 
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αξίες των πολιτών, αποτελεί επίσης 

παράγοντα παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας· υπογραμμίζει, ως 

εκ τούτου, ότι ο καθορισμός εθνικών και 

ευρωπαϊκών στόχων για την 

καταπολέμηση της ΜΑ θα πρέπει να 

εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής και 

οικονομικής ατζέντας της ΕΕ· 

Or. es 

 

Τροπολογία  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 γ. υπογραμμίζει την ανάγκη 

επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία 

για τη βελτίωση του εμβολιασμού, 

προκειμένου να ενισχυθεί η πρόληψη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 δ. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 

εκτιμήσεις, η ΜΑ μπορεί να προκαλέσει 

μέχρι και 10 εκατομμύρια θανάτους 

ετησίως έως το 2050 εάν δεν ανασχεθεί η 

πορεία της· επισημαίνει ότι πάνω από 9 

εκατομμύρια από τους εν λόγω 

εκτιμώμενους θανάτους θα καταγραφούν 

εκτός της ΕΕ, στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ιδίως σε Ασία και Αφρική, και ότι 

οι λοιμώξεις και η ΜΑ είναι μεταδοτικές, 

ήτοι δεν γνωρίζουν σύνορα· λόγω του 

διασυνοριακού χαρακτήρα αυτής της 

απειλής, υπογραμμίζει, επομένως, την 
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επείγουσα ανάγκη δράσης σε παγκόσμιο 

επίπεδο και όχι μόνο σε επίπεδο ΕΕ· για 

τον λόγο αυτόν, καλεί την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη να δεσμευτούν σαφώς για τη 

δρομολόγηση μιας στρατηγικής σε 

παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση 

της ΜΑ, ώστε να διασφαλίζεται η 

επιτυχία της εν λόγω στρατηγικής, η 

οποία θα είναι, επιπλέον, εγκάρσια και θα 

καλύπτει τομείς όπως, μεταξύ άλλων, το 

εμπόριο και οι διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες, η αναπτυξιακή πολιτική, 

συμπεριλαμβανομένων πτυχών για τη 

βελτίωση των συνθηκών υγείας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η 

αγροτική πολιτική, με την απαγόρευση 

της χρήσης αντιβιοτικών σε υγιή ζώα με 

στόχο την πάχυνση· 

Or. es 

 

Τροπολογία  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 ε (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 1 ε. υπογραμμίζει ότι το ένα τρίτο των 

συνταγών εκδίδονται σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης και γι' αυτό 

πρέπει τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης 

να λαμβάνουν υπόψη κατά 

προτεραιότητα τον εν λόγω τομέα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  47 

Bendt Bendtsen 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να θεσπιστούν διάφορα 2. ζητεί να θεσπιστούν κίνητρα για 
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κίνητρα ώθησης και έλξης για τη 

δημιουργία νέων φαρμάκων και ιατρικών 

συσκευών· εκτιμά πως τα κίνητρα έχουν 

νόημα όταν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα, 

τονώνουν τις επενδύσεις σε ολόκληρο τον 

κύκλο ανάπτυξης και ζωής των προϊόντων, 

στοχεύουν βασικές προτεραιότητες της 

δημόσιας υγείας και στηρίζουν την σωστή 

ιατρική χρήση· 

τον κλάδο, όπως διάφορα κίνητρα ώθησης 

και έλξης για τη δημιουργία νέων 

φαρμάκων και ιατρικών συσκευών· εκτιμά 

πως τα κίνητρα έχουν νόημα όταν είναι 

μακροπρόθεσμα βιώσιμα, τονώνουν τις 

επενδύσεις σε ολόκληρο τον κύκλο 

ανάπτυξης και ζωής των προϊόντων, 

στοχεύουν βασικές προτεραιότητες της 

δημόσιας υγείας και στηρίζουν την σωστή 

ιατρική χρήση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. ζητεί να θεσπιστούν διάφορα 

κίνητρα ώθησης και έλξης για τη 

δημιουργία νέων φαρμάκων και ιατρικών 

συσκευών· εκτιμά πως τα κίνητρα έχουν 

νόημα όταν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα, 

τονώνουν τις επενδύσεις σε ολόκληρο τον 

κύκλο ανάπτυξης και ζωής των προϊόντων, 

στοχεύουν βασικές προτεραιότητες της 

δημόσιας υγείας και στηρίζουν την σωστή 

ιατρική χρήση· 

2. ζητεί να θεσπιστούν διάφορα 

κίνητρα ώθησης και έλξης για την 

ανακάλυψη και εφαρμογή νέων 

θεραπειών· εκτιμά πως τα κίνητρα έχουν 

νόημα όταν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμα, 

τονώνουν τις επενδύσεις σε ολόκληρο τον 

κύκλο ανάπτυξης και ζωής των προϊόντων, 

στοχεύουν βασικές προτεραιότητες της 

δημόσιας υγείας και στηρίζουν την σωστή 

ιατρική χρήση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 θεωρεί ότι στα μοντέλα έλξης μπορεί 

ενδεικτικά να περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα: 
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 -Μεταβιβάσιμα αποκλειστικά εμπορικά 

δικαιώματα (TME):Τα ΤΜΕ είναι ένα 

είδος μηχανισμών έλξης που χορηγούν 

στην αγορά νέων αντιβιοτικών 

πρόσθετους μήνες επιπλέον εμπορικής 

αποκλειστικότητας που μπορεί να 

μεταβιβαστεί σε άλλη χημική ένωση με 

καλύτερες εμπορικές ευκαιρίες.Το 

μοντέλο αυτό θα μπορούσε να 

λειτουργήσει μόνο υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:καθορισμένη διάρκεια της 

παράτασης της 

αποκλειστικότητας·κατανομή 

αποκλειστικών δικαιωμάτων μεταξύ 

διαφόρων χημικών ενώσεων και υπό την 

προϋπόθεση ότι κάθε χημική ένωση 

μπορεί να επωφεληθεί από τα ΤΜΕ μόνο 

άπαξ·έγκαιρη 

προειδοποίηση:δημοσιοποίηση των 

στοχευόμενων χημικών ενώσεων για 

χρήση ΤΜΕ· 

 - Κατ'αποκοπήν αμοιβή εισόδου στην 

αγορά (MER):αύξηση των εσόδων από τα 

νέα αντιμικροβιακά μέσω άμεσης 

πληρωμής κατά την είσοδο στην 

αγορά.Το συγκεκριμένο μοντέλο 

κατ’ αποκοπήν πληρωμής θα μπορούσαν 

να λειτουργήσει μόνο υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:επιστημονικώς άρτια 

κριτήρια για το δικαίωμα σε αμοιβή, 

βασίζοντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας 

σε καταλόγους που εκδίδονται από τον 

ΠΟΥ ή άλλους αρμόδιους φορείς·μια 

προκαθορισμένη ανώτατη αμοιβή ανά 

παθογόνο κορυφαίας προτεραιότητας 

και/ή προφίλ στοχευόμενου προϊόντος, η 

οποία θα προσδιορίζεται από αρμόδιους 

οργανισμούς και θα βασίζεται στις 

τρέχουσες και μελλοντικές ιατρικές 

ανάγκες· 

 - Μοντέλο εθνικής ή προσωπικής 

ασφάλισης: ως μέρος της εθνικής ή 

προσωπικής ασφάλισης υγείας, οι πολίτες 

μπορούν να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη 

νέων αντιμικροβιακών ουσιών και την 

πρόσβαση σε αυτές· 

Or. en 
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Τροπολογία  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 α. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 

αφορά τις πρακτικές και τα επίπεδα 

χρήσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων· 

ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία και η 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

των κρατών μελών προκειμένου να 

αναπτυχθούν τεκμηριωμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση 

των αντιμικροβιακών φαρμάκων, να 

καταπολεμηθεί η υπέρμετρη χρήση των 

αντιμικροβιακών φαρμάκων και να 

ενισχυθεί η έρευνα για τη μικροβιακή 

αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 α. ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα 

μεταβιβάσιμα αποκλειστικά εμπορικά 

δικαιώματα ως ουσιαστικά κίνητρα, που 

θα επιτρέπουν στον κάτοχο της άδειας 

για μια νέα αντιμικροβιακή χημική ένωση 

να επεκτείνει το αποκλειστικό δικαίωμα 

σε άλλη χημική ένωση, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα αποκλειστικά 

δικαιώματα εφαρμόζονται λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη τη βιωσιμότητα των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης· 

Or. en 
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Τροπολογία  52 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 α. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 

προκειμένου να καταβληθούν σημαντικές 

προσπάθειες R&D για την αύξηση των 

γνώσεων και τη δέουσα αξιολόγηση του 

ρόλου που διαδραματίζουν τα ανθρώπινα 

και ζωικά απόβλητα και τα απόβλητα 

μεταποίησης όσον αφορά την ανάπτυξη 

και την εξάπλωση της μικροβιακής 

αντοχής, όπως προβλέπεται στο σχέδιο 

δράσης «Μία υγεία»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν 

οι δυσκολίες ειδικής πρόσβασης, 

εμπορικής βιωσιμότητας και προμήθειας 

σε ό,τι αφορά τα αντιβιοτικά, τα μέσα 

διάγνωσης και τα εμβόλια που υπάρχουν 

σήμερα, και να αναπτυχθούν καινοτόμοι 

μηχανισμοί χρηματοδότησης και 

ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την 

επίλυσή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, έως 

τη δεκαετία του 1960, αναπτύχθηκαν 

περισσότερες από 20 νέες κατηγορίες 

αντιβιοτικών και ότι, έκτοτε, μόνο λίγοι 

νέοι τύποι αντιβιοτικών κυκλοφόρησαν 

στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 β. επισημαίνει ότι η έλλειψη 

ενδιαφέροντος εκ μέρους των 

φαρμακευτικών εταιρειών για την 

ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών οφείλεται 

στη χαμηλή απόδοση των επενδύσεων· 

υπενθυμίζει ότι τα αντιβιοτικά είναι 

φάρμακα με τα οποία θεραπεύεται ο 

ασθενής και η χρήση τους είναι πάντοτε 

προσωρινή, πράγμα που σημαίνει πως η 

ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών δεν μπορούν 

να συνδέονται με το σύνηθες οικονομικό 

μοντέλο της βιομηχανίας, όπως για 

παράδειγμα στις χρόνιες ασθένειες, στις 

οποίες ο ασθενής πρέπει να χρησιμοποιεί 

το φάρμακο συνεχώς και δεν υπάρχει 

θεραπεία, και κατά συνέπεια τα κέρδη 

είναι υψηλότερα από ό, τι στην 

περίπτωση των αντιβιοτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 γ (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 γ. υπενθυμίζει ότι και τα δύο 

θεσμικά όργανα, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 

ζητήσει να επανεξεταστούν τα ισχύοντα 

κίνητρα (δηλαδή ο κανονισμός για τα 

ορφανά φάρμακα), λόγω της κακής 

χρήσης τους και της υψηλής τελικής 

τιμής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 

αναλύσει τα υφιστάμενα κίνητρα R&D 

προκειμένου να σχεδιαστούν νέα ειδικά 

κίνητρα, τόσο για τα ορφανά φάρμακα 

όσο και για τα αντιβιοτικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 δ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 2 δ. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να 

υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τις 

πραγματικές δαπάνες όταν αφορούν 

δημόσιους πόρους και να αποσυνδεθούν 

οι δαπάνες R&D από τις τιμές των 

προϊόντων και τους όγκους των 

πωλήσεων· εν προκειμένω, υπογραμμίζει 

ότι τελικός στόχος της R&D και των 

κινήτρων· πρέπει να είναι η εξασφάλιση 

προσιτών τιμών και πρόσβασης σε 

ποιοτικά αντιβιοτικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 ε (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
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 2 ε. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να υπάρξει συνεργασία για τον ορισμό 

των δαπανών R&D, από τις οποίες 

αφαιρούνται οι εκταμιεύσεις που δεν 

συνδέονται με την αλυσίδα παραγωγής 

καθώς και οι άμεσες και έμμεσες 

επιδοτήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· πιστεύει ότι είναι 

αναγκαίο να υπάρχουν διαφορετικά 

μοντέλα συνεργασίας με ώθηση από το 

δημόσιο τομέα και συμμετοχή της 

βιομηχανίας· αναγνωρίζει ότι οι 

ικανότητες της βιομηχανίας 

διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην R&D 

σχετικά με την μικροβιακή αντοχή· με 

την επιφύλαξη των ανωτέρω, τονίζει ότι 

απαιτείται περαιτέρω δημόσια ιεράρχηση 

και συντονισμός όσον αφορά την R&D 

στο συγκεκριμένο επείγον θέμα· καλεί, ως 

εκ τούτου, την Επιτροπή να δημιουργήσει 

ένα δημόσιο δίκτυο για τον συντονισμό 

όλων των δημόσια χρηματοδοτούμενων 

σχεδίων R&D στον τομέα της 

μικροβιακής αντοχής, παρόμοιο με το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιτήρησης της 

Μικροβιακής Αντοχής (EARS-Net) για 

σκοπούς εποπτείας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 
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Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· ενθαρρύνει επίσης 

την επιδίωξη συνεργασιών μεταξύ του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπως 

τα προγράμματα «New Drugs for Bad 

Bugs», COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB ή 

ENABLE της Πρωτοβουλίας για τα 

Καινοτόμα Φάρμακα (ΙΜΙ), προκειμένου 

να αξιοποιηθεί η δύναμη της 

συνεργασίας· επιπλέον ενθαρρύνει τις 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα με στόχο την προώθηση της 

καινοτομίας στον κλάδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  61 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

3. τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

βρίσκεται στην πρωτοπορία του αγώνα 

για την αντιμετώπιση της μικροβιακής 

αντοχής, και να παρέχει πρακτική 

καθοδήγηση για την εξασφάλιση 

βιώσιμων και αποτελεσματικών μέτρων, 

σύμφωνα με το Παγκόσμιο Σχέδιο 

Δράσης που εγκρίθηκε από την 

Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2015· 
τονίζει την επείγουσα ανάγκη προαγωγής 

των συμπράξεων σε ολόκληρη την ΕΕ 

προκειμένου να αυξηθούν οι ανταλλαγές 

βέλτιστων πρακτικών και να βελτιωθούν οι 



AM\1143697EL.docx 33/51 PE616.665v01-00 

  EL 

γνώσεις σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  62 

Rolandas Paksas 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

ανάπτυξης ενός πιο ολιστικού 

συστήματος για την παρακολούθηση των 

ζητημάτων της μικροβιακής αντοχής, 

συνδέοντας τα δεδομένα σχετικά με την 

αντοχή, την κατανάλωση και τις 

πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών με τις 

τάσεις συνταγογράφησης και άλλους 

παράγοντες με στόχο την προαγωγή των 

συμπράξεων σε ολόκληρη την ΕΕ 

προκειμένου να αυξηθούν οι ανταλλαγές 

βέλτιστων πρακτικών και να βελτιωθούν οι 

γνώσεις σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  63 

Rolandas Paksas 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· επισημαίνει ότι 

ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 

στην ενίσχυση της συνεργασίας με τον 

ερευνητικό και τον βιομηχανικό τομέα 

της βιοτεχνολογίας· 
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Or. lt 

 

Τροπολογία  64 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών για τη 

μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών και 

να βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων σε ολόκληρη 

την ΕΕ προκειμένου να αυξηθούν οι 

ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και να 

βελτιωθούν οι γνώσεις σχετικά με τη 

μικροβιακή αντοχή· 

3. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 

προαγωγής των συμπράξεων τόσο εντός 

όσο και εκτός ΕΕ προκειμένου να 

αυξηθούν οι ανταλλαγές βέλτιστων 

πρακτικών και να βελτιωθούν οι γνώσεις 

σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
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 3 α. εκφράζει την ικανοποίησή του 

όσον αφορά τα εναλλακτικά 

επιχειρηματικά μοντέλα για την 

προώθηση πρωτοβουλιών R&D όπως η 

παγκόσμια εταιρική σχέση στον τομέα 

της έρευνας και της ανάπτυξης στα 

αντιβιοτικά -πρωτοβουλία GARDP- η 

οποία εξετάζει εναλλακτικά 

επιχειρηματικά μοντέλα, δεδομένου ότι η 

αγορά δεν έχει στηρίξει επαρκώς την 

ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών· υπενθυμίζει 

ότι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει 

να είναι βιώσιμα, καθοδηγούμενα από τις 

ανάγκες, βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων 

και με γνώμονα τις αρχές της 

οικονομικής προσιτότητας, της 

αποτελεσματικότητας, της 

αποδοτικότητας και της δικαιοσύνης, 

προς όφελος των ασθενών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3 α. υπογραμμίζει πόση σημασία έχει η 

βελτίωση και η δέσμευση των 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα και των συνεργασιών μεταξύ 

βιομηχανίας, ΜΜΕ και των δημόσιων 

ερευνητών για να ξεπεραστούν οι 

επιστημονικές προκλήσεις που αφορούν 

τη δημιουργία νέων αντιβιοτικών, 

εμβολίων και διαγνωστικών μεθόδων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3 α. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να συγχρηματοδοτεί τα κράτη μέλη, 

προκειμένου να τα βοηθήσει να 

θεσπίσουν και υλοποιήσουν τα δικά τους 

εθνικά σχέδια δράσης «Μία υγεία» κατά 

της μικροβιακής αντοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3 β. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του 

κοινού τεχνικού συμποσίου του ΠΟΥ, του 

ΠΟΔΙ και του ΠΟΕ με θέμα 

«Μικροβιακή αντοχή: πώς μπορεί να 

ενισχυθεί η καινοτομία, η πρόσβαση και η 

κατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών»4 α, 

όπου συζητήθηκαν νέα μοντέλα R&D για 

να δοθούν κίνητρα για R&D με 

παράλληλη αποσύνδεση της κερδοφορίας 

ενός αντιβιοτικού από τους όγκους 

πωλήσεων με στόχο τη διόρθωση της 

αγοράς των αντιβιοτικών· 

 _________________ 

 4 α 

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

s.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 β (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 3 β. προτρέπει την Επιτροπή να 

αναπτύξει μια αποστολή για τη 

μικροβιακή αντοχή στο πλαίσιο του 

μελλοντικού προγράμματος πλαισίου 

(FP9) με διατομεακή και διεπιστημονική 

προσέγγιση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Rolandas Paksas 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 

συλλογής δεδομένων σε συστημικό 

επίπεδο σε όλη την ΕΕ και 

παρακολούθησης και ταχείας ενέργειας 

απέναντι σε τάσεις και εξελίξεις 

σχετιζόμενες με τη μικροβιακή αντοχή· 

επισημαίνει την προστιθέμενη αξία της 

ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και της 

ψηφιοποίησης, οι οποίες προσφέρουν 

δυνατότητες διασύνδεσης και άθροισης 

δεδομένων για τη μικροβιακή αντοχή· 

4. απευθύνει έκκληση για την 

ενίσχυση της παγκόσμιας επιτήρησης της 

μικροβιακής αντοχής και της χρήσης 

αντιμικροβιακών παραγόντων στον 

άνθρωπο, στα ζώα και στο περιβάλλον, 

για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του 

προβλήματος και τεκμηρίωση των 

μέτρων· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 

συλλογής δεδομένων σε συστημικό 

επίπεδο σε όλη την ΕΕ και 

παρακολούθησης και ταχείας ενέργειας 

απέναντι σε τάσεις και εξελίξεις 

σχετιζόμενες με τη μικροβιακή αντοχή· 

επισημαίνει την προστιθέμενη αξία της 

ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και της 

ψηφιοποίησης, οι οποίες προσφέρουν 

δυνατότητες διασύνδεσης και άθροισης 

δεδομένων για τη μικροβιακή αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 

συλλογής δεδομένων σε συστημικό 

επίπεδο σε όλη την ΕΕ και 

παρακολούθησης και ταχείας ενέργειας 

απέναντι σε τάσεις και εξελίξεις 

σχετιζόμενες με τη μικροβιακή αντοχή· 

επισημαίνει την προστιθέμενη αξία της 

ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και της 

ψηφιοποίησης, οι οποίες προσφέρουν 

δυνατότητες διασύνδεσης και άθροισης 

δεδομένων για τη μικροβιακή αντοχή· 

4. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της 

συλλογής δεδομένων σχετικά με τον 

επιπολασμό, τα μοντέλα και την 

χρήση/κακή χρήση με συστημικό τρόπο 

σε όλη την ΕΕ και παρακολούθησης και 

ταχείας ενέργειας απέναντι σε τάσεις και 

εξελίξεις σχετιζόμενες με τη μικροβιακή 

αντοχή· επισημαίνει την προστιθέμενη 

αξία της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και 

της ψηφιοποίησης, οι οποίες προσφέρουν 

δυνατότητες διασύνδεσης και άθροισης 

δεδομένων για τη μικροβιακή αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4 α. τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για ένα 

ενωσιακό σύστημα συλλογής δεδομένων 

σχετικά με την ορθή χρήση όλων των 

αντιβιοτικών· ζητεί, ως εκ τούτου, την 

ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη 

συνταγογράφηση και τη χρήση 

αντιβιοτικών σε επίπεδο ΕΕ με την 

αναγνώριση της ευθύνης των κτηνιάτρων 

και των γιατρών πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, μεταξύ άλλων· ζητεί επίσης 

την υποχρεωτική συλλογή, σε εθνικό 

επίπεδο, του συνόλου των συνταγών για 

αντιβιοτικά, και την καταχώρισή τους σε 

βάση δεδομένων σχετικά με τη χρήση και 

τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών η οποία 

θα ελέγχεται και θα συντονίζεται από 

ειδικούς στις λοιμώξεις, με σκοπό τη 

διάδοση των γνώσεων σχετικά με τη 

βέλτιστη χρήση τους· 

Or. en 
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Τροπολογία  74 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4 α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση και η 

κατανόηση της μικροβιακής αντοχής 

μέσα από την αποτελεσματική εξυγίανση, 

τα προληπτικά μέτρα, την εκπαίδευση 

και την κατάρτιση, 

συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης του κοινού και της 

στοχευμένης επιμόρφωσης για τους 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους 

φαρμακοποιούς, τους κτηνιάτρους και 

τους κτηνοτρόφους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4 α. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 

αναλύονται τα μαζικά δεδομένα που 

προέρχονται από διαφορετικούς 

βιομηχανικούς κλάδους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4 β. υπογραμμίζει, όσον αφορά τους 
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ασθενείς και τα συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης, τα διαφορετικά μέτρα που 

περιλαμβάνονται στην έκθεση του EDCD 

«Τα αντιβιοτικά τελευταίας γραμμής 

αποτυγχάνουν: επιλογές για την 

αντιμετώπιση της επείγουσας απειλής για 

τους ασθενείς και τα συστήματα 

υγειονομικής περίθαλψης»7α, ιδίως μέτρα 

για να αποφευχθεί η εξάπλωση των 

ιδιαίτερα ανθεκτικών βακτηρίων στα 

νοσοκομεία, όπως: υποχρεωτική 

αναφορά όλων των ασθενών που είναι 

φορείς ιδιαίτερα ανθεκτικών βακτηρίων 

στις δημόσιες υγειονομικές αρχές· 

υποχρεωτική απομόνωση των 

νοσηλευόμενων φορέων και δημιουργία 

μιας πολυκλαδικής επαγγελματικής 

ομάδας που θα υπάγεται απευθείας στο 

Υπουργείο Υγείας· ζητεί την ενσωμάτωση 

των εν λόγω μέτρων στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

 _________________ 

 7α 

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

dia/en/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf. 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4 β. τονίζει τη σημασία των 

περιβαλλοντικών δεδομένων, 

προκειμένου να υπάρχει μια γενική εικόνα 

όλων των πτυχών που επηρεάζουν τη 

μικροβιακή αντοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 
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Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4 γ. υπογραμμίζει ότι δεν συλλέγονται 

δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις στην 

υγεία και το κοινωνικοοικονομικό βάρος 

της μικροβιακής αντοχής σε επίπεδο ΕΕ 

και σε παγκόσμιο επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 δ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 4 δ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 

βελτιώσουν και να καταστήσουν δυνατή 

την πρόσβαση των ασθενών σε 

εξατομικευμένη φροντίδα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. υπογραμμίζει  τη συστημική φύση 

της μικροβιακής αντοχής· στηρίζει την 

ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής ότι 

θα προωθήσει, και σε διεθνές επίπεδο·, τις 

δράσεις και την πρωτοπορία της ΕΕ στον 

αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής· 

τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης 

συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου και 

στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

5. υπογραμμίζει τη συστημική φύση 

της μικροβιακής αντοχής· στηρίζει την 

ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής ότι 

θα προωθήσει, και σε διεθνές επίπεδο·, τις 

δράσεις και την πρωτοπορία της ΕΕ στον 

αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής· 

τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης 

συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου και 

στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
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(R&I), και το ρόλο της επιστημονικής 

διπλωματίας για την προώθηση της 

συνέργειας και τη βελτιστοποίηση της 

κατανομής των πόρων. 

(R&I), και το ρόλο της επιστημονικής 

διπλωματίας για την προώθηση της 

συνέργειας και τη βελτιστοποίηση της 

κατανομής των πόρων· καλεί την 

Επιτροπή να δημιουργήσει εταιρικές 

σχέσεις όπως το PRIMA ή το EDCTP για 

διεθνή σχέδια R&D για την υγεία, που 

περιλαμβάνουν διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές και τα πιο 

ευαίσθητα ζητήματα υγείας, όπως τη 

μικροβιακή αντοχή, τα εμβόλια, τον 

καρκίνο ή την πρόσβαση στα φάρμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τον κατάλογο κατάταξης του ΠΟΕ 

σχετικά με τα 20 χειρότερων παθογόνων 

μικροβίων με ανθεκτικότητα στα 

αντιβιοτικά2α· ζητεί επείγοντα σχέδια 

R&D σχετικά με αυτόν τον κατάλογο 

προτεραιότητας των ανθεκτικών στα 

αντιβιοτικά βακτηρίων προκειμένου να 

δημιουργηθούν φάρμακα για την 

αντιμετώπισή τους· επισημαίνει, ωστόσο, 

ότι η έρευνα για νέα φάρμακα δεν είναι το 

μόνο μέτρο που απαιτείται και ότι η κακή 

χρήση και η υπέρμετρη χρήση πρέπει να 

αντιμετωπιστούν τόσο στους ανθρώπους 

όσο και στα ζώα, καθώς αυτό συμβάλλει 

στην αυξανόμενη απειλή της 

ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά· 

 _________________ 

 2α 

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

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

Or. en 
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Τροπολογία  82 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

που θα διαδραματίσει η φαρμακευτική 

βιομηχανία, στο πλαίσιο αυτής της 

μακροπρόθεσμης προσπάθειας για την 

καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής· 

ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 

περαιτέρω τις απαιτήσεις για αυτή τη 

συμβολή από τη φαρμακευτική 

βιομηχανία, ιδίως, μεταξύ άλλων, 

ζητώντας να υπάρχουν πληροφορίες για 

τη μικροβιακή αντοχή στην σήμανση των 

αντιμικροβιακών προϊόντων, και με τη 

συμμετοχή της βιομηχανίας στην 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

μέσης χρήσης κάθε προϊόντος που 

κυκλοφορεί στην αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. ζητεί να ενισχυθούν τα εθνικά 

συστήματα επιτήρησης της μικροβιακής 

αντοχής στις αναπτυσσόμενες χώρες 

προκειμένου να επιτευχθεί τυποποίηση 

των αποτελεσμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  84 

Rupert Matthews 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 



PE616.665v01-00 44/51 AM\1143697EL.docx 

EL 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. σημειώνει τις θετικά εξωτερικά 

οφέλη/δευτερογενείς επιπτώσεις των νέων 

αντιμικροβιακών ουσιών στη δημόσια 

υγεία και την επιστήμη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. καλεί τις G7, G20 και τις BRICS 

να δράσουν και να συνεργαστούν στενά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 β. ζητεί να επεκταθούν και να 

συνδυαστούν τα πολυάριθμα διεθνή 

προγράμματα σε ενωσιακό και διεθνές 

επίπεδο προκειμένου να διευκολυνθούν 

και να υποστηριχθούν τα προγράμματα 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικροβιακής 

Αντοχής (EARS-Net), του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου για την Επιτήρηση της 

Κατανάλωσης Αντιμικροβιακών Ουσιών 

(ESAC-net), του Δικτύου της Κεντρικής 

Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης για 

την επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής 

(CAESAR), της Κοινής Διοργανικής 

Ανάλυσης της κατανάλωσης 

αντιμικροβιακών ουσιών και της 



AM\1143697EL.docx 45/51 PE616.665v01-00 

  EL 

μικροβιακής αντοχής (JIACRA), τoυ 

Θεσμικού Προγράμματος για την 

πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων 

που συνδέονται με την υγειονομική 

περίθαλψη και για την κατάλληλη χρήση 

των αντιμικροβιακών ουσιών 

(PIRASAO), του Δικτύου του ΠΟΥ για 

την Κατανάλωση Αντιμικροβιακών 

Φαρμάκων (AMC), της Σύμπραξης 

Ευρωπαϊκών και Αναπτυσσόμενων 

Χωρών για τις Κλινικές Δοκιμές 

(EDCTP) και για τις Νόσους που 

συνδέονται με τη Φτώχεια και τις 

Παραμελημένες Νόσους (PRND)1 α· 

 _________________ 

 1 α Ζημία που προκλήθηκε από τις νόσους 

που συνδέονται με τη φτώχεια και από τις 

παραμελημένες νόσους στην ΕΕ κατά το 

έτος 2015: σχεδόν 10.000 θάνατοι στην 

ΕΕ, 30.000 νέες μολύνσεις από τον ιό 

HIV, αναφορά μετάδοσης δάγκειου 

πυρετού και του ιού Τσικουνγκούνια από 

κουνούπια σε πολλά μέρη της Ευρώπης. 

Βλ. Μελέτη για την παγκόσμια 

επιβάρυνση των ασθενειών, ΠΟΥ και 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 β. χαιρετίζει τις νέες συστάσεις του 

ΠΟΕ που επιδιώκουν να συμβάλλουν στη 

διατήρηση της αποτελεσματικότητας των 

αντιβιοτικών που είναι σημαντικά για την 

ιατρική με τη μείωση της περιττής 

χρήσης τους στα ζώα3α· επισημαίνει ότι 

σε ορισμένες χώρες, περίπου το 50-70 % 

της συνολικής κατανάλωσης των ιατρικά 

σημαντικών αντιβιοτικών αφορά τον 

ζωικό τομέα, κυρίως για την επιτάχυνση 
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της ανάπτυξης υγιών ζώων· ζητεί, στο 

πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», να 

συμπεριληφθεί αυτό το θέμα στην 

εμπορική πολιτική της ΕΕ και στο 

πλαίσιο διαπραγματεύσεων με διεθνείς 

οργανισμούς όπως ο ΠΟΕ και 

συνδεδεμένες ή τρίτες χώρες, για τη 

διαμόρφωση μιας παγκόσμιας πολιτικής 

με σκοπό την απαγόρευση της χρήσης 

αντιβιοτικών για την πάχυνση υγιών 

ζώων· 

 _________________ 

 3α 

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

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Νεοκλής Συλικιώτης, Xabier Benito Ziluaga 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 β. υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται 

στις κατευθυντήριες γραμμές της 

Επιτροπής για τη συνετή χρήση των 

αντιμικροβιακών ουσιών στην 

κτηνιατρική, η αδιάκριτη χρήση των 

αντιμικροβιακών ουσιών, η χρήση τους 

σε υποθεραπευτικές δόσεις και η χρήση 

τους για ακατάλληλες χρονικές περιόδους 

αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 

ανάπτυξης αντιμικροβιακής αντοχής· 

τονίζει ότι ο κτηνοτροφικός τομέας της 

ΕΕ πρέπει να παραμείνει στην παγκόσμια 

πρωτοπορία για τη σταδιακή κατάργηση 

της κακής χρήσης των αντιμικροβιακών 

ουσιών σε τακτική βάση, ειδικά μέσω της 

τροφής και του πόσιμου νερού, και ζητεί 

από την Επιτροπή να ενισχυθούν 

περαιτέρω οι προϋποθέσεις για τη χρήση 

αντιμικροβιακών ουσιών στην 

κτηνοτροφία· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 β. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

υπάρξει στενότερη συνεργασία μεταξύ 

βιομηχανιών και της ακαδημαϊκής και 

επιστημονικής κοινότητας προκειμένου 

να διευκολυνθεί η δημιουργία ειδικών 

δομών εντός των πανεπιστημίων και των 

επιστημονικών κέντρων, με σκοπό την 

καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  90 

Rupert Matthews 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 β. τονίζει ότι, για να είναι 

αποτελεσματικά, τα κίνητρα πρέπει να 

καλύπτουν ή να υπερκαλύπτουν το 

κόστος της ανάπτυξης νέων φαρμάκων 

κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 
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 5 γ. υπενθυμίζει ότι η κλασική γενιά 

αντιβιοτικών, με βάση μια σειρά τεχνικών 

μεθόδων τροποποίησης των αντιβιοτικών 

που λαμβάνονται από τη φύση, έχει 

εξαντληθεί και ότι οι επενδύσεις R&D για 

τη δημιουργία μιας νέας γενιάς 

αντιβιοτικών θα πρέπει να ανατρέψουν το 

κλασικό πρότυπο του αντιβιοτικού· 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες 

τεχνικές που ήδη αναπτύσσονται, όπως 

για παράδειγμα, τα μονοκλωνικά 

αντισώματα που μειώνουν τη λοιμογόνο 

ικανότητα των βακτηρίων, χωρίς να τα 

σκοτώνουν αλλά αχρηστεύοντάς τα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Rupert Matthews 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 γ. τονίζει τη δυνατότητα των 

ευρωπαϊκών ερευνητικών φορέων να 

αναλάβουν παγκόσμιο ηγετικό ρόλο, για 

παράδειγμα στα φόρουμ των G7 και G20· 

Or. en 

 

Τροπολογία  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 δ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 δ. υπογραμμίζει τη σημασία των 

ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών όπως τα 

προγράμματα του ECDC για λοιμώδεις 

νόσους όπως το AIDS, η φυματίωση ή η 

ελονοσία· επισημαίνει ότι οι 

πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν 

παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον 
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αφορά την ικανότητα αντίδρασης και την 

εύρυθμη λειτουργία της ΕΕ, δεδομένης 

της ανάγκης για νέα αντιβιοτικά, και ότι 

το ECDC θα πρέπει να διαδραματίζει 

καίριο ρόλο στην ιεράρχηση των 

αναγκών R&D, στον συντονισμό των 

δράσεων και τη συμμετοχή όλων των 

παραγόντων, στην ενίσχυση του 

διατομεακού έργου και στη δημιουργία 

ικανοτήτων μέσω δικτύων R&D· 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 ε (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 ε. εφιστά την προσοχή στην έκθεση 

με τίτλο «Αντιμετώπιση των ανθεκτικών 

στα φάρμακα λοιμώξεων σε παγκόσμιο 

επίπεδο: τελική έκθεση και συστάσεις»5α 

στην οποία εκτιμάται ότι το κόστος που 

συνεπάγεται η ανάληψη παγκόσμιας 

δράσης σχετικά με την μικροβιακή 

αντοχή είναι έως και 40 δισεκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ σε διάστημα 10 ετών 

πράγμα που σημαίνει ότι είναι αμελητέο 

σε σύγκριση με το κόστος της απραξίας, 

και επίσης είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα 

του ποσού που δαπανούν οι χώρες της 

G20 στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης σήμερα: περίπου 0,05 % 

καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τα 

στοιχεία αυτά και τη δυνατότητα να 

επιβάλει φόρο στη βιομηχανία υπέρ της 

δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της 

κοινωνικής ευθύνης της· 

 _________________ 

 5α https://amr-

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

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 
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Τροπολογία  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 στ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 στ. χαιρετίζει τη Διακήρυξη του 

Νταβός για την καταπολέμηση της 

μικροβιακής αντοχής, η οποία 

δρομολογήθηκε στη σύνοδο του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο 

Νταβός τον Ιανουάριο του 2016, την 

οποία ο κλάδος της φαρμακευτικής, της 

βιοτεχνολογίας και της διαγνωστικής 

«αναγνωρίζουν την επιτυχία των 

προγραμμάτων για τη βελτίωση της 

παγκόσμιας πρόσβασης σε φάρμακα 

κατά του HIV, της φυματίωσης και της 

ελονοσίας και ζητούν μια παρόμοια 

συνεργατική προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση των ζητημάτων της 

πρόσβασης σε αντιβιοτικά»6α· 

 _________________ 

 6α https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  
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Soledad Cabezón Ruiz 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 ζ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 ζ. προειδοποιεί ότι ο FAO εκτιμά ότι 

θα αυξηθεί δραματικά η χρήση 

αντιβιοτικών και παρασιτοκτόνων στη 

γεωργία· καλεί την Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη να εξετάσουν νέες μεθόδους 
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για την εξάλειψη των καταλοίπων 

φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών σε 

τρόφιμα· ζητεί, επίσης, την απαγόρευση 

της χρήσης των αντιβιοτικών τελευταίας 

γραμμής στον κτηνιατρικό τομέα· 

Or. en 

 


