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Amendement  1 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Overweging -A (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 -A. overwegende dat de voornaamste 

oorzaak van AMR het bovenmatige 

gebruik van antibiotica is en dat de 

toediening van antibiotica aan mensen in 

tot wel de helft van alle gevallen onnodig 

en ongeëigend is, en verder overwegende 

dat het veranderen van de wijze waarop 

antibiotica worden gebruikt de 

belangrijkste maatregel is om het ontstaan 

van AMR te vertragen; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Overweging -A bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 -A bis. overwegende dat het aantal 

gevallen van toediening van antibiotica 

afneemt naarmate de kennis over het 

correcte gebruik ervan toeneemt; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Overweging -A ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 
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 -A ter. overwegende dat de verspreiding 

van antimicrobiële stoffen bijgedragen 

heeft tot de verminderde doeltreffendheid 

van de bestaande antimicrobiële stoffen, 

en dat meer onderzoek nodig is om 

alternatieve behandelingen te 

ontwikkelen; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Overweging -A quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 -A quater. overwegende dat de 

ontwikkeling en de verspreiding van 

antimicrobiële stoffen in het milieu ook 

een toenemende bron van zorg is, en dat 

hiernaar nader onderzoek moet worden 

verricht; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A 

 
Ontwerpadvies Amendement 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 

investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere instrumenten, producten en 

benaderingen kunnen worden ontwikkeld 

vanuit een "één gezondheid"-benadering; 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren enorm zullen 

toenemen en dat 'nietsdoen' wereldwijd 

naar verwachting miljoenen doden tot 

gevolg zal hebben, en dat doeltreffende 

actie in eerste instantie afhankelijk is van 

betere kennis, preventie en een geringer 

gebruik van antimicrobiële stoffen, alsook 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 
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investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere en alternatieve 

behandelingen, producten en benaderingen 

kunnen worden ontwikkeld vanuit een "één 

gezondheid"-benadering; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A 

 
Ontwerpadvies Amendement 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 

investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere instrumenten, producten en 

benaderingen kunnen worden ontwikkeld 

vanuit een "één gezondheid"-benadering; 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van twee even belangrijke strategieën: 

enerzijds doorlopende, 

sectoroverschrijdende investeringen in 

onderzoek en innovatie, en, anderzijds, 

alomvattende strategieën voor het tijdig 

aanpakken van het bovenmatige en 

ongeëigende gebruik van antimicrobiële 

stoffen in mensen en dieren, zodat betere 

instrumenten, producten en benaderingen 

kunnen worden ontwikkeld vanuit een "één 

gezondheid"-benadering; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Bendt Bendtsen 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A 

 
Ontwerpadvies Amendement 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 
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investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere instrumenten, producten en 

benaderingen kunnen worden ontwikkeld 

vanuit een "één gezondheid"-benadering; 

investeringen in onderzoek en innovatie, 

waaronder investeringen in de publieke 

en de private sector, zodat betere 

instrumenten, producten en benaderingen 

kunnen worden ontwikkeld vanuit een 

"één gezondheid"-benadering; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A 

 
Ontwerpadvies Amendement 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 

investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere instrumenten, producten en 

benaderingen kunnen worden ontwikkeld 

vanuit een "één gezondheid"-benadering; 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 

investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat nieuwe antibiotica, betere 

instrumenten, producten, hulpmiddelen en 

benaderingen kunnen worden ontwikkeld 

vanuit een "één gezondheid"-benadering; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A 

 
Ontwerpadvies Amendement 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 

investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere instrumenten, producten en 

benaderingen kunnen worden ontwikkeld 

vanuit een "één gezondheid"-benadering; 

A. overwegende dat de problemen in 

verband met antimicrobiële resistentie 

(AMR) de komende jaren zullen toenemen 

en dat doeltreffende actie afhankelijk is 

van doorlopende, sectoroverschrijdende 

investeringen in onderzoek en innovatie, 

zodat betere instrumenten, producten en 

benaderingen, ook op de lange termijn, 
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kunnen worden ontwikkeld vanuit een 

"één gezondheid"-benadering; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A bis. overwegende dat de Commissie en 

de lidstaten in de conclusies van de Raad 

over de volgende stappen in het kader van 

de "één gezondheid"-benadering voor het 

bestrijden van antimicrobiële 

resistentie1 bis gevraagd wordt de 

strategische onderzoekagenda's van de 

bestaande O&O-initiatieven van de EU 

inzake nieuwe antibiotica, alternatieven 

en diagnostiek binnen een "één 

gezondheid"-netwerk tegen AMR op 

elkaar af te stemmen; 

 _________________ 

 1 bis 

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

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

conclusions-antimicrobial-resistance/ 

Or. en 

 

Amendement  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A bis. overwegende dat de wereld – in de 

door staatshoofden tijdens de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties in 

september 2016 in New York afgelegde 

verklaring – toezegt de achterliggende 
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oorzaken van antimicrobiële resistentie 

middels een brede, gecoördineerde en 

sectoroverschrijdende benadering te 

zullen aanpakken; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A bis. overwegende dat fagotherapie als 

een doeltreffende, aanvullende 

behandeling wordt gezien – naast het 

gebruik van antibiotica – die positieve 

resultaten oplevert, en dat de 

wetenschappelijke belangstelling ervoor 

toeneemt, waaronder van de kant van de 

farmaceutische industrie, maar dat het 

onderzoek ernaar op het niveau van de 

EU te weinig wordt ondersteund;  

Or. en 

 

Amendement  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A bis. overwegende dat de afgelopen 40 

jaar slechts één nieuwe klasse van 

antibiotica is ontwikkeld, ondanks de 

toename en de verspreiding van nieuwe 

resistente bacteriën, en hoewel bewezen is 

dat de bestaande klassen van antibiotica 

resistent zijn tegen nieuwe agentia;  

Or. en 
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Amendement  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A bis. overwegende dat het bovenmatige 

en ongeëigende gebruik van antibiotica in 

mensen en dieren AMR tot een enorme 

bedreiging voor de toekomst van de 

mensheid maakt; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A ter. overwegende dat meer dan 100 

ondernemingen in januari 2016 de 

Verklaring van Davos hebben 

ondertekend, waarin aangedrongen wordt 

op collectieve actie voor het tot stand 

brengen van een duurzame en 

voorspelbare markt voor antibiotica, 

vaccins diagnostiek, met het oog op betere 

resultaten voor nieuwe en bestaande 

behandelingen; verder overwegende dat 

ook opgeroepen wordt tot gecoördineerde 

actie voor een betere preventie van 

infecties, betere hygiëne, beheer- en 

instandhoudingsmaatregelen; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 
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Ontwerpadvies 

Overweging A ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A ter. overwegende dat het bewustzijn 

ten aanzien van preventie en het misbruik 

van antimicrobiële stoffen nog laag is in 

de lidstaten; verder overwegende dat 

vaccinatie een doeltreffende manier is om 

infecties die anders met antibacteriële 

stoffen zouden moeten worden behandeld, 

te voorkomen, en het risico op het 

ontstaan van resistentie reduceert; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Overweging A quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 A quater. overwegende dat 

ziekenhuisinfecties wereldwijd een van de 

voornaamste bedreigingen vormen voor 

het handhaven en waarborgen van 

basisgezondheidszorg; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 B bis. overwegende dat in het kader van 

het gezamenlijk programmeringsinitiatief 

voor AMR tot nu toe 52,95 miljoen EUR 

vastgelegd is, en nog eens 

14,4 miljoen EUR in het kader van de 

lopende oproep dit jaar; overwegende dat 
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het IMI zeven projecten voor AMR heeft, 

onder de paraplu van het programma 

ND4BB, met een totaal budget van meer 

dan 600 miljoen EUR in de vorm van een 

financieringsbijdrage van de Commissie 

en bijdragen in natura van de 

farmaceutische industrie; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Overweging B bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 B bis. overwegende dat antimicrobiële 

resistentie alleen middels een wereldwijde 

aanpak en met de participatie van de 

particuliere sector doeltreffend kan 

worden aangepakt; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Overweging B ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 B ter. overwegende dat wetenschap en 

onderzoek een essentiële rol spelen bij de 

ontwikkeling van normen ten aanzien van 

strijd tegen AMR; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ontwerpadvies 

Overweging C 

 
Ontwerpadvies Amendement 

C. overwegende dat verschillende 

financieringsinstrumenten in het kader van 

Horizon 2020 onderzoeksresultaten op het 

gebied van AMR zullen opleveren, met 

name: het initiatief innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), waarin de nadruk 

ligt op alle aspecten van 

antibioticaontwikkeling, waaronder 

onderzoek naar AMR-mechanismen, 

ontdekking en ontwikkeling van 

geneesmiddelen, en economie en beheer; 

het partnerschap voor klinische proeven 

tussen Europese en ontwikkelingslanden 

(EDCTP), waarin de nadruk ligt op de 

ontwikkeling van nieuwe en verbeterde 

geneesmiddelen, vaccins, microbiciden en 

diagnosetechnieken ter bestrijding van 

hiv/aids, tuberculose en malaria; het 

gezamenlijk programmeringsinitiatief 

inzake AMR (JPIAMR), waarin de nadruk 

ligt op het consolideren van nationale 

onderzoeksactiviteiten die anders 

versnipperd zouden zijn; de Europese 

Onderzoeksraad (ERC), met zijn door 

onderzoekers aangestuurde of bottom-

uponderzoeksprojecten; de 

financieringsfaciliteit besmettelijke ziekten 

(IDFF) in het kader van InnovFin, voor 

marktgerichte projecten; en het kmo-

instrument en het Sneltraject voor 

innovatie (FTI), waarmee kmo's worden 

ondersteund bij de ontwikkeling van 

nieuwe oplossingen en instrumenten om 

besmettelijke ziekten te voorkomen, te 

diagnosticeren en te behandelen en de 

infectiebestrijding te verbeteren; 

C. overwegende dat de verschillende 

financieringsinstrumenten in het kader van 

Horizon 2020 onderzoeksresultaten op het 

gebied van AMR moeten blijven 

opleveren, met name: het initiatief 

innovatieve geneesmiddelen (IMI), waarin 

de nadruk ligt op alle aspecten van 

antibioticaontwikkeling, waaronder 

onderzoek naar AMR-mechanismen, 

ontdekking en ontwikkeling van 

geneesmiddelen, en economie en beheer; 

het partnerschap voor klinische proeven 

tussen Europese en ontwikkelingslanden 

(EDCTP), waarin de nadruk ligt op de 

ontwikkeling van nieuwe en verbeterde 

geneesmiddelen, vaccins, microbiciden en 

diagnosetechnieken ter bestrijding van 

hiv/aids, tuberculose en malaria; het 

gezamenlijk programmeringsinitiatief 

inzake AMR (JPIAMR), waarin de nadruk 

ligt op het consolideren van nationale 

onderzoeksactiviteiten die anders 

versnipperd zouden zijn; de Europese 

Onderzoeksraad (ERC), met zijn door 

onderzoekers aangestuurde of 

bottom-uponderzoeksprojecten; de 

financieringsfaciliteit besmettelijke ziekten 

(IDFF) in het kader van InnovFin, voor 

marktgerichte projecten; en het 

kmo-instrument en het Sneltraject voor 

innovatie (FTI), waarmee kmo's worden 

ondersteund bij de ontwikkeling van 

nieuwe oplossingen en instrumenten om 

besmettelijke ziekten te voorkomen, te 

diagnosticeren en te behandelen en de 

infectiebestrijding te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpadvies 

Overweging C 

 
Ontwerpadvies Amendement 

C. overwegende dat verschillende 

financieringsinstrumenten in het kader van 

Horizon 2020 onderzoeksresultaten op het 

gebied van AMR zullen opleveren, met 

name: het initiatief innovatieve 

geneesmiddelen (IMI), waarin de nadruk 

ligt op alle aspecten van 

antibioticaontwikkeling, waaronder 

onderzoek naar AMR-mechanismen, 

ontdekking en ontwikkeling van 

geneesmiddelen, en economie en beheer; 

het partnerschap voor klinische proeven 

tussen Europese en ontwikkelingslanden 

(EDCTP), waarin de nadruk ligt op de 

ontwikkeling van nieuwe en verbeterde 

geneesmiddelen, vaccins, microbiciden en 

diagnosetechnieken ter bestrijding van 

hiv/aids, tuberculose en malaria; het 

gezamenlijk programmeringsinitiatief 

inzake AMR (JPIAMR), waarin de nadruk 

ligt op het consolideren van nationale 

onderzoeksactiviteiten die anders 

versnipperd zouden zijn; de Europese 

Onderzoeksraad (ERC), met zijn door 

onderzoekers aangestuurde of bottom-

uponderzoeksprojecten; de 

financieringsfaciliteit besmettelijke ziekten 

(IDFF) in het kader van InnovFin, voor 

marktgerichte projecten; en het kmo-

instrument en het Sneltraject voor 

innovatie (FTI), waarmee kmo's worden 

ondersteund bij de ontwikkeling van 

nieuwe oplossingen en instrumenten om 

besmettelijke ziekten te voorkomen, te 

diagnosticeren en te behandelen en de 

infectiebestrijding te verbeteren; 

C. overwegende dat verschillende 

financieringsinstrumenten in het kader van 

Horizon 2020 onderzoeksresultaten op het 

gebied van AMR zouden kunnen 

opleveren, met name: het initiatief 

innovatieve geneesmiddelen (IMI), waarin 

de nadruk ligt op alle aspecten van 

antibioticaontwikkeling, waaronder 

onderzoek naar AMR-mechanismen, 

ontdekking en ontwikkeling van 

geneesmiddelen, en economie en beheer; 

het partnerschap voor klinische proeven 

tussen Europese en ontwikkelingslanden 

(EDCTP), waarin de nadruk ligt op de 

ontwikkeling van nieuwe en verbeterde 

geneesmiddelen, vaccins, microbiciden en 

diagnosetechnieken ter bestrijding van 

hiv/aids, tuberculose en malaria; het 

gezamenlijk programmeringsinitiatief 

inzake AMR (JPIAMR), waarin de nadruk 

ligt op het consolideren van nationale 

onderzoeksactiviteiten die anders 

versnipperd zouden zijn; de Europese 

Onderzoeksraad (ERC), met zijn door 

onderzoekers aangestuurde of 

bottom-uponderzoeksprojecten; de 

financieringsfaciliteit besmettelijke ziekten 

(IDFF) in het kader van InnovFin, voor 

marktgerichte projecten; en het kmo-

instrument en het Sneltraject voor 

innovatie (FTI), waarmee kmo's worden 

ondersteund bij de ontwikkeling van 

nieuwe oplossingen en instrumenten om 

besmettelijke ziekten te voorkomen, te 

diagnosticeren en te behandelen en de 

infectiebestrijding te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Overweging C bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement 

 C bis. overwegende dat de toediening van 

antibiotica aan mensen in de helft van de 

gevallen ongeëigend is en in een kwart 

van de gevallen niet correct plaatsvindt; 

overwegende dat drie op de tien mensen 

die in een ziekenhuis worden opgenomen 

antibiotica toegediend krijgen, en dat de 

meest kritieke groep van multiresistente 

bacteriën in ziekenhuizen en 

verpleeghuizen, en voor patiënten bij wie 

in het kader van hun zorg ventilatoren en 

bloedkatheters worden gebruikt, een 

ernstige bedreiging vormen; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 C bis. overwegende dat de strijd tegen 

AMR alleen doeltreffend kan zijn indien 

deze wordt ingepast in een breder 

internationaal initiatief waar zo veel 

mogelijk internationale instellingen, 

agentschappen en deskundigen aan 

deelnemen;  

Or. en 

 

Amendement  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Overweging C bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 C bis. overwegende dat de Commissie 

toegezegd heeft meer dan 200 miljoen 
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EUR in AMR te investeren gedurende de 

laatste drie jaar van Horizon 2020; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Overweging C ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 C ter. overwegende dat bacteriën zich 

voortdurend ontwikkelen, de O&O- en 

regelgevingskaders complex zijn, de 

infecties in kwestie soms slechts zelden 

voorkomen, en het verwachte rendement 

nog altijd gering is; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf -1 (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 -1. beklemtoont dat het gebruik van 

antibiotica moet worden verminderd, 

teneinde de verdere ontwikkeling van 

AMR te vertragen;  

Or. en 

 

Amendement  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt de behoefte aan meer 

financiering voor onderzoek en innovatie 

op het gebied van epidemiologie en 

immunologie van antimicrobieel resistente 

ziekteverwekkers en zorginfecties; 

1. benadrukt de behoefte aan meer 

financiering voor onderzoek en innovatie 

op het gebied van epidemiologie en 

immunologie van antimicrobieel resistente 

ziekteverwekkers en zorginfecties, alsook 

voor nieuwe AMR-mechanismen, het 

ontwikkelen van nieuwe therapeutische 

diagnosetechnieken en preventieve 

maatregelen, waaronder vaccins, en voor 

technologieën en benaderingen voor, 

respectievelijk van het toedienen van 

geneesmiddelen, zoals het gebruik maken 

van de immuniteit van het gastsysteem 

voor het doden van resistente microben; 

wijst erop dat het bestuderen van de 

mechanismen van antimicrobiële 

resistentie en het ontwikkelen van 

medische hulpmiddelen voor de etiologie 

van ziekten van essentieel belang is met 

het oog op een goed gebruik en het 

geëigend voorschrijven van antibiotica; 

dringt in dit verband dan ook niet alleen 

aan op de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen, maar ook van nieuwe 

medische hulpmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt de behoefte aan meer 

financiering voor onderzoek en innovatie 

op het gebied van epidemiologie en 

immunologie van antimicrobieel resistente 

ziekteverwekkers en zorginfecties; 

1. benadrukt de behoefte aan meer 

financiering voor onderzoek en innovatie 

op het gebied van epidemiologie en 

immunologie van antimicrobieel resistente 

ziekteverwekkers en zorginfecties, alsook 

voor alternatieve behandelingen voor 

mensen en dieren; 

Or. en 
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Amendement  30 

Rolandas Paksas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt de behoefte aan meer 

financiering voor onderzoek en innovatie 

op het gebied van epidemiologie en 

immunologie van antimicrobieel resistente 

ziekteverwekkers en zorginfecties; 

1. benadrukt dat het gebruik van 

metagenomicamethoden moet worden 

gestimuleerd en dat er behoefte is aan 

meer financiering voor onderzoek en 

innovatie op het gebied van epidemiologie 

en immunologie van antimicrobieel 

resistente ziekteverwekkers en 

zorginfecties; 

Or. lt 

 

Amendement  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. benadrukt de behoefte aan meer 

financiering voor onderzoek en innovatie 

op het gebied van epidemiologie en 

immunologie van antimicrobieel resistente 

ziekteverwekkers en zorginfecties; 

1. benadrukt de behoefte aan meer 

financiering voor onderzoek en 

verschillende behandelingen op het gebied 

van epidemiologie en immunologie van 

antimicrobieel resistente ziekteverwekkers 

en zorginfecties; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 



PE616.665v01-00 18/50 AM\1143697NL.docx 

NL 

 1 bis. benadrukt dat AMR is uitgegroeid 

tot een van de belangrijkste 

volksgezondheidsproblemen; erkent dat er 

nieuwe antibiotica nodig zijn, maar 

beklemtoont dat het probleem 

voornamelijk te wijten is aan een verkeerd 

antibioticagebruik en dat dus vooral daar 

iets aan moet worden gedaan; 

Or. es 

 

Amendement  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. beklemtoont het belang van 

doeltreffend en gecoördineerd onderzoek; 

verwelkomt dan ook initiatieven zoals het 

ERA-NET voor het tot stand brengen van 

synergie-effecten tussen het gezamenlijk 

programmeringsinitiatief voor 

AMR-onderzoek en Horizon 2020;  

Or. en 

 

Amendement  34 

Rolandas Paksas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. beklemtoont het belang van 

investerings- en marktprikkels voor het 

bevorderen van onderzoek en 

ontwikkeling, en van het beschikbaar 

maken van nieuwe antimicrobiële stoffen, 

vaccins, snelle diagnosetechnieken en 

alternatieve antimicrobiële therapieën; 

Or. en 
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Amendement  35 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. dringt erop aan de EU-middelen 

die in het kader van Horizon 2020 en het 

volgende EU-kaderprogramma 

beschikbaar zijn, te investeren in 

onderzoek naar, respectievelijk de 

ontwikkeling van alternatieve en, bij 

voorkeur, complementaire behandelingen, 

zoals fagotherapie; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 bis. wijst op het belang van goed 

beheer van antimicrobiële stoffen, 

teneinde het systeem van 

kennisgebaseerde voorschrijving te 

verbeteren;  

Or. en 

 

Amendement  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 
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 1 bis. beklemtoont dat het belangrijk is 

meer financiering ter beschikking te 

stellen voor O&I ten aanzien van 

zeldzame ziekten (weesgeneesmiddelen); 

Or. en 

 

Amendement  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. benadrukt dat de 

AMR-percentages sterk verschillen tussen 

de lidstaten, dat de coördinatie van 

nationale plannen met concrete 

doelstellingen daarom van cruciaal 

belang is, en dat de Commissie een 

centrale rol speelt bij de coördinatie en 

monitoring van de nationale strategieën; 

Or. es 

 

Amendement  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. beklemtoont dat het belangrijk is 

een aantal instrumenten onder 

Horizon 2020 meer financiering ter 

beschikking te stellen, teneinde te komen 

tot meer onderzoek en kennis met 

betrekking tot de detectie, het ontstaan en 

de verspreiding van AMR, alsmede met 

betrekking tot preventieve maatregelen en 

een doeltreffende beheersing van 

infecties; 

Or. en 
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Amendement  40 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. onderstreept dat hoogdringend 

behoefte bestaat aan gedegen onderzoek 

naar de gevolgen van de aanwezigheid 

van antimicrobiële stoffen in 

voedingsgewassen en diervoeders voor het 

ontstaan van AMR, en op microbiële 

stoffen in de bodem;  

Or. en 

 

Amendement  41 

Lieve Wierinck 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 ter. vindt dat ook gekeken zou kunnen 

worden naar de mogelijkheid om 

zogenaamde "off-label"-geneesmiddelen 

te gebruiken als een alternatieve, 

respectievelijk aanvullende behandeling 

van AMR; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 
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 1 quater. brengt in herinnering dat 

de snelste en meest kosten-efficiënte 

strategie voor het aanpakken van AMR 

het geëigende en rationele gebruik van de 

bestaande antimicrobiële stoffen is; wijst 

er in het bijzonder op dat alle actoren die 

bij de levenscyclusketen van 

antimicrobiële stoffen betrokken zijn, 

waaronder in het bijzonder de 

farmaceutische industrie, de 

gezondheidssector en de veehouderij, 

hierbij een taak toekomt, respectievelijk 

met het oog hierop moeten samenwerken; 

verzoekt de Commissie haar richtsnoeren 

en vereisten inzake een verstandig en 

rationeel gebruik van antimicrobiële 

stoffen in mensen en dieren te 

actualiseren en aan te scherpen; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 quater. wijst erop dat gezondheid 

de productiviteit en het 

concurrentievermogen beïnvloedt en een 

van de dingen is waar de bevolking de 

meeste waarde aan hecht; benadrukt 

derhalve dat het vaststellen van nationale 

en Europese streefdoelen ter bestrijding 

van AMR deel moet uitmaken van de 

politieke en economische agenda van 

de EU; 

Or. es 

 

Amendement  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement 

 1 quater. onderstreept het belang van 

investeringen in onderzoek en innovatie 

op het gebied van het verbeteren van de 

vaccinatie, teneinde de preventie naar een 

hoger plan te tillen; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 quinquies. wijst erop dat AMR kan 

leiden tot naar schatting wel 10 miljoen 

sterfgevallen per jaar in 2050 als er niets 

tegen wordt gedaan; benadrukt dat naar 

schatting meer dan 9 miljoen van die 

sterfgevallen zich buiten de EU zouden 

voordoen, in ontwikkelingslanden, vooral 

in Azië en Afrika, en dat infecties en AMR 

besmettelijk zijn en geen landsgrenzen 

kennen; onderstreept dat er gezien de 

grensoverschrijdende aard van de 

dreiging dringend wereldwijd en niet 

alleen binnen de EU actie moet worden 

ondernomen; dringt derhalve aan op een 

duidelijke toezegging van de EU en de 

lidstaten om een alomvattende, mondiale 

strategie ter bestrijding van AMR op te 

starten die vruchten afwerpt en bovendien 

horizontaal betrekking heeft op gebieden 

als handel en internationale 

handelsovereenkomsten, 

ontwikkelingsbeleid – met inbegrip van 

overwegingen ter verbetering van de 

gezondheidstoestand in 

ontwikkelingslanden – en 

landbouwbeleid, waarbij het gebruik van 

antibiotica bij gezonde dieren om ze vet te 

mesten moet worden verboden; 

Or. es 
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Amendement  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 1 sexies. benadrukt dat een derde 

van de voorschriften door huisartsen 

wordt opgesteld en is dan ook van mening 

dat in de voorschrijfregels de aandacht in 

de eerste plaats naar de eerstelijnszorg 

moet uitgaan; 

Or. es 

 

Amendement  47 

Bendt Bendtsen 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpadvies Amendement 

2. bepleit de ontwikkeling van 

verschillende push- en pullstimulansen 

voor de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen; is van mening dat 

stimulansen zinvol zijn wanneer zij op 

lange termijn houdbaar zijn, investeringen 

bevorderen in de gehele ontwikkelings- en 

levenscyclus van producten, gericht zijn op 

de belangrijkste prioriteiten op het gebied 

van volksgezondheid en passend 

geneeskundig gebruik ondersteunen; 

2. bepleit de bewustmaking van de 

industrie, zoals middels de ontwikkeling 

van verschillende push- en 

pullstimulansen, gericht op de 

ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen 

en medische hulpmiddelen; is van mening 

dat stimulansen zinvol zijn wanneer zij op 

lange termijn houdbaar zijn, investeringen 

bevorderen in de gehele ontwikkelings- en 

levenscyclus van producten, gericht zijn op 

de belangrijkste prioriteiten op het gebied 

van volksgezondheid en passend 

geneeskundig gebruik ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpadvies Amendement 

2. bepleit de ontwikkeling van 

verschillende push- en pullstimulansen 

voor de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen en medische 

hulpmiddelen; is van mening dat 

stimulansen zinvol zijn wanneer zij op 

lange termijn houdbaar zijn, investeringen 

bevorderen in de gehele ontwikkelings- en 

levenscyclus van producten, gericht zijn op 

de belangrijkste prioriteiten op het gebied 

van volksgezondheid en passend 

geneeskundig gebruik ondersteunen; 

2. bepleit de ontwikkeling van 

verschillende push- en pullstimulansen 

voor de ontwikkeling en het gebruik van 

nieuwe behandelingen; is van mening dat 

stimulansen zinvol zijn wanneer zij op 

lange termijn houdbaar zijn, investeringen 

bevorderen in de gehele ontwikkelings- en 

levenscyclus van producten, gericht zijn op 

de belangrijkste prioriteiten op het gebied 

van volksgezondheid en passend 

geneeskundig gebruik ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 is van oordeel dat de pullmodellen 

kunnen bestaan uit, maar niet beperkt zijn 

tot: 

 – transferable market exclusivities 

(overdraagbare marktexclusiviteiten 

(TME's)): TME's zijn een soort 

pullmechanisme dat de nieuwe-

antibioticamarkt extra maanden van 

marktexclusiviteit biedt die aan een 

andere stof met betere commerciële 

mogelijkheden kunnen worden 

overgedragen. Dit model kan uitsluitend 

functioneren indien aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: vaststelling 

ex ante van de duur van de verlenging 

van de exclusiviteit; verdeling van de 

TME's onder meerdere stoffen, waarbij 

stoffen slechts één keer voor een TME in 

aanmerking kunnen komen; voldoende 

transparantie: openbaarmaking van de 
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stoffen die voor de toewijzing van een 

TME in aanmerking komen; 

 – lump sum market entry rewards 

(betalingen van een forfaitair bedrag bij 

wijze van beloning voor het op de markt 

brengen (MER's)):het vergroten van de 

met nieuwe antimicrobiële stoffen 

gegenereerde inkomsten door middel van 

de betaling van een geldbedrag op het 

moment dat deze op de markt worden 

gebracht. Dit model van het betalen van 

een forfaitair bedrag kan uitsluitend 

functioneren indien aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: vaststelling 

van het recht op een beloning aan de 

hand van wetenschappelijk deugdelijke 

criteria, waarbij de subsidiabiliteitscriteria 

moeten stoelen op lijsten van de WHO of 

andere relevante organen; vaststelling ex 

ante van het maximale aantal beloningen 

voor prioritaire ziekteverwekkers en/of 

doelproducten door relevante organisaties 

op grond van de huidige en de 

toekomstige medische noodzaak; 

 – nationale of persoonlijke 

verzekeringsmodel: toegang tot en 

ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële 

stoffen voor burgers, als onderdeel van de 

nationale of een persoonlijke 

ziektekostenverzekering; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 bis. onderkent de verschillen tussen de 

lidstaten wat de praktijken inzake en de 

niveaus van het gebruik van 

antimicrobiële geneesmiddelen betreft; 

dringt aan op meer samenwerking en het 

uitwisselen van goede praktijken tussen de 

lidstaten met betrekking tot de 
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ontwikkeling van op bewijzen gebaseerde 

richtsnoeren voor het gebruik van 

antimicrobiële geneesmiddelen, de strijd 

tegen de bovenmatige toediening van 

antimicrobiële geneesmiddelen, en het 

stimuleren van onderzoek naar AMR; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 bis. dringt erop aan de overdraagbare 

marktexclusiviteiten te gebruiken als optie 

voor betekenisvolle stimulansen waarbij 

de houder van een vergunning voor een 

nieuwe antimicrobiële stof de exclusiviteit 

van een andere stof zou kunnen benutten, 

op voorwaarde dat terdege rekening wordt 

gehouden met de houdbaarheid van het 

gezondheidszorgstelsel; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 bis. verzoekt de Commissie te 

waarborgen dat substantiële 

O&O-inspanningen worden geleverd, 

teneinde de kennis te vergroten en beter 

inzicht te krijgen in de rol die de stromen 

van menselijk, dierlijk en productie-afval 

spelen bij de ontwikkeling en verspreiding 

van AMR, zoals bedoeld in het 

"één gezondheid"-actieplan; 
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Or. en 

 

Amendement  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 bis. onderstreept het belang van het 

identificeren en aanpakken van specifieke 

toegankelijkheids-, marktduurzaamheids- 

en bevoorradingsproblemen in verband 

met bestaande antibiotica, 

diagnosetechnieken en vaccins, alsook 

van het ontwikkelen van innovatieve 

financierings- en 

aanbestedingsmechanismen, teneinde 

deze op te lossen; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 bis. wijst op het feit dat tot de 

jaren zestig meer dan 20 nieuwe 

antibioticaklassen werden ontwikkeld, 

maar dat er sindsdien slechts enkele 

nieuwe soorten antibiotica op de markt 

zijn gebracht; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement 

 2 ter. geeft aan dat dit gebrek aan 

belangstelling bij farmaceutische 

ondernemingen om nieuwe antibiotica te 

ontwikkelen, te maken heeft met het 

geringe rendement op investeringen; 

herinnert eraan dat antibiotica 

geneesmiddelen zijn waarmee patiënten 

beter worden gemaakt en dat het gebruik 

ervan altijd kortstondig is, hetgeen 

betekent dat de ontwikkeling van nieuwe 

antibiotica niet past bij het economische 

model dat de industrie kent, zoals in het 

geval van chronische ziekten, waarbij 

patiënten permanent geneesmiddelen 

gebruiken en geen genezing mogelijk is, 

en het rendement derhalve hoger is dan 

bij antibiotica; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 quater. herinnert eraan dat zowel 

het Europees Parlement, als de Raad erop 

hebben aangedrongen de bestaande 

stimulansen (bijv. de regelgeving inzake 

weesgeneesmiddelen) tegen het licht te 

houden, gezien het misbruik dat ervan 

wordt gemaakt en de hoge eindprijs; 

verzoekt de Commissie derhalve de 

bestaande modellen voor het stimuleren 

van O&O aan een beoordeling te 

onderwerpen, teneinde voor zowel 

weesgeneesmiddelen als antibiotica 

nieuwe modellen te ontwikkelen; 

Or. en 
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Amendement  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 quinquies. herinnert aan het belang 

van transparantie met betrekking tot de 

daadwerkelijke kosten in het geval van het 

gebruik van publieke middelen, en van het 

loskoppelen van de kosten van O&O 

enerzijds en de prijzen van de producten 

en de verkoopvolumes anderzijds; 

beklemtoont in dit verband dat het 

uiteindelijke doel van O&O en 

stimulansen moet zijn het waarborgen van 

betaalbaarheid van en toegankelijkheid 

tot kwalitatief hoogwaardige antibiotica; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 2 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 2 sexies. onderstreept dat het 

belangrijk is een definitie van 

O&O-kosten vast te stellen waarbij de 

uitgaven die geen verband houden met de 

productieketen en de directe en indirecte 

subisidies niet worden meegerekend; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 
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Ontwerpadvies Amendement 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; wijst op het 

belang van verschillende 

samenwerkingsmodellen middels de input 

van de publieke sector en de 

betrokkenheid van de industrie; realiseert 

zich dat de capaciteiten van de industrie 

een sleutelrol vervullen bij O&O ten 

aanzien van AMR; beklemtoont, 

onverminderd het voorgaande, het belang 

van prioritering en coördinatie van 

O&O-inspanningen ten aanzien van AMR 

door overheden; verzoekt de Commissie 

dan ook een publiek netwerk op te richten 

voor de coördinatie van alle met publieke 

middelen gefinancierde O&O-projecten 

ten aanzien van AMR, naar het voorbeeld 

van het Europees Netwerk voor de 

surveillance van antimicrobiële resistentie 

(EARS-Net); 

Or. en 

 

Amendement  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; dringt aan op 

publiek-private samenwerking, naar het 

voorbeeld van de programma's "New 

Drugs for Bad Drugs", COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB en 

ENABLE in het kader van het initiatief 

inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI), 

teneinde deze nog doeltreffender te 

maken; dringt daarnaast aan op publiek-
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private partnerschappen gericht op het 

aanzwengelen van innovatie op dit gebied; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

3. beklemtoont dat de EU een 

voortrekkersrol moet vervullen bij de 

strijd tegen AMR, in de vorm van het 

ontwikkelen van praktische richtsnoeren 

ter waarborging van duurzame 

doeltreffende actie, in overeenstemming 

met het in 2015 door de 

Wereldgezondheidsraad ontwikkelde 

"Global Action Plan"; verklaart dat 

partnerschappen in de hele EU dringend 

moeten worden bevorderd om de 

uitwisseling van goede praktijken te 

verbeteren en meer kennis over AMR te 

verwerven; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Rolandas Paksas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

3. verklaart dat dringend een meer 

holistisch systeem moet worden 

ontwikkeld voor het monitoren van 

AMR-kwesties, en dat in het kader 

daarvan gegevens over resistentie, het 

gebruik en de verkoop van antimicrobiële 

stoffen, maar ook over voorschrijftrends 

en andere factoren, bij elkaar moeten 

worden gebracht, en partnerschappen in de 
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hele EU moeten worden bevorderd om de 

uitwisseling van goede praktijken te 

verbeteren en meer kennis over AMR te 

verwerven; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Rolandas Paksas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; stipt aan dat 

bijzondere aandacht moet uitgaan naar 

het versterken van de samenwerking met 

het onderzoekswezen en het bedrijfsleven 

in de biotechnologiesector; 

Or. lt 

 

Amendement  64 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken op het gebied van het 

terugdringen van het gebruik van 

antibiotica te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

Or. en 
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Amendement  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. verklaart dat partnerschappen in de 

hele EU dringend moeten worden 

bevorderd om de uitwisseling van goede 

praktijken te verbeteren en meer kennis 

over AMR te verwerven; 

3. verklaart dat partnerschappen in 

de EU en daarbuiten dringend moeten 

worden bevorderd om de uitwisseling van 

goede praktijken te verbeteren en meer 

kennis over AMR te verwerven; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. juicht – wat alternatieve 

bedrijfsmodellen ter bevordering van 

O&O betreft – initiatieven toe als het 

GARDP (Global Antibiotic Research and 

Development Partnership), dat onderzoek 

doet naar alternatieve bedrijfsmodellen, 

aangezien de markt er niet in geslaagd is 

voldoende steun voor de ontwikkeling van 

nieuwe antibiotica te genereren; herinnert 

eraan dat de nieuwe bedrijfsmodellen 

duurzaam en behoeftegeoriënteerd 

moeten zijn, en op feitenmateriaal moeten 

stoelen, én van de beginselen van 

betaalbaarheid, doeltreffendheid, 

efficiëntie en billijkheid uit moeten gaan, 

in het belang van patiënten; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. onderstreept dat het belangrijk is 

dat de publiek-private partnerschappen en 

vormen van samenwerking tussen de 

industrie, kmo's en publieke onderzoekers 

naar een hoger plan worden getild en 

toegewijd zijn aan het overwinnen van de 

uitdagingen in verband met het 

ontwikkelen van nieuwe antibiotica, 

vaccins en diagnosetechnieken; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 bis. onderstreept dat de EU 

medefinanciering aan de lidstaten ter 

beschikking moet stellen, teneinde hen te 

helpen bij het ontwikkelen en ten uitvoer 

leggen van hun nationale 

"één gezondheid"-actieplannen tegen 

AMR; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 ter. onderschrijft de conclusies van het 

"Joint Technical Symposium van de 

WHO, het WIPO en de WTO over 

antimicrobiële resistentie: how to foster 
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innovation, access and appropriate use of 

antibiotics"4 bis, waar gesproken is over 

nieuwe modellen voor het bevorderen van 

O&O, met loskoppeling van de 

winstgevendheid van een antibioticum 

van de verkoopvolumes, teneinde voor een 

correctie van de markt voor antibiotica te 

zorgen; 

 _________________ 

 4 bis 

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

s.jsp?id=4197 

Or. en 

 

Amendement  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 3 ter. verzoekt de Commissie met klem in 

het toekomstige KP9 een AMR-actie op te 

nemen met een sectoroverschrijdende en 

interdisciplinaire benadering; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Rolandas Paksas 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. benadrukt dat de 

gegevensverzameling op systeemniveau in 

de gehele EU moet worden verbeterd en 

dat toezicht moet worden gehouden en snel 

moet worden gereageerd op tendensen en 

ontwikkelingen in verband met AMR; wijst 

op de meerwaarde van e-gezondheid en 

digitalisering, die het mogelijk maken 

4. dringt aan op aanscherping van de 

surveillance van AMR en het gebruik van 

antimicrobiële stoffen in mensen, dieren 

en het milieu, teneinde het probleem beter 

te begrijpen, én als uitgangspunt voor 

actie; benadrukt dat de 

gegevensverzameling op systeemniveau in 

de gehele EU moet worden verbeterd en 
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gegevens over AMR samen te voegen en te 

combineren; 

dat toezicht moet worden gehouden en snel 

moet worden gereageerd op tendensen en 

ontwikkelingen in verband met AMR; wijst 

op de meerwaarde van e-gezondheid en 

digitalisering, die het mogelijk maken 

gegevens over AMR samen te voegen en te 

combineren; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 

 
Ontwerpadvies Amendement 

4. benadrukt dat de 

gegevensverzameling op systeemniveau in 

de gehele EU moet worden verbeterd en 

dat toezicht moet worden gehouden en snel 

moet worden gereageerd op tendensen en 

ontwikkelingen in verband met AMR; wijst 

op de meerwaarde van e-gezondheid en 

digitalisering, die het mogelijk maken 

gegevens over AMR samen te voegen en te 

combineren; 

4. benadrukt dat de 

gegevensverzameling over prevalentie, 

patronen en gebruik/misbruik op 

systemische wijze in de gehele EU moet 

worden verbeterd en dat toezicht moet 

worden gehouden en snel moet worden 

gereageerd op tendensen en 

ontwikkelingen in verband met AMR; wijst 

op de meerwaarde van e-gezondheid en 

digitalisering, die het mogelijk maken 

gegevens over AMR samen te voegen en te 

combineren; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 bis. onderstreept de behoefte aan een 

Europees systeem voor het verzamelen 

van gegevens over het juiste gebruik van 

alle antibiotica, en dringt er derhalve op 

aan op het niveau van de EU protocollen 

inzake het voorschrijven en het gebruik 
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van antibiotica te ontwikkelen, en in die 

protocollen te wijzen op de 

verantwoordelijkheid van onder andere 

dierenartsen en eerstelijnsartsen; dringt 

ook aan op het verplicht verzamelen – op 

het niveau van de lidstaten – van gegevens 

over alle gevallen waarin antibiotica 

worden voorgeschreven, en op het – in 

een door deskundigen op het gebied van 

infecties beheerde en gecontroleerde 

gegevensbank over het voorschrijven en 

het gebruik van antibiotica – 

bijeenbrengen daarvan, teneinde de 

kennis over het beste gebruik van die 

antibiotica te verspreiden; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 bis. beklemtoont dat het belangrijk is 

het bewustzijn van en de kennis over 

AMR te vergroten middels goede sanitaire 

voorzieningen, preventieve maatregelen, 

en onderwijs en opleiding, waaronder 

Europese publieke 

bewustmakingscampagnes en gerichte 

opleidingen voor professionals in de 

gezondheidszorg, apothekers, 

dierenartsen en veefokkers;  

Or. en 

 

Amendement  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 



AM\1143697NL.docx 39/50 PE616.665v01-00 

  NL 

 4 bis. beklemtoont de noodzaak van het 

analyseren van de 'big data' van 

verschillende industriesectoren; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 ter. onderstreept, wat patiënten en 

gezondheidszorgstelsels betreft, de 

verschillende maatregelen in het 

EDCD-rapport "Last-line antibiotics are 

failing: options to address this urgent 

threat to patients and healthcare 

systems"7 bis, en in het bijzonder de 

maatregelen gericht op het voorkomen 

van de verspreiding van uiterst resistente 

bacteriën in ziekenhuizen, zoals: het 

verplicht melden aan de 

volksgezondheidsautoriteiten van alle 

patiënten die dragers geweest zijn van 

uiterst resistente bacteriën, het verplicht 

isoleren van gehospitaliseerde dragers, en 

de oprichting van een multidisciplinaire 

task force die rechtstreeks verslag 

uitbrengt aan het Ministerie van 

Volksgezondheid; dringt erop aan dat 

deze maatregelen in het Europees 

semester worden opgenomen; 

 _________________ 

 7 bis 

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

dia/en/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf 

Or. en 

 

Amendement  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 ter. onderstreept het belang van 

milieugegevens, teneinde een overzicht te 

hebben van alle aspecten die van invloed 

zijn op AMR; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 quater. onderstreept dat 

onvoldoende gegevens voorhanden zijn 

over de gezondheids- en de sociaal-

economische gevolgen van AMR in de EU 

en wereldwijd; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 4 quinquies. verzoekt de lidstaten de 

kwaliteit van en de toegang tot individuele 

patiëntenzorg te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpadvies Amendement 

5. beklemtoont de systemische aard 

van AMR; steunt het hernieuwde 

engagement van de Commissie ter 

bevordering van EU-acties en leiderschap 

op het gebied van de bestrijding van AMR, 

ook internationaal; wijst erop dat de 

samenwerking, onder meer inzake 

onderzoek en innovatie, moet worden 

verbeterd, en benadrukt de rol van 

wetenschapsdiplomatie bij het bevorderen 

van synergieën en het optimaliseren van de 

toewijzing van middelen. 

5. beklemtoont de systemische aard 

van AMR; steunt het hernieuwde 

engagement van de Commissie ter 

bevordering van EU-acties en leiderschap 

op het gebied van de bestrijding van AMR, 

ook internationaal; wijst erop dat de 

samenwerking, onder meer inzake 

onderzoek en innovatie, moet worden 

verbeterd, en benadrukt de rol van 

wetenschapsdiplomatie bij het bevorderen 

van synergieën en het optimaliseren van de 

toewijzing van middelen; verzoekt de 

Commissie partnerschappen voor 

internationale O&O-projecten op het vlak 

van gezondheid aan te gaan, naar het 

voorbeeld van PRIMA en EDCTP, met 

partijen uit verschillende geografische 

regio's en voor de belangrijkste 

gezondheidsuitdagingen, zoals AMR, 

vaccins, kanker en de toegang tot 

geneesmiddelen;  

Or. en 

 

Amendement  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. verwelkomt de WHO-lijst met de 

20 gevaarlijkste resistente 

ziekteverwekkers2 bis; dringt er met klem 

op aan O&O-projecten voor deze 

prioritaire resistente bacteriën op te 

zetten, teneinde geneesmiddelen te 

ontwikkelen voor het bestrijden ervan; 

beklemtoont evenwel dat onderzoek naar 

nieuwe geneesmiddelen niet het enige is 

dat we moeten doen, en dat ook het 

misbruik en het bovenmatige gebruik in 

zowel mensen als dieren moet worden 
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aangepakt, aangezien deze ook een rol 

spelen bij het groter wordende gevaar van 

AMR; 

 _________________ 

 2 bis 

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

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

Or. en 

 

Amendement  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. wijst met name op de belangrijke 

rol die de farmaceutische industrie 

toekomt bij deze langetermijninspanning 

voor het aanpakken van AMR; verzoekt 

de Commissie nader te onderzoeken welke 

eisen aan de farmaceutische industrie 

zouden kunnen worden opgelegd, zoals 

het op het etiket van antimicrobiële 

stoffen opnemen van informatie over 

AMR, en het monitoren en beoordelen 

van het gemiddelde gebruik van elk 

product dat op de markt wordt gebracht;  

Or. en 

 

Amendement  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. dringt aan op verbetering van de 

nationale systemen voor 

AMR-surveillance in 

ontwikkelingslanden, met het oog op 

standaardisering van de resultaten; 
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Or. en 

 

Amendement  84 

Rupert Matthews 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. wijst op de positieve 

externaliteiten/"spill over"-effecten van 

nieuwe antimicrobiële stoffen op de 

volksgezondheid en de wetenschap; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. verzoekt de G7, de G20 en de 

BRIC's nauw samen te werken en 

gezamenlijk te ageren; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. dringt erop aan de talrijke 

Europese en internationale programma's 

naar een hoger plan te tillen en te 

combineren, met het oog op het faciliteren 

en ondersteunen van de programma's van 

het European Antimicrobial Resistance 

Network (EARS-Net), het European 
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Surveillance of Antimicrobial 

Consumption Network (ESAC-Net), de 

Central Asian and Eastern European 

Surveillance of Antimicrobial Resistance 

(CAESAR), de Joint Interagency 

Antimicrobial Consumption and 

Resistance Analysis (JIACRA), het 

Institutional Programme for the 

Prevention and Control of Healthcare 

Associated Infections and Appropriate 

Use of Antimicrobials (PIRASAO), het 

WHO Antimicrobial Medicines 

Consumption Network (AMC), het 

European & Developing Countries 

Clinical Trials Partnership (EDCTP) en 

Poverty Related and Neglected Diseases 

(PRND)1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Damage done by Poverty Related and 

Neglected Diseases within the EU in the 

year 2015: almost 10.000 Deaths in the 

EU, 30.000 new HIV infections, mosquito 

transmitting dengue and chikungunya 

reported in many parts of Europe. Cf. 

Global Burden of Disease Results Tool, 

WHO and European Centre for Disease 

Prevention and Control. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. onderschrijft het doel – in de 

nieuwe WHO-aanbevelingen – van het in 

stand houden van de doeltreffendheid van 

voor de menselijke gezondheid 

belangrijke antibiotica door middel van 

het reduceren van hun bovenmatige 

gebruik in dieren3 bis; onderstreept dat in 

sommige landen naar schatting 50 tot 70 

procent van alle gebruikte medisch gezien 

belangrijke antibiotica aan dieren wordt 
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toegediend, met name vanwege hun 

groeibevorderende werking; dringt er in 

het kader van de "één gezondheid"-

benadering op aan dit onderwerp op te 

nemen in het handelsbeleid van de EU, 

alsook in de onderhandelingen met 

internationale organisaties, zoals de 

WTO, en geassocieerde en derde landen, 

teneinde tot een wereldwijd verbod te 

komen op het gebruik van antibiotica voor 

het bevorderen van de groei van gezonde 

dieren; 

 _________________ 

 3 bis 

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

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/ 

Or. en 

 

Amendement  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. herinnert eraan dat, zoals staat in 

de richtsnoeren van de Commissie 

betreffende het prudentiële gebruik van 

antimicrobiële stoffen in de 

diergeneeskunde, het ongerichte gebruik 

van antimicrobiële stoffen, het gebruik 

ervan in subtherapeutische doseringen en 

het gebruik ervan gedurende niet-

geëigende periodes het risico op het 

ontstaan van AMR aanzienlijk vergroot; 

beklemtoont dat de veehouderijsector in 

de EU wereldwijd het voortouw moet 

blijven nemen wat betreft het geleidelijk 

stoppen met het stelselmatige misbruik, 

met name middels de toediening via 

veevoeders en het drinkwater, van 

antimicrobiële stoffen, en verzoekt de 

Commissie de regels betreffende het 
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gebruik van antimicrobiële stoffen in de 

veehouderijsector verder aan te scherpen; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. onderstreept het belang van 

nauwere samenwerking tussen 

producenten en universitaire en 

wetenschappelijke instellingen, teneinde 

binnen universiteiten en 

wetenschappelijke centra de oprichting 

van speciale structuren voor de strijd 

tegen AMR te faciliteren; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Rupert Matthews 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. beklemtoont dat stimulansen 

alleen het beoogde effect zullen sorteren 

indien ze gelijk zijn aan, of groter zijn 

dan, de kosten van het ontwikkelen van 

nieuwe geneesmiddelen over hun 

volledige levenscyclus; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 quater. herinnert eraan dat de 

traditionele manier van het ontwikkelen 

van antibiotica, die stoelt op een aantal 

technieken voor het modificeren van uit 

de natuur verkregen antibiotica, uitgeput 

is en dat investeringen in O&O voor de 

ontwikkeling van een nieuwe generatie 

antibiotica nodig zijn om van het oude op 

het nieuwe model te kunnen overstappen; 

verwelkomt de reeds ontwikkelde nieuwe 

technieken, zoals monoklonale 

antilichamen, die bacteriën niet doden, 

maar de virulentie ervan reduceren, 

waardoor ze nutteloos worden; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Rupert Matthews 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 quater. beklemtoont dat Europese 

onderzoeksinstituten wereldwijd een 

voortrekkersrol zouden kunnen vervullen, 

bijvoorbeeld in de G7 en de G20; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 quinquies. beklemtoont het belang van 

Europese initiatieven zoals de ECDC-
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programma's voor infectieziekten als aids, 

tuberculose en malaria, en stelt vast dat 

deze initiatieven ervan getuigen dat de EU 

adequaat reageert op en handelt naar 

aanleiding van de behoefte aan nieuwe 

antibiotica, en is van oordeel dat de 

ECDC een centrale rol toekomt bij het 

prioriteren van hetgeen op O&O-gebied 

nodig is, alsook bij de coördinatie van de 

acties en de betrokkenheid van alle 

actoren bij het bevorderen van 

sectoroverschrijdende samenwerking en 

het opbouwen van capaciteit via O&O-

netwerken;  

Or. en 

 

Amendement  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 sexies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 sexies. refereert aan het rapport 

"Tackling drug-resistant infections 

globally: final report and 

recommendations"5 bis, waarin de kosten 

van het wereldwijd aanpakken van AMR 

geschat worden op mogelijkerwijs 

40 miljard dollar over een periode van 

tien jaar, hetgeen in het niet valt met de 

kosten van 'nietsdoen' en ook slechts een 

zeer klein deel is van het bedrag dat de 

landen van de G20 op dit moment 

uitgeven aan gezondheidszorg: namelijk 

ongeveer 0,05 %; verzoekt de Commissie 

deze cijfers te analyseren en te 

onderzoeken of het mogelijk is de 

industrie een volksgezondheidsbelasting 

op te leggen in het kader van het concept 

'maatschappelijk verantwoord 

ondernemen'; 

 _________________ 
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 5 bis https://amr-

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

l%20paper_with%20cover.pdf 

Or. en 

 

Amendement  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 septies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 septies. verwelkomt de Verklaring 

van Davos over het bestrijden van 

antimicrobiële resistentie, afgelegd tijdens 

het World Economic Forum in Davos in 

januari 2016, waarin de farmaceutische 

industrie, de biotechnologie-industrie en 

de diagnostica-industrie het succes van de 

programma's voor het wereldwijd 

verbeteren van de toegang tot 

geneesmiddelen voor hiv, tuberculose en 

malaria erkennen, en aandringen op een 

vergelijkbare collaboratieve inspanning 

voor het aanpakken van de kwestie van de 

toegang tot antibiotica6 bis;  

 _________________ 

 6 bis https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf 

Or. en 

 

Amendement  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 octies (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 
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 5 octies. waarschuwt dat het gebruik 

van antibiotica en pesticiden in de 

landbouw volgens de FAO waarschijnlijk 

nog dramatisch zal toenemen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten onderzoek te 

doen naar nieuwe methoden die 

verhinderen dat ooit nog resten van 

pesticiden en antibiotica in 

levensmiddelen voorkomen; dringt verder 

aan op een verbod op het gebruik van 

laatstelijnsantibiotica in de 

diergeneeskunde; 

Or. en 

 


