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Tarkistus  1 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan -A kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 -A. toteaa, että suurin syy 

mikrobilääkeresistenssiin on antibioottien 

liiallinen käyttö ja se, että jopa puolet 

ihmisten käyttämistä antibiooteista on 

tarpeettomia ja epäasianmukaisia, ja sen 

vuoksi antibioottien käyttötavan 

muuttaminen on tärkein yksittäinen toimi, 

jonka avulla mikrobilääkeresistenssin 

kehittymistä voidaan hidastaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan -A a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 -A a. toteaa, että antibioottien käyttö 

vähenee sitä mukaan kuin tieto niiden 

oikeasta käytöstä lisääntyy; 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan -A b kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 -A b. toteaa, että mikrobilääkkeiden 
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leviäminen on johtanut nykyisten 

mikrobilääkkeiden tehon vähenemiseen ja 

tarvitaan lisää vaihtoehtoisia 

hoitomuotoja koskevaa tutkimusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan -A c kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 -A c. toteaa, että mikrobilääkkeiden 

kehittyminen ja leviäminen ympäristössä 

on myös kasvava ongelma, joka edellyttää 

lisätutkimusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A kappale 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

jotta voidaan kehittää parempia välineitä, 

tuotteita ja lähestymistapoja yhteinen 

terveys -lähestymistavan pohjalta; 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät valtavasti tulevina vuosina ja 

että toimien puutteen arvioidaan 

aiheuttavan miljoonia kuolemantapauksia 

vuosittain; toteaa, että toimien tehokkuus 

edellyttää ensisijaisesti entistä parempaa 

tietämystä, ennaltaehkäisyä ja 

mikrobilääkkeiden käytön vähentämistä 

sekä jatkuvia monialaisia investointeja 

tutkimukseen ja innovointiin, jotta voidaan 

kehittää parempia ja vaihtoehtoisia 

välineitä, tuotteita ja lähestymistapoja 

yhteinen terveys -lähestymistavan pohjalta; 
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Or. en 

 

Tarkistus  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A kappale 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

jotta voidaan kehittää parempia välineitä, 

tuotteita ja lähestymistapoja yhteinen 

terveys -lähestymistavan pohjalta; 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää kahta yhtä tärkeää 

strategiaa:  toisaalta jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

ja toisaalta kattavia strategioita 

mikrobilääkkeiden liiallisen ja 

epäasianmukaisen käytön torjumiseksi 

nopeasti ihmisissä ja eläimissä, jotta 

voidaan kehittää parempia välineitä, 

tuotteita ja lähestymistapoja yhteinen 

terveys -lähestymistavan pohjalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Bendt Bendtsen 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A kappale 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

jotta voidaan kehittää parempia välineitä, 

tuotteita ja lähestymistapoja yhteinen 

terveys -lähestymistavan pohjalta; 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin 

ja investointeja sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla, jotta voidaan 

kehittää parempia välineitä, tuotteita ja 

lähestymistapoja yhteinen terveys -

lähestymistavan pohjalta; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A kappale 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

jotta voidaan kehittää parempia välineitä, 

tuotteita ja lähestymistapoja yhteinen 

terveys -lähestymistavan pohjalta; 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

jotta voidaan kehittää uusia antibiootteja, 

parempia välineitä, tuotteita, laitteita ja 

lähestymistapoja yhteinen terveys -

lähestymistavan pohjalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A kappale 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

jotta voidaan kehittää parempia välineitä, 

tuotteita ja lähestymistapoja yhteinen 

terveys -lähestymistavan pohjalta; 

A. ottaa huomioon, että 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvät haasteet 

lisääntyvät tulevina vuosina ja että toimien 

tehokkuus edellyttää jatkuvia monialaisia 

investointeja tutkimukseen ja innovointiin, 

jotta voidaan kehittää parempia välineitä, 

tuotteita ja lähestymistapoja myös pitkällä 

aikavälillä yhteinen terveys -

lähestymistavan pohjalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A a. toteaa, että “neuvoston 

päätelmissä seuraavista vaiheista 

mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi 

"One Health" -lähestymistavan 

mukaisesti”1 a komissiota ja jäsenvaltioita 

pyydetään mukauttamaan uusia 

antibiootteja, vaihtoehtoja ja 

diagnoosimenetelmiä koskevia EU:n 

tämänhetkisten tutkimus- ja 

kehittämisaloitteiden strategisia 

tutkimusohjelmia 

mikrobilääkeresistenssiä käsittelevässä 

yhteinen terveys -verkostossa; 

 _________________ 

 1 a 

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

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

conclusions-antimicrobial-resistance/ 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A a. toteaa, että valtionpäämiesten 

syyskuussa 2016 pidetyssä Yhdistyneiden 

kansakuntien yleiskokouksessa esittämä 

poliittinen julistus osoitti 

maailmanlaajuista sitoutumista useita 

aloja kattaviin laajoihin ja 

koordinoituihin toimiin 

mikrobiresistenssin perimmäisten syiden 

käsittelemiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Michèle Rivasi 
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Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A a. toteaa, että bakteriofagihoitoa 

pidetään antibiootteja täydentävänä 

tehokkaana hoitomenetelmänä, sen avulla 

on saavutettu hyviä tuloksia ja siihen 

kohdistuu yhä enemmän tieteellistä 

kiinnostusta myös lääkeyhtiöiden taholta, 

mutta sen tutkimusta ei kuitenkaan tueta 

riittävästi unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A a. toteaa, että kuluneiden 40 vuoden 

aikana on kehitetty yksi uusi antibioottien 

luokka uusien ja resistenttien bakteerien 

leviämisestä ja kehittymisestä huolimatta; 

toteaa, että lisäksi on selviä todisteita 

resistenssistä nykyisten 

antibioottiluokkien uusille vaikuttaville 

aineille; 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A a. toteaa, että antibioottien liiallinen 

ja epäasianmukainen käyttö ihmisillä ja 
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eläimillä tekee mikrobilääkeresistenssistä 

valtavan uhan ihmiskunnan 

tulevaisuudelle; 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A b. toteaa, että yli 100 yritystä 

allekirjoitti tammikuussa 2016 Davosin 

julistuksen, jossa kehotettiin yhteisiin 

toimiin kestävien ja ennustettavien 

markkinoiden luomiseksi antibiooteille, 

rokotteille ja diagnoosimenetelmille niin, 

että parannetaan uusien ja olemassa 

olevien hoitokeinojen säilymistä;  toteaa, 

että siinä kehotettiin myös toteuttamaan 

koordinoituja toimia, joilla parannetaan 

infektioiden estämistä ja hygieniaa, sekä 

toteuttamaan hallintaa ja säilyttämistä 

koskevia toimia; 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A b. toteaa, että tietoisuus 

ennaltaehkäisemisestä ja 

mikrobilääkkeiden väärästä käytöstä on 

edelleen vähäistä jäsenvaltioissa; toteaa, 

että rokottaminen on tehokas keino 

ennaltaehkäistä infektioita, jotka 

edellyttäisivät hoitoa mikrobilääkkeillä, ja 

se vähentää näin resistenssin 

kehittymistä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan A c kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 A c. toteaa, että sairaalainfektiot ovat 

merkittävä uhka perusterveydenhoidon 

säilyttämiselle ja takaamiselle koko 

maailmassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 B a. toteaa, että 

mikrobilääkeresistenssiä koskevan 

yhteisen ohjelma-aloitteen avulla on 

tähän mennessä osoitettu 52,95 miljoonaa 

euroa ja tänä vuonna siitä osoitetaan 

lisäksi 14,4 miljoonaa euroa;  toteaa, että 

IMI-yhteisyrityksellä on seitsemän 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvää 

hanketta ND4BB-ohjelman alaisuudessa 

ja niiden kokonaisbudjetti on yli 600 

miljoonaa euroa, josta osa on komission 

rahoitusta ja osa lääkeyhtiöiden 

luontaissuorituksia;  

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 
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Johdanto-osan B a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 B a. toteaa, että 

mikrobilääkeresistenssiä voidaan käsitellä 

tehokkaasti vain globaalisti ja yksityisen 

sektorin tuella;  

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan B b kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 B b. toteaa, että tiede ja tutkimus ovat 

keskeisessä asemassa kehitettäessä 

mikrobilääkeresistenssin torjumiseen 

liittyviä standardeja; 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan C kappale 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että Horisontti 

2020 -ohjelman eri rahoitusvälineet 

tuottavat mikrobilääkeresistenssiä 

koskevia tutkimustuloksia: innovatiivisia 

lääkkeitä koskeva yhteinen teknologia-

aloite (IMI), jossa keskitytään antibioottien 

kehittämisen kaikkiin näkökohtiin, myös 

mikrobilääkeresistenssin mekanismien 

tutkimukseen, lääkkeiden kehittämiseen, 

taloudellisiin näkökohtiin ja lääkkeiden 

käytön hallintaan; Euroopan maiden ja 

kehitysmaiden kliinisten kokeiden 

yhteistyökumppanuus (EDCTP), jossa 

C. ottaa huomioon, että Horisontti 

2020 -ohjelman eri rahoitusvälineiden on 

jatkossakin tuotettava 
mikrobilääkeresistenssiä koskevia 

tutkimustuloksia: innovatiivisia lääkkeitä 

koskeva yhteinen teknologia-aloite (IMI), 

jossa keskitytään antibioottien kehittämisen 

kaikkiin näkökohtiin, myös 

mikrobilääkeresistenssin mekanismien 

tutkimukseen, lääkkeiden kehittämiseen, 

taloudellisiin näkökohtiin ja lääkkeiden 

käytön hallintaan; Euroopan maiden ja 

kehitysmaiden kliinisten kokeiden 
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keskitytään kehittämään uusia ja parempia 

lääkkeitä, rokotteita, mikrobisidejä ja 

diagnostiikkaa HI-viruksen/aidsin, 

tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi; 

mikrobilääkeresistenssiä koskeva yhteinen 

ohjelma-aloite (JPIAMR), jossa 

keskitytään hajanaisten kansallisten 

tutkimustoimien yhteensovittamiseen; 

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), jolla 

on tutkijalähtöisiä tai ”alhaalta ylös” -

tutkimushankkeita; InnovFin Infectious 

Diseases Financial Facility -rahoitusväline 

(IDFF) markkinaläheisissä hankkeissa sekä 

pk-yrityksille kohdennettu väline ja 

nopeutetun innovoinnin väline (FTI), jotka 

auttavat pk-yrityksiä kehittämään uusia 

ratkaisuja ja välineitä, joilla voidaan 

ehkäistä, diagnosoida ja hoitaa 

tartuntatauteja ja parantaa infektioiden 

hallintaa; 

yhteistyökumppanuus (EDCTP), jossa 

keskitytään kehittämään uusia ja parempia 

lääkkeitä, rokotteita, mikrobisidejä ja 

diagnostiikkaa HI-viruksen/aidsin, 

tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi; 

mikrobilääkeresistenssiä koskeva yhteinen 

ohjelma-aloite (JPIAMR), jossa 

keskitytään hajanaisten kansallisten 

tutkimustoimien yhteensovittamiseen; 

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), jolla 

on tutkijalähtöisiä tai ”alhaalta ylös” -

tutkimushankkeita; InnovFin Infectious 

Diseases Financial Facility -rahoitusväline 

(IDFF) markkinaläheisissä hankkeissa sekä 

pk-yrityksille kohdennettu väline ja 

nopeutetun innovoinnin väline (FTI), jotka 

auttavat pk-yrityksiä kehittämään uusia 

ratkaisuja ja välineitä, joilla voidaan 

ehkäistä, diagnosoida ja hoitaa 

tartuntatauteja ja parantaa infektioiden 

hallintaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan C kappale 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

C. ottaa huomioon, että Horisontti 

2020 -ohjelman eri rahoitusvälineet 

tuottavat mikrobilääkeresistenssiä 

koskevia tutkimustuloksia: innovatiivisia 

lääkkeitä koskeva yhteinen teknologia-

aloite (IMI), jossa keskitytään antibioottien 

kehittämisen kaikkiin näkökohtiin, myös 

mikrobilääkeresistenssin mekanismien 

tutkimukseen, lääkkeiden kehittämiseen, 

taloudellisiin näkökohtiin ja lääkkeiden 

käytön hallintaan; Euroopan maiden ja 

kehitysmaiden kliinisten kokeiden 

yhteistyökumppanuus (EDCTP), jossa 

keskitytään kehittämään uusia ja parempia 

lääkkeitä, rokotteita, mikrobisidejä ja 

diagnostiikkaa HI-viruksen/aidsin, 

C. ottaa huomioon, että Horisontti 

2020 -ohjelman eri rahoitusvälineet voivat 

tuottaa mikrobilääkeresistenssiä koskevia 

tutkimustuloksia: innovatiivisia lääkkeitä 

koskeva yhteinen teknologia-aloite (IMI), 

jossa keskitytään antibioottien kehittämisen 

kaikkiin näkökohtiin, myös 

mikrobilääkeresistenssin mekanismien 

tutkimukseen, lääkkeiden kehittämiseen, 

taloudellisiin näkökohtiin ja lääkkeiden 

käytön hallintaan; Euroopan maiden ja 

kehitysmaiden kliinisten kokeiden 

yhteistyökumppanuus (EDCTP), jossa 

keskitytään kehittämään uusia ja parempia 

lääkkeitä, rokotteita, mikrobisidejä ja 

diagnostiikkaa HI-viruksen/aidsin, 
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tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi; 

mikrobilääkeresistenssiä koskeva yhteinen 

ohjelma-aloite (JPIAMR), jossa 

keskitytään hajanaisten kansallisten 

tutkimustoimien yhteensovittamiseen; 

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), jolla 

on tutkijalähtöisiä tai ”alhaalta ylös” -

tutkimushankkeita; InnovFin Infectious 

Diseases Financial Facility -rahoitusväline 

(IDFF) markkinaläheisissä hankkeissa sekä 

pk-yrityksille kohdennettu väline ja 

nopeutetun innovoinnin väline (FTI), jotka 

auttavat pk-yrityksiä kehittämään uusia 

ratkaisuja ja välineitä, joilla voidaan 

ehkäistä, diagnosoida ja hoitaa 

tartuntatauteja ja parantaa infektioiden 

hallintaa; 

tuberkuloosin ja malarian torjumiseksi; 

mikrobilääkeresistenssiä koskeva yhteinen 

ohjelma-aloite (JPIAMR), jossa 

keskitytään hajanaisten kansallisten 

tutkimustoimien yhteensovittamiseen; 

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), jolla 

on tutkijalähtöisiä tai ”alhaalta ylös” -

tutkimushankkeita; InnovFin Infectious 

Diseases Financial Facility -rahoitusväline 

(IDFF) markkinaläheisissä hankkeissa sekä 

pk-yrityksille kohdennettu väline ja 

nopeutetun innovoinnin väline (FTI), jotka 

auttavat pk-yrityksiä kehittämään uusia 

ratkaisuja ja välineitä, joilla voidaan 

ehkäistä, diagnosoida ja hoitaa 

tartuntatauteja ja parantaa infektioiden 

hallintaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 C a. toteaa, että 50 prosenttia ihmisten 

antibioottiresepteistä on 

epäasianmukaisia ja 25 prosenttia 

ihmisten lääkkeiden käytöstä on huonosti 

hallittua; toteaa, että 30 prosenttia 

sairaalassa olevista ihmisistä käyttää 

antibiootteja ja kaikkein kriittisin 

multiresistenttien bakteerien ryhmä 

aiheuttaa erityisen uhan sairaaloissa ja 

hoitokodeissa ja sellaisille potilaille, 

joiden hoito edellyttää hengityskoneiden 

ja verisuonikatetrien kaltaisia laitteita; 

Or. en 

 

Tarkistus  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 
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Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 C a. toteaa, että 

mikrobilääkeresistenssin tehokkaan 

torjunnan on oltava osa laajempaa 

kansainvälistä aloitetta, johon osallistuu 

mahdollisimman paljon kansainvälisiä 

laitoksia, virastoja ja asiantuntijoita; 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 C a. toteaa, että komissio on sitoutunut 

investoimaan mikrobilääkeresistenssin 

käsittelyyn yli 200 miljoonaa euroa 

Horisontti 2020 -ohjelman kolmena 

viimeisenä vuotena; 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

Johdanto-osan C b kappale (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 C b. toteaa, että bakteerit kehittyvät 

jatkuvasti, tutkimus ja kehittäminen sekä 

sääntely-ympäristö ovat monimutkaisia, 

kohteina olevat infektiot voivat olla 

harvinaisia ja odotetut tulokset ovat 

edelleen rajallisia; 

Or. en 

 



AM\1143697FI.docx 15/48 PE616.665v01-00 

  FI 

Tarkistus  27 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

-1 kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 -1. korostaa tarvetta vähentää 

antibioottien käyttöä, jotta 

mikrobilääkeresistenssin kehittymistä 

edelleen voitaisiin hidastaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

tutkimukseen ja innovointiin 

epidemiologian ja immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta; 

1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

tutkimukseen ja innovointiin 

epidemiologian ja immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta sekä liittyen 

mikrobilääkeresistenssin uusiin 

mekanismeihin, uusien terapeuttisten 

diagnoosi- ja ennaltaehkäisyvälineiden 

kehittämiseen rokotteet mukaan lukien 

sekä lääkkeiden antamiseen liittyvään 

tekniikkaan ja menetelmiin, kuten 

potilaan oman immuunijärjestelmän 

käyttämiseen resistenttien mikrobien 

tuhoamiseen; toteaa, että 

antibioottiresistenssin mekanismien 

tutkiminen ja lääkinnällisten laitteiden 

kehittäminen sairauksien syiden 

selvittämiseksi ovat keskeisiä tekijöitä 

antibioottien asianmukaisen käytön ja 

määräämisen kannalta; kehottaa siksi 

kehittämään paitsi uusia lääkkeitä myös 

uusia lääkinnällisiä laitteita; 

Or. en 



PE616.665v01-00 16/48 AM\1143697FI.docx 

FI 

 

Tarkistus  29 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

tutkimukseen ja innovointiin 

epidemiologian ja immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta; 

1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

tutkimukseen ja innovointiin 

epidemiologian ja immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta ja kehottaa myös 

lisäämään ihmisten ja eläinten 

vaihtoehtoisten hoitomuotojen rahoitusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

Rolandas Paksas 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

tutkimukseen ja innovointiin 

epidemiologian ja immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta; 

1. korostaa tarvetta kannustaa 

metagenomiikkaa hyödyntävien 

menetelmien käyttöön sekä tarvetta lisätä 

rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 

epidemiologian ja immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta; 

Or. lt 

 

Tarkistus  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

tutkimukseen ja innovointiin 
epidemiologian ja immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta; 

1. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

tutkimukselle ja innovoinnille 
epidemiologian alalla ja erilaisille 

hoitomenetelmille immunologian alalla 

mikrobilääkeresistenttien 

taudinaiheuttajien ja hoitoon liittyvien 

infektioiden osalta; 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. korostaa, että 

mikrobilääkeresistenssistä on tullut yksi 

suurimmista kansanterveydellisistä 

ongelmista; katsoo kuitenkin, että vaikka 

uusia antibiootteja tarvitaankin, 

ongelman ydin on ennen kaikkea niiden 

väärässä käytössä, minkä vuoksi alalla 

tarvitaan pikaisia toimia; 

Or. es 

 

Tarkistus  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. korostaa, että tutkimustoiminnan 

on oltava tehokasta ja koordinoitua; pitää 

siksi myönteisinä ERA-NETin kaltaisia 

aloitteita, joiden avulla saadaan aikaan 

synergiavaikutuksia 

mikrobilääkeresistenssiä koskevan 

yhteisen ohjelma-aloitteen ja Horisontti 

2020 -ohjelman välillä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  34 

Rolandas Paksas 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. korostaa tarvetta tarjota 

investoinneille ja markkinoille 

kannustimia tutkimuksen ja kehittämisen 

kannustamiseksi sekä uusien 

mikrobilääkkeiden, rokotteiden, nopeiden 

diagnoosimenetelmien ja vaihtoehtoisten 

mikrobilääkkeisiin perustuvien 

hoitomuotojen kehittämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  35 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. kehottaa investoimaan EU:n 

varoja Horisontti 2020 -ohjelman sekä 

EU:n seuraavan tutkimuksen ja 

kehittämisen puiteohjelman yhteydessä 

vaihtoehtoisten ja täydentävien 

hoitokeinojen, kuten bakteriofagihoidon, 

kehittämiseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. kehottaa mahdollistamaan 

nopeasti mikrobilääkkeiden käytön 

hallintatoimia, jotta lääkkeiden 

määrääminen perustuisi entistä enemmän 

näyttöön; 

Or. en 

 

Tarkistus  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

1 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 a. korostaa tarvetta lisätä rahoitusta 

harvinaisia sairauksia koskevalle 

tutkimukselle ja kehittämiselle 

(harvinaislääkkeet); 

Or. en 

 

Tarkistus  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. korostaa, että 

mikrobilääkeresistenssi vaihtelee suuresti 

eri jäsenvaltioissa, minkä vuoksi on hyvin 

tärkeää koordinoida kansallisia 

suunnitelmia ja asettaa selkeästi 

määriteltyjä tavoitteita; katsoo, että 

komissiolla on keskeinen asema juuri 

kansallisten strategioiden koordinoinnissa 

ja seurannassa;  

Or. es 
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Tarkistus  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. korostaa tarvetta lisätä Horisontti 

2020 -ohjelman eri välineiden rahoitusta, 

jotta voidaan tehostaa tutkimusta ja näin 

parantaa tietämystämme 

mikrobilääkeresistenssin havaitsemisesta, 

kehittymisestä ja leviämisestä, ennalta 

ehkäisevistä toimista sekä infektioiden 

tehokkaasta hallinnasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. korostaa, että tarvitaan pikaisesti 

perinpohjaista tutkimusta sitä, millaisia 

vaikutuksia mikrobeja tuhoavilla aineilla 

on viljakasveihin ja eläinten rehuun ja 

näin mikrobilääkeresistenssin 

syntymiseen sekä maaperän mikrobeihin; 

Or. en 

 

Tarkistus  41 

Lieve Wierinck 

 

Lausuntoluonnos 

1 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 b. kehottaa jatkamaan huolellista 

tutkimusta mahdollisuudesta käyttää 
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lääkkeitä alkuperäistarkoituksesta 

poikkeavasti vaihtoehtoisena hoitona ja 

lisähoitona mikrobilääkeresistenssin 

yhteydessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

1 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 c. muistuttaa, että nopein ja 

kustannustehokkain tapa käsitellä 

mikrobilääkeresistenssiä on varmistaa 

olemassa olevien mikrobilääkkeiden 

asianmukainen ja järkevä käyttö; 

korostaa, että kaikkien mikrobilääkkeiden 

elinkaareen osallistuvien toimijoiden on 

otettava vastuuta ja tehtävä yhteistyötä 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi etenkin 

lääke-, terveydenhoito- ja 

karjankasvatusalalla; kehottaa komissiota 

päivittämään ja vahvistamaan 

suuntaviivojaan ja vaatimuksiaan niin, 

että mikrobilääkkeitä voidaan käyttää 

harkitusti ja järkevästi ihmisillä ja 

eläimillä; 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

1 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 c. muistuttaa, että terveys on 

tuottavuuteen ja kilpailukykyyn 

vaikuttava tekijä ja samalla myös yksi 

kansalaisten eniten arvostamista arvoista; 

korostaa siksi, että 
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mikrobilääkeresistenssin torjumisen 

kansallisen ja unionin tason tavoitteiden 

määrittämisen olisi oltava osa EU:n 

poliittista ja taloudellista esityslistaa; 

Or. es 

 

Tarkistus  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

1 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 c. korostaa tarvetta investoida 

tutkimukseen ja innovointiin, jolla 

pyritään parantamaan rokotuksia 

ennaltaehkäisemisen tukemiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

1 d kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 d. muistuttaa, että 

mikrobilääkeresistenssi voi vuoteen 2050 

mennessä aiheuttaa jopa 10 miljoonaa 

kuolemantapausta vuodessa, ellei 

suuntausta pystytä muuttamaan; 

korostaa, että yli 9 miljoonaa arvioiduista 

kuolemista tapahtuu EU:n ulkopuolella 

kehitysmaissa ja erityisesti Aasiassa ja 

Afrikassa ja että mikrobilääkeresistenssiin 

liittyvät infektiot ja resistenssi ovat 

tarttuvia eivätkä noudata maiden rajoja; 

korostaa tämän uhan rajat ylittävän 

luonteen vuoksi siten tarvetta kiireellisiin 

maailmanlaajuisiin toimiin pelkkien 

unioniin rajattujen toimien asemesta; 

vaatii tulosten aikaansaamiseksi siksi 

EU:lta ja jäsenvaltioilta selkeää 
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sitoutumista globaalin ja 

maailmanlaajuisen strategian 

käynnistämiseen mikrobilääkeresistenssin 

torjumiseksi; katsoo, että tämän 

strategian olisi oltava monialainen ja sen 

olisi käsitettävä esimerkiksi kauppa ja 

kansainväliset kauppasopimukset, 

kehityspolitiikka sekä kehitysmaiden 

terveystilanteen parantamiseen tähtäävät 

toimet, maatalouspolitiikka ja 

antibioottien käytön kieltäminen terveissä 

eläimissä niiden lihottamiseksi; 

Or. es 

 

Tarkistus  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

1 e kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 1 e. korostaa, että kolmannes 

resepteistä kirjoitetaan 

perusterveydenhuollossa, minkä vuoksi 

käyttöä koskevat ohjeet on suunnattava 

ensisijaisesti tälle alalle; 

Or. es 

 

Tarkistus  47 

Bendt Bendtsen 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa kehittämään erilaisia 

kaksitoimisia kannustimia uusien 

lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 

luomiseksi; katsoo, että kannustimet ovat 

mielekkäitä, kun ne ovat kestäviä pitkällä 

aikavälillä, edistävät investointeja koko 

tuotteen kehitys- ja elinkaaren ajan, 

kohdistuvat keskeisiin kansanterveyden 

2. kehottaa kannustamaan 

teollisuutta ja esimerkiksi kehittämään 

erilaisia kaksitoimisia kannustimia uusien 

lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 

luomiseksi; katsoo, että kannustimet ovat 

mielekkäitä, kun ne ovat kestäviä pitkällä 

aikavälillä, edistävät investointeja koko 

tuotteen kehitys- ja elinkaaren ajan, 
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painopisteisiin ja tukevat asianmukaista 

lääkinnällistä käyttöä; 

kohdistuvat keskeisiin kansanterveyden 

painopisteisiin ja tukevat asianmukaista 

lääkinnällistä käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  48 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. kehottaa kehittämään erilaisia 

kaksitoimisia kannustimia uusien 

lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden 

luomiseksi; katsoo, että kannustimet ovat 

mielekkäitä, kun ne ovat kestäviä pitkällä 

aikavälillä, edistävät investointeja koko 

tuotteen kehitys- ja elinkaaren ajan, 

kohdistuvat keskeisiin kansanterveyden 

painopisteisiin ja tukevat asianmukaista 

lääkinnällistä käyttöä; 

2. kehottaa kehittämään erilaisia 

kaksitoimisia kannustimia uusien 

hoitomuotojen löytämiseksi ja 

toteuttamiseksi; katsoo, että kannustimet 

ovat mielekkäitä, kun ne ovat kestäviä 

pitkällä aikavälillä, edistävät investointeja 

koko tuotteen kehitys- ja elinkaaren ajan, 

kohdistuvat keskeisiin kansanterveyden 

painopisteisiin ja tukevat asianmukaista 

lääkinnällistä käyttöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 katsoo, että kysyntämallit voivat käsittää 

esimerkiksi seuraavia malleja: 

 – siirrettävät markkinoita koskevat 

yksinoikeudet:siirrettävät markkinoita 

koskevat yksinoikeudet ovat 

kysyntämekanismeja, joilla uusille 

antibioottimarkkinoille myönnetään 

yksinoikeutta markkinoilla koskevia 

lisäkuukausia, ja yksinoikeudet voidaan 

siirtää toiselle valmisteelle, jolla on 

paremmat kaupalliset 
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mahdollisuudet;toteaa, että tämä malli voi 

toimia vain seuraavin 

ehdoin:yksinoikeuden jatkamisen pituus 

määritetään;yksinomaisuus myönnetään 

erilaisten valmisteiden joukossa ja kukin 

valmiste voi saada markkinoita koskevan 

yksinoikeuden vain kerran;riittävä 

ilmoitus;markkinoita koskevan 

yksinoikeuden hyödyntämiseen liittyvän 

kohdevalmisteen julkinen ilmoittaminen; 

 – markkinoilletulopalkkio 

kertasummana:uusien mikrobilääkkeiden 

tulojen lisääminen suoraan 

käteismaksulla markkinoille tulon 

jälkeen;katsoo, että tällainen 

kertakorvausmalli voi toimia vain, jos 

seuraavat ehdot täyttyvät:vankat 

tieteelliset perusteet palkkiolle ja 

kelpoisuusvaatimusten perustaminen 

WHO:n ja muiden relevanttien elinten 

julkistamiin luetteloihin;ennalta 

määritetty palkkioiden enimmäismäärä 

merkittävimmille taudinaiheuttajille ja/tai 

kohdetuoteprofiilille asianomaisten 

organisaatioiden tämänhetkisen ja 

tulevan lääketieteellisen tarpeen 

perusteella suorittaman määrittelyn 

mukaisesti; 

 – kansallinen tai henkilökohtainen 

vakuutusmalli:  kansalaiset voivat 

varmistaa uusien mikrobilääkkeiden 

saannin ja kehittämisen osana kansallista 

tai henkilökohtaista sairausvakuutusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. panee merkille jäsenvaltioiden erot 

mikrobilääkkeiden käyttötavoissa ja 

käytön yleisyydessä; kehottaa lisäämään 

yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen 
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vaihtoa jäsenvaltioiden välillä, jotta 

voidaan kehittää näyttöön perustuvat 

mikrobilääkkeiden käytön ohjeet, torjua 

mikrobilääkkeiden liiallista käyttöä ja 

edistää mikrobilääkeresistenssin 

tutkimusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. kehottaa käyttämään markkinoita 

koskevia siirrettäviä yksinoikeuksia 

vaihtoehtoisena kannustimena, joka 

antaisi uuden mikrobilääkevalmisteen 

luvanhaltijalle mahdollisuuden laajentaa 

yksinoikeutta johonkin toiseen 

valmisteeseen edellyttäen, että tätä 

sovellettaessa otetaan asianmukaisella 

tavalla huomioon 

terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys; 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. kehottaa komissiota 

varmistamaan, että toteutetaan 

merkittäviä tutkimus- ja kehitystoimia, 

jotta yhteinen terveys -

toimintasuunnitelman mukaisesti voidaan 

lisätä tietoa ja arvioida asianmukaisella 

tavalla ihmisten, eläinten ja tuotannon 

jätevirtojen merkitystä 

mikrobilääkeresistenssin kehittymisessä ja 
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leviämisessä; 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. pitää erittäin tärkeänä, että 

tunnistetaan ja käsitellään nykyisten 

antibioottien erityistä saantia, 

markkinoiden kestävyyttä ja toimitusten 

pullonkauloja ja kehitetään innovoivia 

rahoitus- ja hankintamekanismeja näiden 

kysymysten ratkaisemiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

2 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 a. korostaa, että 1960-lukuun 

mennessä oli kehitetty yli 20 uutta 

antibioottien luokkaa ja sen jälkeen 

markkinoille on tullut vain joitakin 

uudentyyppisiä antibiootteja; 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

2 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 b. toteaa, ettei lääkeyhtiöitä juuri 

kiinnosta kehittää uusia antibiootteja, 

koska niiden avulla sijoituksille saadaan 

tuottoa heikosti; muistuttaa antibioottien 

olevan lääkkeitä, jotka parantavat 

potilaan ja joiden käyttö on aina 

tilapäistä, minkä vuoksi uusien 

antibioottien kehittämistä ei voida 

yhdistää teollisuuden tavallisesti 

käyttämään taloudelliseen malliin, jota 

käytetään esimerkiksi sellaisten 

kroonisten sairauksien tapauksessa, joissa 

potilas joutuu käyttämään lääkettä 

jatkuvasti ja joita ei voida parantaa, 

jolloin tuotto on antibioottien tuottoa 

parempi; 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

2 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 c. muistuttaa, että Euroopan 

parlamentti ja neuvosto ovat kummatkin 

pyytäneet tarkastelemaan tämänhetkisiä 

kannustimia (esim. harvinaislääkkeitä 

koskeva asetus) niiden vääränlaisen 

käytön ja korkean lopullisen hinnan 

vuoksi; kehottaa siksi komissiota 

arvioimaan tämänhetkisiä tutkimuksen ja 

kehityksen kannustinmalleja uusien 

erityisten mallien kehittämiseksi sekä 

harvinaislääkkeille että antibiooteille; 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 
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2 d kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 d. muistuttaa, että todellisten 

kustannusten on oltava avoimia, kun kyse 

on julkisista varoista, ja tutkimus- ja 

kehittämiskustannukset on erotettava 

tuotteiden hinnoista ja myytävistä 

määristä; korostaa tähän liittyen, että 

laadukkaiden antibioottien kohtuullisen 

hinnan ja niiden saannin takaamisen on 

oltava tutkimuksen ja kehittämisen sekä 

kannustimien päätarkoituksena; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

2 e kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 2 e. pitää tärkeänä tutkimus- ja 

kehittämiskustannusten määrittelyä niin, 

että vähennetään tuotantoketjusta erotetut 

maksut samoin kuin suorat ja epäsuorat 

tuet; 

Or. en 

 

Tarkistus  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; katsoo, että 

tarvitaan erilaisia yhteistyömalleja niin, 
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että otetaan huomioon julkisen sektorin 

panos ja otetaan mukaan teollisuus; 

toteaa, että teollisuuden kapasiteetilla on 

keskeinen asema 

mikrobilääkeresistenssiin liittyvässä 

tutkimuksessa ja kehittämisessä; korostaa 

siitä huolimatta, että tätä polttavaa 

kysymystä koskeva tutkimus ja 

kehittäminen edellyttävät entistä 

enemmän julkista priorisointia ja 

koordinointia; kehottaa siksi komissiota 

perustamaan kaikkien 

mikrobilääkeresistenssiä koskevien 

julkisesti rahoitettujen tutkimus- ja 

kehittämishankkeiden koordinointia 

varten julkisen verkoston, joka vastaa 

valvontaan käytettävää eurooppalaista 

mikrobilääkeresistenssin 

seurantaverkostoa (EARS-Net); 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; kehottaa 

hyödyntämään enemmän yksityisen ja 

julkisen sektorin yhteistyötä, kuten IMI-

aloitteen ohjelmia ”New Drugs for Bad 

Bugs”, COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB ja 

ENABLE, yhteistyön voiman 

hyödyntämiseksi; kannustaa lisäksi 

julkisen ja yksityisen sektorin välisiin 

kumppanuuksiin alan innovoinnin 

edistämiseksi; 

Or. en 
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Tarkistus  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

3. korostaa, että EU:n olisi oltava 

eturintamassa mikrobilääkeresistenssin 

torjunnassa ja annettava käytännön 

ohjeita tehokkaiden toimien kestävyyden 

varmistamiseksi tavalla, joka vastaa 

maailman terveyskokouksen vuonna 2015 

hyväksymää maailmanlaajuista 

toimintasuunnitelmaa;  toteaa, että on 

kiireellisesti edistettävä kumppanuuksia 

kaikkialla unionissa, jotta voidaan tehostaa 

parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja lisätä 

tietämystä mikrobilääkeresistenssistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Rolandas Paksas 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

perustettava entistä kokonaisvaltaisempi 

järjestelmä, jonka avulla voidaan seurata 

mikrobilääkeresistenssiin liittyviä 

kysymyksiä, yhdistää mikrobilääkkeiden 

resistenssiä, kulutusta ja myyntiä koskevat 

tiedot niiden määräämiseen liittyviin 

suuntauksiin ja muihin tekijöihin, ja on 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  63 
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Rolandas Paksas 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä;  toteaa, että 

erityistä huomiota on kiinnitettävä 

yhteistyön vahvistamiseen biotekniikan 

alan tutkimuksen ja teollisuuden kanssa; 

Or. lt 

 

Tarkistus  64 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

unionissa, jotta voidaan tehostaa 

antibioottien käytön vähentämiseen 

liittyvien parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja 

lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia kaikkialla 

3. toteaa, että on kiireellisesti 

edistettävä kumppanuuksia unionissa ja 
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unionissa, jotta voidaan tehostaa parhaiden 

käytäntöjen vaihtoa ja lisätä tietämystä 

mikrobilääkeresistenssistä; 

sen ulkopuolella, jotta voidaan tehostaa 

parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja lisätä 

tietämystä mikrobilääkeresistenssistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. pitää tutkimusta ja kehittämistä 

edistävien vaihtoehtoisten 

liiketoimintamallien kannalta 

myönteisinä sellaisia aloitteita kuin 

maailmanlaajuinen antibioottien 

tutkimus- ja kehityskumppanuus 

(GARDP-aloite), jonka avulla selvitetään 

vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja, koska 

markkinat eivät ole pystyneet tukemaan 

uusien antibioottien kehittämistä 

riittävässä määrin; muistuttaa, että uusien 

liiketoimintamallien on oltava kestäviä ja 

tarpeisiin ja näyttöön perustuvia ja että 

niitä on ohjattava kohtuuhintaisuuden, 

tehokkuuden, vaikuttavuuden ja 

oikeudenmukaisuuden periaatteilla 

potilaiden edun mukaisesti; 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. pitää tärkeänä julkisen ja 

yksityisen sektorin välisten 

kumppanuuksien kehittämistä ja 

sitoutumista sekä teollisuuden, pk-

yritysten ja julkisen sektorin tutkijoiden 
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välistä yhteistyötä, jotta voidaan voittaa 

uusien antibioottien, rokotteiden ja 

diagnoosimenetelmien kehittämiseen 

liittyvät tieteelliset haasteet;  

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

3 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 a. korostaa, että EU:n olisi 

osallistuttava jäsenvaltioiden 

rahoitukseen, jotta jäsenvaltiot voisivat 

perustaa ja panna täytäntöön 

mikrobilääkeresistenssin vastaisia 

kansallisia yhteinen terveys -

toimintasuunnitelmiaan;  

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

3 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 b. pitää myönteisinä WHO:n, 

WIPO:n ja WTO:n 

mikrobilääkeresistenssiä käsittelevän 

yhteisen teknisen symposiumin päätelmiä 

"kuinka edistää antibiootteja koskevaa 

innovointia ja antibioottien saantia ja 

asianmukaista käyttöä"4 a, joissa 

käsiteltiin uusia tutkimus- ja 

kehittämismalleja tutkimuksen ja 

kehittämisen kannustamiseksi niin, että 

antibiootin tuotto erotetaan 

myyntimääristä antibioottien 

markkinoiden korjaamiseksi; 
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 _________________ 

 4 a 

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

s.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

3 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 3 b. kehottaa komissiota kehittämään 

tulevassa yhdeksännessä puiteohjelmassa 

mikrobilääkeresistenssiä koskevan 

tehtävän, jossa sovelletaan monialaista ja 

tieteidenvälistä lähestymistapaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  71 

Rolandas Paksas 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa tarvetta parantaa tietojen 

keräämistä järjestelmätasolla koko EU:ssa 

sekä seurata 

mikrobilääkeresistenssisuuntauksia ja -

kehitystä ja toimia nopeasti niiden suhteen; 

korostaa digitalisaation ja sähköisen 

terveydenhuollon lisäarvoa, koska ne 

tarjoavat tilaisuuden koota ja kerätä tietoja 

mikrobilääkeresistenssistä; 

4. kehottaa vahvistamaan 

mikrobilääkeresistenssin, ihmisillä ja 

eläimillä käytettävien mikrobilääkkeiden 

sekä ympäristön maailmanlaajuista 

seurantaa, jotta ongelma ymmärrettäisiin 

paremmin ja jotta toimet voitaisiin 

perustaa tietoon; korostaa tarvetta 

parantaa tietojen keräämistä 

järjestelmätasolla koko EU:ssa sekä seurata 

mikrobilääkeresistenssisuuntauksia ja -

kehitystä ja toimia nopeasti niiden suhteen; 

korostaa digitalisaation ja sähköisen 

terveydenhuollon lisäarvoa, koska ne 

tarjoavat tilaisuuden koota ja kerätä tietoja 

mikrobilääkeresistenssistä; 
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Or. en 

 

Tarkistus  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. korostaa tarvetta parantaa tietojen 

keräämistä järjestelmätasolla koko EU:ssa 

sekä seurata 

mikrobilääkeresistenssisuuntauksia ja -

kehitystä ja toimia nopeasti niiden suhteen; 

korostaa digitalisaation ja sähköisen 

terveydenhuollon lisäarvoa, koska ne 

tarjoavat tilaisuuden koota ja kerätä tietoja 

mikrobilääkeresistenssistä; 

4. korostaa tarvetta parantaa 

esiintyvyyttä, malleja ja 

käyttöä/väärinkäyttöä koskevien tietojen 

keräämistä järjestelmällisesti koko EU:ssa 

sekä seurata 

mikrobilääkeresistenssisuuntauksia ja -

kehitystä ja toimia nopeasti niiden suhteen; 

korostaa digitalisaation ja sähköisen 

terveydenhuollon lisäarvoa, koska ne 

tarjoavat tilaisuuden koota ja kerätä tietoja 

mikrobilääkeresistenssistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. korostaa, että tarvitaan kaikkien 

antibioottien oikeaa käyttöä koskeva 

EU:n tiedonkeruujärjestelmä; pyytää siksi 

kehittämään antibioottien määräämistä ja 

käyttöä koskevia EU:n tason ohjeita, 

joissa otetaan huomioon muun muassa 

eläinlääkäreiden ja yleislääkäreiden 

vastuu; kehottaa myös soveltamaan 

kansallisella tasolla kaikkien 

antibioottireseptien pakollista keräämistä 

ja antibioottien käytön ja määräämisen 

rekisteröintiä tietokantaan tartuntatautien 

asiantuntijoiden valvonnassa ja 

seurannassa, jotta voidaan levittää 

antibioottien parasta käyttöä koskevia 
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tietoja; 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. pitää tärkeänä, että parannetaan 

mikrobilääkeresistenssiä koskevaa 

tietämystä ja ymmärrystä toteuttamalla 

tehokasta jätevesihuoltoa ja 

ennaltaehkäiseviä toimia ja järjestämällä 

opetusta ja koulutusta sekä toteuttamalla 

yleisiä EU:n tiedotuskampanjoita ja 

kohdennettua koulutusta 

terveydenhuoltoalan ammattilaisille, 

apteekkareille, eläinlääkäreille ja 

karjankasvattajille; 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

4 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 a. korostaa tarvetta analysoida eri 

teollisuudenaloilta saatavaa massadataa; 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

4 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 b. korostaa potilaiden ja 

terveydenhuoltojärjestelmien osalta 

erilaisia toimia, joita sisältyy EDCD:n 

raporttiin "Viimeisenä hoitovaihtoehtona 

käytettävät antibiootit eivät enää tehoa: 

potilaisiin ja terveydenhuoltojärjestelmiin 

kohdistuvan välittömän uhan käsittely"7 a, 

ja erityisesti toimia, joiden avulla 

vältetään erittäin resistenttien bakteerien 

leviäminen sairaaloissa; toteaa, että 

tällaisiin toimiin sisältyy esimerkiksi 

pakollinen ilmoitus julkisille 

terveysviranomaisille kaikista potilaista, 

jotka kantavat erittäin resistenttejä 

bakteereja,  ja sairaaloissa olevien 

kantajien pakollinen eristys sekä useiden 

alojen ammattilaisista koostuvan ja 

suoraan terveysministeriölle raportoivan 

työryhmän perustaminen;  kehottaa 

sisällyttämään nämä toimenpiteet 

eurooppalaiseen ohjausjaksoon; 

 _________________ 

 7 a 

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

dia/en/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf. 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

4 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 b. korostaa ympäristötietojen 

merkitystä, jotta saadaan kokonaiskuva 

kaikista mikrobilääkeresistenssiin 

vaikuttavista tekijöistä; 

Or. en 
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Tarkistus  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

4 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 c. korostaa terveysvaikutuksista 

kerättävien tietojen puuttumista ja 

mikrobilääkeresistenssin aiheuttamaa 

sosioekonomista rasitetta EU:ssa ja koko 

maailmassa; 

Or. en 

 

Tarkistus  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

4 d kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 4 d. pyytää jäsenvaltioita 

mahdollistamaan potilaiden yksilöllisen 

hoidon saannin ja kehottaa parantamaan 

sitä; 

Or. en 

 

Tarkistus  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. korostaa mikrobilääkeresistenssin 

systeemistä luonnetta; tukee komission 

uudistettua sitoutumista edistettäessä EU:n 

toimia mikrobilääkeresistenssin 

torjunnassa ja EU:n johtajuutta alalla myös 

kansainvälisesti; korostaa tarvetta tehostaa 

yhteistyötä, myös tutkimuksen ja 

innovoinnin alalla, ja tiedediplomatian 

5. korostaa mikrobilääkeresistenssin 

systeemistä luonnetta; tukee komission 

uudistettua sitoutumista edistettäessä EU:n 

toimia mikrobilääkeresistenssin 

torjunnassa ja EU:n johtajuutta alalla myös 

kansainvälisesti; korostaa tarvetta tehostaa 

yhteistyötä, myös tutkimuksen ja 

innovoinnin alalla, ja tiedediplomatian 
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merkitystä synergioiden edistämisessä ja 

voimavarojen kohdentamisen 

optimoinnissa. 

merkitystä synergioiden edistämisessä ja 

voimavarojen kohdentamisen 

optimoinnissa; kehottaa komissiota 

luomaan terveyttä koskevia kansainvälisiä 

tutkimus- ja kehittämishankkeita varten 

PRIMAn ja EDCTP:n kaltaisia 

kumppanuuksia, jotka käsittävät eri 

maantieteellisiä alueita ja joissa 

käsitellään tärkeimpiä terveyteen liittyviä 

kysymyksiä, kuten 

mikrobilääkeresistenssiä, rokotteita, 

syöpää ja lääkkeiden saatavuutta; 

Or. en 

 

Tarkistus  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. pitää myönteisenä WHO:n 

luetteloa 20:stä pahimmasta 

antibioottiresistentistä patogeenistä2 a; 

kehottaa toteuttamaan kiireellisesti tätä 

tärkeimpien antibioottiresistenttien 

bakteereiden luetteloa koskevia tutkimus- 

ja kehittämishankkeita sellaisten 

lääkkeiden aikaansaamiseksi, joiden 

avulla niitä voidaan torjua; korostaa 

kuitenkin, ettei uusia lääkkeitä koskeva 

tutkimus ole ainoa tarvittava toimi ja että 

vääränlaista käyttöä ja liikakäyttöä sekä 

ihmisillä että eläimillä on käsiteltävä, 

koska se lisää antibioottiresistenssin 

kehittymisen uhkaa; 

 _________________ 

 2 a 

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

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

Or. en 

 

Tarkistus  82 
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Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. korostaa, että lääketeollisuudella 

on oltava merkittävä osa tällaisissa pitkän 

aikavälin toimissa 

mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi; 

kehottaa komissiota tutkimaan edelleen 

lääketeollisuuden panoksen edellytyksiä 

esimerkiksi pyytämällä esittämään 

mikrobilääketuotteiden merkinnöissä 

mikrobilääkeresistenssiä koskevia tietoja 

ja ottamalla lääketeollisuus mukaan 

kunkin markkinoille saatetun tuotteen 

keskimääräisen käytön seurantaan ja 

arviointiin; 

Or. en 

 

Tarkistus  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. kehottaa vahvistamaan 

mikrobilääkeresistenssiä käsitteleviä 

kansallisia seurantajärjestelmiä 

kehitysmaissa, jotta tulokset saataisiin 

standardinmukaisiksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  84 

Rupert Matthews 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 
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 5 a. panee merkille uusien 

mikrobilääkkeiden myönteiset ulkois- ja 

heijastusvaikutukset kansanterveyteen ja 

tieteeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. kehottaa G7-, G20- ja BRICS -

maita toimimaan tiiviissä yhteistyössä; 

Or. en 

 

Tarkistus  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. kehottaa laajentamaan ja 

yhdistämään lukuisia kansainvälisiä 

ohjelmia EU:ssa sekä kansainvälisesti, 

jotta voidaan edistää ja tukea ohjelmia, 

joita toteuttavat eurooppalainen 

mikrobilääkeresistenssin 

seurantaverkosto (EARS-Net), 

eurooppalainen antibioottien käytön 

seurantaverkosto (ESAC-Net), 

mikrobilääkeresistenssiä Keski-Aasiassa 

ja Itä-Euroopassa valvova elin 

(CAESAR), virastojen yhteinen analyysi 

mikrobilääkkeiden käytöstä ja 

mikrobilääkeresistenssistä (JIACRA), 

terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden 

ennaltaehkäisyä ja valvontaa sekä 

mikrobilääkkeiden asianmukaista käyttöä 

koskeva institutionaalinen ohjelma 

(PIRASAO), mikrobilääkkeiden käyttöä 
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käsittelevä WHO:n verkko (AMC), 

Euroopan maiden ja kehitysmaiden 

kliinisten kokeiden 

yhteistyökumppanuutta (EDCTP) sekä 

köyhyyteen liittyviä ja vähälle huomiolle 

jääneitä sairauksia käsittelevä elin 

(PRND)1 a; 

 _________________ 

 1 a Köyhyyteen liittyvien ja vähälle 

huomiolle jääneiden sairauksien EU:ssa 

vuonna 2015 aiheuttama haitta: lähes 10 

000 kuolemantapausta EU:ssa, 30 000 

uutta hiv-infektiota, sääskien välittämää 

dengue-kuumetta ja chikungunyaa on 

havaittu monin paikoin Eurooppaa. Kts. 

Global Burden of Disease Results Tool, 

WHO ja Euroopan tautienehkäisy- ja -

valvontakeskus. 

Or. en 

 

Tarkistus  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. pitää myönteisinä WHO:n uusia 

suosituksia, joilla pyritään tukemaan 

ihmisille tärkeiden antibioottien tehon 

säilyttämistä vähentämällä niiden 

tarpeetonta käyttöä eläimillä3 a; korostaa, 

että joissakin maissa noin 50–70 

prosenttia lääketieteellisesti tärkeiden 

antibioottien kulutuksesta tapahtuu 

eläimillä ja sen tarkoituksena on pääosin 

terveiden eläinten kasvun edistäminen; 

pyytää yhteinen terveys -lähestymistavan 

yhteydessä sisällyttämään tämän aiheen 

EU:n kauppapolitiikkaan ja WTO:n 

kaltaisissa kansainvälissä 

organisaatioissa sekä assosioituneiden ja 

kolmansien maiden kanssa käytäviin 

neuvotteluihin ja kehottaa ottamaan sen 

huomioon määritettäessä globaalia 

politiikkaa antibioottien käytön 
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kieltämiseksi terveiden eläinten 

lihottamista varten; 

 _________________ 

 3 a 

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

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Tarkistus  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. muistuttaa, kuten todettiin 

komission suuntaviivoissa 

mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä 

eläinlääketieteessä, että 

mikrobilääkkeiden kohdentamaton käyttö, 

niiden käyttö terapeuttista annostusta 

pienempinä annoksina sekä niiden käyttö 

epäasianmukaisen ajan verran lisää 

vakavasti mikrobilääkeresistenssin 

kehittymisen riskiä; korostaa, että EU:n 

karjankasvatusalan on jatkossakin oltava 

globaali johtaja luovuttaessa vähitellen 

mikrobilääkkeiden rutiininomaisesta 

epäasianmukaisesta käytöstä, mikä 

koskee etenkin niiden käyttöä rehussa ja 

juomavedessä; kehottaa komissiota 

vahvistamaan edelleen vaatimuksia, joita 

sovelletaan mikrobilääkkeiden käyttöön 

karjankasvatuksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. pitää tärkeänä vahvistaa 

yhteistyötä teollisuuden sekä yliopistojen 

ja tiedelaitosten välillä, jotta edistetään 

mikrobilääkeresistenssin torjumiseen 

omistautuvien rakenteiden perustamista 

yliopistoissa ja tiedekeskuksissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  90 

Rupert Matthews 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. korostaa kannustimien 

tehokkuuden edellyttävän, että ne kattavat 

tai ylittävät uusien lääkkeiden 

kehittämiskustannukset niiden elinkaaren 

aikana; 

Or. en 

 

Tarkistus  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 c. muistuttaa, että antibioottien 

perinteinen valmistus, joka perustuu 

joukkoon luonnosta saatuja antibioottien 

muuntamismenetelmiä, on saavuttanut 

päätepisteensä ja että antibioottien 

klassinen paradigma olisi murrettava 

tutkimus- ja kehittämisinvestoinneilla 

antibioottien uuden sukupolven 

kehittämiseksi;  pitää myönteisinä uusia 

jo kehitettyjä menetelmiä, kuten 

monoklonaalisia vasta-aineita, jotka 

vähentävät bakteerien virulenssia 
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tappamatta niitä mutta tehden niistä 

vaarattomia; 

Or. en 

 

Tarkistus  92 

Rupert Matthews 

 

Lausuntoluonnos 

5 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 c. korostaa unionin tutkimuselinten 

mahdollista osuutta globaalin 

johtajuuden omaksumisessa esimerkiksi 

G7:n ja G20:n kaltaisilla foorumeilla; 

Or. en 

 

Tarkistus  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 d kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 d. pitää tärkeinä unionin aloitteita, 

kuten ECDC:n ohjelmia aidsin, 

tuberkuloosin ja malarian kaltaisten 

tartuntatautien torjumiseksi; toteaa, että 

tällaiset aloitteet ovat esimerkkejä hyvistä 

käytännöistä ja EU:n toimintavalmiudesta 

ja hyvästä toiminnasta uusien 

antibioottien tarpeen yhteydessä; toteaa, 

että ECDC:llä olisi oltava keskeinen rooli 

tutkimus- ja kehittämistarpeiden 

priorisoinnissa, toimien koordinoinnissa 

ja kaikkien toimijoiden saamisessa 

mukaan, monialaisen työn lisäämisessä ja 

valmiuksien kehittämisessä tutkimus- ja 

kehittämisverkostojen avulla; 

Or. en 
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Tarkistus  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 e kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 e. viittaa raporttiin, jossa käsitellään 

resistenttien infektioiden torjumista 

globaalisti, "Tackling drug-resistant 

infections globally",  sekä loppuraporttiin 

ja suosituksiin"5 a, joissa arvioidaan että 

mikrobilääkeresistenssiä koskevat 

globaalit toimet maksavat arviolta 40 

miljardia dollaria kymmenen vuoden 

aikana, mikä on pieni summa verrattuna 

infektioiden aiheuttamiin kustannuksiin 

ja vain pieni osa siitä, mitä G20-maat 

käyttävät tällä hetkellä terveydenhoitoon: 

noin 0,05 prosenttia; kehottaa komissiota 

tutkimaan näitä lukuja ja mahdollisuutta 

määrätä lääketeollisuudelle 

kansanterveyteen ohjattava vero osana 

teollisuuden sosiaalista vastuuta; 

 _________________ 

 5 a https://amr-

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

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 

 

Tarkistus  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 f kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 f. pitää myönteisenä Maailman 

talousfoorumissa Davosissa tammikuussa 

2016 esitettyä mikrobilääkeresistenssin 

torjuntaa koskevaa Davosin julistusta, 

jossa lääke-, bioteknologia- ja 

diagnostiikka-ala panivat merkille 

sellaisilla ohjelmilla aikaansaadun 

edistyksen, joilla on pyritty parantamaan 
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hiv-, tuberkuloosi- ja malarialääkkeiden 

saantia globaalisti, ja jossa kehotettiin 

tekemään vastaavaa yhteistyötä 

antibioottien saantia koskevien 

kysymysten käsittelemiseksi6 a;  

 _________________ 

 6 a https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  

Or. en 

 

Tarkistus  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Lausuntoluonnos 

5 g kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 g. pitää hälyttävänä, että FAO:n 

arvion mukaan antibioottien ja torjunta-

aineiden käyttö maataloudessa lisääntyy 

merkittävästi; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tutkimaan uusia tapoja 

antibiootti- ja torjunta-ainejäämien 

poistamiseksi elintarvikkeista; pyytää 

myös kieltämään viimeisenä 

hoitovaihtoehtona käytettävien 

antibioottien käytön eläinlääkinnässä; 

Or. en 

 


