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Poprawka  1 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Motyw -A (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 -A. mając na uwadze, że główną 

przyczyną oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe jest nadmierne 

stosowanie antybiotyków oraz że nawet 

połowa antybiotyków jest stosowana u 

ludzi niepotrzebnie i niewłaściwie, zmiana 

sposobu stosowania antybiotyków jest 

najważniejszym pojedynczym działaniem 

koniecznym do spowolnienia rozwoju 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Motyw -A a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 -Aa. mając na uwadze, że konsumpcja 

antybiotyków spada wraz ze wzrostem 

wiedzy na temat ich prawidłowego 

stosowania; 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 
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Motyw -A b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 -Ab. mając na uwadze, że 

upowszechnienie stosowania środków 

przeciwdrobnoustrojowych przyczyniło się 

do spadku skuteczności istniejących już 

środków przeciwdrobnoustrojowych i 

potrzebne są dalsze badania, by 

opracować terapie alternatywne; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Motyw -A c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 -Ac. mając na uwadze, że rozwój i 

rozprzestrzenianie się oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe w środowisku 

również stanowią przedmiot rosnącego 

zaniepokojenia i wymagają dalszych 

badań; 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Motyw A 

 
Projekt opinii Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach znacznie wzrosną 

wyzwania związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz że 
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skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, aby 

umożliwić opracowywanie lepszych 

narzędzi, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

przewiduje się, iż brak działań spowoduje 

rokrocznie miliony zgonów na całym 

świecie, warunkiem skuteczności działań 

jest przede wszystkim lepsza wiedza, 

zapobieganie i ograniczone stosowanie 

środków przeciwdrobnoustrojowych, jak 

również dokonywanie stałych, 

międzysektorowych inwestycji w badania 

naukowe i innowacje, aby umożliwić 

opracowywanie lepszych i alternatywnych 

terapii, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Motyw A 

 
Projekt opinii Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, aby 

umożliwić opracowywanie lepszych 

narzędzi, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań są dwie równie ważne 

strategie: z jednej strony stałe, 

międzysektorowe inwestycje w badania 

naukowe i innowacje, a z drugiej strony 

kompleksowe strategie terminowego 

rozwiązywania problemów związanych z 

nadmiernym i niewłaściwym stosowaniem 

antybiotyków zarówno u ludzi, jak i u 

zwierząt, aby umożliwić opracowywanie 

lepszych narzędzi, produktów i metod w 

oparciu o podejście „Jedno zdrowie”; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Bendt Bendtsen 
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Projekt opinii 

Motyw A 

 
Projekt opinii Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, aby 

umożliwić opracowywanie lepszych 

narzędzi, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, w tym 

inwestycji zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym, aby 

umożliwić opracowywanie lepszych 

narzędzi, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Motyw A 

 
Projekt opinii Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, aby 

umożliwić opracowywanie lepszych 

narzędzi, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, aby 

umożliwić opracowywanie nowych 

antybiotyków, lepszych narzędzi, 

produktów, urządzeń i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 
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Projekt opinii 

Motyw A 

 
Projekt opinii Poprawka 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, aby 

umożliwić opracowywanie lepszych 

narzędzi, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”; 

A. mając na uwadze, że w 

nadchodzących latach wzrosną wyzwania 

związane z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, a warunkiem 

skuteczności działań jest dokonywanie 

stałych, międzysektorowych inwestycji w 

badania naukowe i innowacje, aby 

umożliwić opracowywanie lepszych 

narzędzi, produktów i metod w oparciu o 

podejście „Jedno zdrowie”, również w 

perspektywie długoterminowej; 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że w 

„Konkluzjach Rady w sprawie następnych 

kroków w dziedzinie zwalczania oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe w 

ramach podejścia «Jedno zdrowie»”1a 

zawarto apel do Komisji i państw 

członkowskich o dostosowanie – w 

ramach sieci „Jedno zdrowie” w 

odniesieniu do oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe – programów 

badań strategicznych w ramach 

istniejących inicjatyw UE w dziedzinie 

badań naukowych i rozwoju dotyczących 

nowych antybiotyków, alternatyw i 

diagnostyki; 

 _________________ 
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 1a 

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

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

conclusions-antimicrobial-resistance/. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że deklaracja 

polityczna poparta przez szefów państw 

podczas Zgromadzenia Ogólnego 

Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku 

we wrześniu 2016 r. zasygnalizowała 

światowe zobowiązanie do przyjęcia 

szeroko zakrojonego, skoordynowanego 

podejścia w celu rozwiązania problemów 

leżących u podstaw oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe w wielu 

sektorach; 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że terapia 

fagowa uważana jest za skuteczne 

uzupełnienie terapii antybiotykowej, które 

daje pozytywne wyniki i zyskuje rosnące 

zainteresowanie naukowe, również wśród 

przedsiębiorstw farmaceutycznych, jednak 
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nie otrzymuje wystarczającego wsparcia 

badawczego na szczeblu UE; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projekt opinii 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że w ciągu 

ostatnich 40 lat opracowano tylko jedną 

nowatorską klasę antybiotyków, pomimo 

rozprzestrzeniania się i rozwoju nowych 

opornych bakterii, a ponadto istnieją 

wyraźne dowody oporności na nowe 

środki w ramach istniejących klas 

antybiotyków; 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Motyw A a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Aa. mając na uwadze, że nadmierne i 

niewłaściwe stosowanie antybiotyków 

zarówno u ludzi, jak i u zwierząt sprawia, 

że oporność na środki 

przeciwdrobnoustrojowe staje się 

poważnym zagrożeniem dla przyszłości 

ludzkości; 

Or. en 
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Poprawka  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Motyw A b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że w styczniu 

2016 r. ponad 100 przedsiębiorstw 

podpisało deklarację z Davos wzywającą 

do podjęcia wspólnych działań na rzecz 

stworzenia zrównoważonego i 

przewidywalnego rynku antybiotyków, 

szczepionek i diagnostyki, który wzmacnia 

ochronę nowych i istniejących terapii; 

wzywa również do podjęcia 

skoordynowanych działań w celu poprawy 

zapobiegania zakażeniom, ulepszenia 

higieny, zarządzania i środków 

ochronnych; 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Projekt opinii 

Motyw A b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że świadomość 

na temat zapobiegania i nieprawidłowego 

stosowania środków 

przeciwdrobnoustrojowych jest nadal 

niska w państwach członkowskich; mając 

również na uwadze, że szczepienia są 

skutecznym sposobem zapobiegania 

zakażeniom, które wymagałyby leczenia 

środkami przeciwdrobnoustrojowymi, a 

zatem ograniczają rozwój oporności; 

Or. en 
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Poprawka  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Motyw A c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ac. mając na uwadze, że zakażenia 

szpitalne stanowią istotne zagrożenie dla 

zachowania i zagwarantowania 

podstawowej opieki zdrowotnej na 

świecie; 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że w ramach 

inicjatywy w zakresie wspólnego 

programowania badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe 

przeznaczono dotychczas 52,95 mln EUR i 

w tym roku przeznaczone zostanie dalsze 

14,4 mln EUR w ramach obecnego 

zaproszenia do składania wniosków; 

mając na uwadze, że ILI realizuje siedem 

projektów badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach 

programu ND4BB, o całkowitym budżecie 

wynoszącym ponad 600 mln EUR, 

obejmującym wkład finansowy Komisji 

Europejskiej i wkład niepieniężny 

przedsiębiorstw farmaceutycznych; 

Or. en 

 

Poprawka  19 
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Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Motyw B a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ba. mając na uwadze, że problem 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe można 

skutecznie rozwiązać wyłącznie na 

szczeblu światowym i przy zaangażowaniu 

sektora prywatnego; 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Motyw B b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Bb. mając na uwadze, że nauka i 

badania naukowe odgrywają kluczową 

rolę w opracowywaniu standardów walki z 

opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Motyw C 

 
Projekt opinii Poprawka 

C. mając na uwadze, że różne 

instrumenty finansowe w ramach programu 

„Horyzont 2020” umożliwią realizowanie 

badań nad opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, w szczególności: 

C. mając na uwadze, że różne 

instrumenty finansowe w ramach programu 

„Horyzont 2020” powinny nadal 

umożliwiać realizowanie badań nad 

opornością na środki 
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inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych (ILI), koncentrująca się na 

wszystkich aspektach rozwoju 

antybiotyków, w tym na badaniach 

mechanizmów oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, poszukiwaniu i 

opracowywaniu leków oraz na aspekcie 

gospodarczym i aspekcie zarządzania; 

Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami 

rozwijającymi się w zakresie badań 

klinicznych, ukierunkowane na rozwój 

nowych i udoskonalonych leków, 

szczepionek, środków bakteriobójczych i 

diagnostyki do walki z HIV/AIDS, gruźlicą 

i malarią; inicjatywa w zakresie wspólnego 

programowania badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe, 

ukierunkowana na skonsolidowanie 

rozproszonych krajowych działań 

badawczych; Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERBN), finansująca projekty 

badawcze inspirowane przez naukowców 

lub oddolne projekty badawcze; instrument 

finansowy InnovFin stymulujący badania i 

rozwój w dziedzinie zwalczania chorób 

zakaźnych (Infectious Diseases Financial 

Facility – IDFF), przeznaczony dla 

projektów ściśle związanych z rynkiem; 

oraz instrument MŚP i instrument Fast 

Track to Innovation („szybka ścieżka do 

innowacji”) (FTI), które wspierają MŚP w 

opracowywaniu nowatorskich rozwiązań i 

narzędzi służących do zapobiegania 

chorobom zakaźnym, ich diagnozowania i 

leczenia oraz do poprawy kontroli zakażeń; 

przeciwdrobnoustrojowe, w szczególności: 

inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych (ILI), koncentrująca się na 

wszystkich aspektach rozwoju 

antybiotyków, w tym na badaniach 

mechanizmów oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, poszukiwaniu i 

opracowywaniu leków oraz na aspekcie 

gospodarczym i aspekcie zarządzania; 

Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami 

rozwijającymi się w zakresie badań 

klinicznych, ukierunkowane na rozwój 

nowych i udoskonalonych leków, 

szczepionek, środków bakteriobójczych i 

diagnostyki do walki z HIV/AIDS, gruźlicą 

i malarią; inicjatywa w zakresie wspólnego 

programowania badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe, 

ukierunkowana na skonsolidowanie 

rozproszonych krajowych działań 

badawczych; Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERBN), finansująca projekty 

badawcze inspirowane przez naukowców 

lub oddolne projekty badawcze; instrument 

finansowy InnovFin stymulujący badania i 

rozwój w dziedzinie zwalczania chorób 

zakaźnych (Infectious Diseases Financial 

Facility – IDFF), przeznaczony dla 

projektów ściśle związanych z rynkiem; 

oraz instrument MŚP i instrument Fast 

Track to Innovation („szybka ścieżka do 

innowacji”) (FTI), które wspierają MŚP w 

opracowywaniu nowatorskich rozwiązań i 

narzędzi służących do zapobiegania 

chorobom zakaźnym, ich diagnozowania i 

leczenia oraz do poprawy kontroli zakażeń; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Motyw C 
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Projekt opinii Poprawka 

C. mając na uwadze, że różne 

instrumenty finansowe w ramach programu 

„Horyzont 2020” umożliwią realizowanie 

badań nad opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, w szczególności: 

inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych (ILI), koncentrująca się na 

wszystkich aspektach rozwoju 

antybiotyków, w tym na badaniach 

mechanizmów oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, poszukiwaniu i 

opracowywaniu leków oraz na aspekcie 

gospodarczym i aspekcie zarządzania; 

Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami 

rozwijającymi się w zakresie badań 

klinicznych, ukierunkowane na rozwój 

nowych i udoskonalonych leków, 

szczepionek, środków bakteriobójczych i 

diagnostyki do walki z HIV/AIDS, gruźlicą 

i malarią; inicjatywa w zakresie wspólnego 

programowania badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe, 

ukierunkowana na skonsolidowanie 

rozproszonych krajowych działań 

badawczych; Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERBN), finansująca projekty 

badawcze inspirowane przez naukowców 

lub oddolne projekty badawcze; instrument 

finansowy InnovFin stymulujący badania i 

rozwój w dziedzinie zwalczania chorób 

zakaźnych (Infectious Diseases Financial 

Facility – IDFF), przeznaczony dla 

projektów ściśle związanych z rynkiem; 

oraz instrument MŚP i instrument Fast 

Track to Innovation („szybka ścieżka do 

innowacji”) (FTI), które wspierają MŚP w 

opracowywaniu nowatorskich rozwiązań i 

narzędzi służących do zapobiegania 

chorobom zakaźnym, ich diagnozowania i 

leczenia oraz do poprawy kontroli zakażeń; 

C. mając na uwadze, że różne 

instrumenty finansowe w ramach programu 

„Horyzont 2020” mogą umożliwić 

realizowanie badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe, w 

szczególności: inicjatywa w zakresie leków 

innowacyjnych (ILI), koncentrująca się na 

wszystkich aspektach rozwoju 

antybiotyków, w tym na badaniach 

mechanizmów oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, poszukiwaniu i 

opracowywaniu leków oraz na aspekcie 

gospodarczym i aspekcie zarządzania; 

Partnerstwo pomiędzy Europą a krajami 

rozwijającymi się w zakresie badań 

klinicznych, ukierunkowane na rozwój 

nowych i udoskonalonych leków, 

szczepionek, środków bakteriobójczych i 

diagnostyki do walki z HIV/AIDS, gruźlicą 

i malarią; inicjatywa w zakresie wspólnego 

programowania badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe, 

ukierunkowana na skonsolidowanie 

rozproszonych krajowych działań 

badawczych; Europejska Rada ds. Badań 

Naukowych (ERBN), finansująca projekty 

badawcze inspirowane przez naukowców 

lub oddolne projekty badawcze; instrument 

finansowy InnovFin stymulujący badania i 

rozwój w dziedzinie zwalczania chorób 

zakaźnych (Infectious Diseases Financial 

Facility – IDFF), przeznaczony dla 

projektów ściśle związanych z rynkiem; 

oraz instrument MŚP i instrument Fast 

Track to Innovation („szybka ścieżka do 

innowacji”) (FTI), które wspierają MŚP w 

opracowywaniu nowatorskich rozwiązań i 

narzędzi służących do zapobiegania 

chorobom zakaźnym, ich diagnozowania i 

leczenia oraz do poprawy kontroli zakażeń; 

Or. en 

 

Poprawka  23 
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Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że 50 % 

antybiotyków przepisywanych ludziom jest 

nieodpowiednich, a 25 % antybiotyków 

przyjmowanych przez ludzi nie jest 

właściwie podawanych; mając na uwadze, 

że u 30 % osób hospitalizowanych stosuje 

się antybiotyki oraz że najbardziej 

krytyczna grupa bakterii odpornych na 

wiele leków stwarza szczególne zagrożenie 

w szpitalach, placówkach opiekuńczo-

pielęgnacyjnych oraz w opiece nad 

pacjentami wymagającymi stosowania 

wyrobów takich jak respiratory i cewniki 

naczyniowe; 

Or. en 

 

Poprawka  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że skuteczna 

walka z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe musi stanowić 

część szerszej międzynarodowej inicjatywy 

angażującej możliwie jak najwięcej 

międzynarodowych instytucji, agencji i 

ekspertów; 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 
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Projekt opinii 

Motyw C a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Ca. mając na uwadze, że Komisja 

zobowiązała się zainwestować ponad 200 

mln EUR w walkę z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe przez ostatnie 3 

lata programu „Horyzont 2020”; 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Motyw C b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 Cb. mając na uwadze, że bakterie stale 

ewoluują, środowisko badawczo-

rozwojowe i otoczenie regulacyjne są 

złożone, zakażenia, na które 

ukierunkowane są badania, bywają 

rzadkie, a oczekiwane zyski są nadal 

ograniczone; 

Or. en 

 

Poprawka  27 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Ustęp -1 (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 -1. podkreśla potrzebę zmniejszenia 

stosowania antybiotyków w celu 
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spowolnienia dalszego rozwoju oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 
Projekt opinii Poprawka 

1. podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie epidemiologii i 

immunologii w odniesieniu do patogenów 

opornych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną; 

1. podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie epidemiologii i 

immunologii w odniesieniu do patogenów 

opornych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną, nowych 

mechanizmów oporności na leki 

przeciwdrobnoustrojowe, opracowywania 

nowych środków terapeutycznych, 

diagnostycznych i zapobiegawczych, w 

tym szczepionek, oraz technologii i 

podejść w zakresie podawania leków, 

takich jak wykorzystywanie odporności 

gospodarza do niszczenia opornych 

drobnoustrojów; zwraca uwagę, że 

badania nad mechanizmami oporności na 

antybiotyki oraz rozwój wyrobów 

medycznych na potrzeby etiologii chorób 

stanowią kluczowe obszary dla 

odpowiedniego stosowania i 

przepisywania antybiotyków; apeluje 

zatem nie tylko o nowe produkty lecznicze, 

ale również o nowe wyroby medyczne; 

Or. en 

 

Poprawka  29 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Projekt opinii 

Ustęp 1 

 
Projekt opinii Poprawka 

1. podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie epidemiologii i 

immunologii w odniesieniu do patogenów 

opornych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną; 

1. podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie epidemiologii i 

immunologii w odniesieniu do patogenów 

opornych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną, a także 

zwiększenia finansowania alternatywnych 

terapii dla ludzi i zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  30 

Rolandas Paksas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 
Projekt opinii Poprawka 

1. podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie epidemiologii i 

immunologii w odniesieniu do patogenów 

opornych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną; 

1. podkreśla potrzebę promowania 

stosowania metod metagenomicznych oraz 
zwiększenia finansowania badań 

naukowych i innowacji w dziedzinie 

epidemiologii i immunologii w odniesieniu 

do patogenów opornych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną; 

Or. lt 

 

Poprawka  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 
Projekt opinii Poprawka 
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1. podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie epidemiologii i 

immunologii w odniesieniu do patogenów 

opornych na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz zakażeń 

związanych z opieką zdrowotną; 

1. podkreśla potrzebę zwiększenia 

finansowania badań naukowych i 

innowacji w dziedzinie epidemiologii i 

różnych terapii w dziedzinie immunologii 

w odniesieniu do patogenów opornych na 

środki przeciwdrobnoustrojowe oraz 

zakażeń związanych z opieką zdrowotną; 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1a. zwraca uwagę, że oporność na 

środki przeciwdrobnoustrojowe stała się 

jednym z najważniejszych problemów w 

dziedzinie zdrowia publicznego; podkreśla 

jednak, że o ile nowe antybiotyki są 

potrzebne, problematyczne jest przede 

wszystkim ich niewłaściwe stosowanie, 

dlatego priorytetem są działania w tym 

obszarze; 

Or. es 

 

Poprawka  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1a. podkreśla potrzebę skuteczności i 

koordynacji działań badawczych; z 

zadowoleniem przyjmuje zatem inicjatywy 

takie jak ERA-NET, mające na celu 

tworzenie synergii między inicjatywą w 

zakresie wspólnego programowania 
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badań nad opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe a programem 

„Horyzont 2020”; 

Or. en 

 

Poprawka  34 

Rolandas Paksas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1a. podkreśla potrzebę zapewnienia 

zachęt inwestycyjnych i rynkowych w celu 

propagowania badań i rozwoju, 

zapewnienia nowych środków 

przeciwdrobnoustrojowych, szczepionek, 

szybkiej diagnostyki i alternatywnych 

terapii przeciwdrobnoustrojowych; 

Or. en 

 

Poprawka  35 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1a. wzywa do inwestowania środków 

finansowych UE w kontekście programu 

„Horyzont 2020” i następnego programu 

ramowego UE w badania i rozwój 

alternatywnych, lecz uzupełniających się 

terapii, takich jak terapia fagowa; 

Or. en 
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Poprawka  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1a. podkreśla potrzebę umożliwienia 

zarządzania środkami 

przeciwdrobnoustrojowymi w celu 

poprawy przepisywania leków opartego na 

dowodach; 

Or. en 

 

Poprawka  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1a. podkreśla potrzebę zwiększenia 

puli środków finansowych na badania 

naukowe i innowacje dotyczące chorób 

rzadkich (leków sierocych); 

Or. en 

 

Poprawka  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1b. wskazuje, że poziomy oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe są 

wyraźnie różne w poszczególnych 

państwach członkowskich, w związku z 

czym kluczowe staje się skoordynowanie 

planów krajowych z wyznaczonymi 
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konkretnymi celami i właśnie w tym 

obszarze Komisja Europejska odgrywa 

istotną rolę w koordynowaniu i 

monitorowaniu strategii krajowych; 

Or. es 

 

Poprawka  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1b. podkreśla potrzebę zwiększenia 

puli środków finansowych dla różnych 

instrumentów w ramach programu 

„Horyzont 2020”, by stymulować badania 

poszerzające wiedzę na temat wykrywania, 

powstawania i rozprzestrzeniania się 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz środków 

zapobiegawczych i skutecznej kontroli 

zakażeń; 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1b. podkreśla pilną potrzebę 

dogłębnych badań nad wpływem 

obecności substancji 

przeciwdrobnoustrojowych w roślinach 

spożywczych i paszach na rozwój 

oporności na środki 
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przeciwdrobnoustrojowe i środowisko 

drobnoustrojów w glebie; 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Lieve Wierinck 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1b. wnosi o dalsze ostrożne badanie 

możliwości stosowania produktów 

leczniczych innego niż we wskazaniach 

jako alternatywy i terapii dodatkowej w 

przypadku oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1c. przypomina, że najszybszą i 

najbardziej opłacalną strategią 

rozwiązywania problemu oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe jest 

zagwarantowanie odpowiedniego i 

racjonalnego stosowania istniejących 

środków przeciwdrobnoustrojowych; 

podkreśla, że wszystkie podmioty 

zaangażowane w łańcuch cyklu życia 

środków przeciwdrobnoustrojowych 

ponoszą odpowiedzialność za dążenie do 

tego celu i podejmują współpracę na rzecz 

jego osiągnięcia, w tym w szczególności 

przemysł farmaceutyczny, sektor opieki 
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zdrowotnej oraz sektor produkcji 

zwierzęcej; wzywa Komisję do aktualizacji 

i wzmocnienia wytycznych i wymagań 

dotyczących rozważnego i racjonalnego 

stosowania środków 

przeciwdrobnoustrojowych u ludzi i 

zwierząt; 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1c. przypomina, że zdrowie jest jednym 

z czynników wpływających na 

produktywność i konkurencyjność, a 

ponadto należy do wartości, które 

obywatele cenią najbardziej; podkreśla 

zatem, że wyznaczenie celów krajowych i 

europejskich w zakresie walki z 

opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe powinno 

stanowić część programu politycznego i 

gospodarczego UE; 

Or. es 

 

Poprawka  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1c. podkreśla potrzebę inwestycji w 

badania i innowacje poświęcone 

udoskonalaniu szczepień, by wspierać 

zapobieganie; 
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Or. en 

 

Poprawka  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 d (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1d. przypomina, że według szacunków 

do 2050 r. oporność na środki 

przeciwdrobnoustrojowe może stać się 

przyczyną nawet 10 milionów zgonów 

rocznie, jeśli nie zmieni się kierunek, w 

którym zmierza jej rozwój; podkreśla, że 

ponad 9 milionów z tych przewidywanych 

zgonów nastąpi poza UE, w krajach 

rozwijających się, a szczególnie w Azji i 

Afryce, oraz że infekcje są zakaźne i nie 

znają granic, podobnie jak 

rozprzestrzeniająca się oporność na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; w związku z tym, 

mając na względzie transgraniczny 

charakter tego zagrożenia, podkreśla 

pilną potrzebę podjęcia działań mających 

zasięg globalny, a nie tylko ograniczonych 

do UE; dlatego też wzywa UE i państwa 

członkowskie, by wyraźnie zobowiązały się 

do wprowadzenia strategii globalnej – 

obejmującej cały świat – w zakresie walki 

z opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, która 

zagwarantowałaby skuteczność tej walki, 

a ponadto byłaby przekrojowa i objęłaby 

takie obszary jak handel i 

międzynarodowe umowy handlowe, 

polityka na rzecz rozwoju, w ramach 

której uwzględniano by odnośne kwestie w 

celu poprawy warunków zdrowotnych w 

krajach rozwijających się, a także polityka 

rolna, w ramach której m.in. 

wprowadzono by zakaz stosowania 

antybiotyków u zdrowych zwierząt w celu 

uzyskania przyrostu masy; 
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Or. es 

 

Poprawka  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 e (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 1e. podkreśla, że jedna trzecia recept 

jest wydawana w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej, zatem ten sektor należy 

traktować w sposób priorytetowy w 

protokołach stosowania; 

Or. es 

Poprawka  47 

Bendt Bendtsen 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 
Projekt opinii Poprawka 

2. wzywa do opracowania różnych 

zachęt typu „push” i „pull” stymulujących 

tworzenie nowych produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych; uważa, że zachęty 

mają znaczenie wtedy, gdy są one trwałe w 

dłuższej perspektywie, stymulują 

inwestycje w całym cyklu rozwoju 

produktu i całym cyklu jego życia, są 

ukierunkowane na kluczowe priorytety w 

dziedzinie zdrowia publicznego oraz 

wspierają odpowiednie zastosowania 

lecznicze; 

2. wzywa do stosowania środków 

motywujących dla przemysłu, takich jak 

opracowywanie różnych zachęt typu 

„push” i „pull” stymulujących tworzenie 

nowych produktów leczniczych i wyrobów 

medycznych; uważa, że zachęty mają 

znaczenie wtedy, gdy są one trwałe w 

dłuższej perspektywie, stymulują 

inwestycje w całym cyklu rozwoju 

produktu i całym cyklu jego życia, są 

ukierunkowane na kluczowe priorytety w 

dziedzinie zdrowia publicznego oraz 

wspierają odpowiednie zastosowania 

lecznicze; 

Or. en 

 

Poprawka  48 
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Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 

 
Projekt opinii Poprawka 

2. wzywa do opracowania różnych 

zachęt typu „push” i „pull” stymulujących 

tworzenie nowych produktów leczniczych i 

wyrobów medycznych; uważa, że zachęty 

mają znaczenie wtedy, gdy są one trwałe w 

dłuższej perspektywie, stymulują 

inwestycje w całym cyklu rozwoju 

produktu i całym cyklu jego życia, są 

ukierunkowane na kluczowe priorytety w 

dziedzinie zdrowia publicznego oraz 

wspierają odpowiednie zastosowania 

lecznicze; 

2. wzywa do opracowania różnych 

zachęt typu „push” i „pull” służących 

znalezieniu i wdrożeniu nowych terapii; 

uważa, że zachęty mają znaczenie wtedy, 

gdy są one trwałe w dłuższej perspektywie, 

stymulują inwestycje w całym cyklu 

rozwoju produktu i całym cyklu jego życia, 

są ukierunkowane na kluczowe priorytety 

w dziedzinie zdrowia publicznego oraz 

wspierają odpowiednie zastosowania 

lecznicze; 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 – akapit 1 (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 uważa, że modelami typu „pull” mogą być 

między innymi następujące modele: 

 – transferowalna wyłączność rynkowa: 

transferowalna wyłączność rynkowa to 

rodzaj mechanizmu typu „pull”, 

przyznający nowemu antybiotykowi 

dodatkowe miesiące wyłączności 

rynkowej, która może zostać przeniesiona 

na inny związek posiadający większy 

potencjał handlowy; model ten mógłby 

działać wyłącznie w następujących 

warunkach: określone wydłużenie okresu 

wyłączności; wyłączność przyznawana jest 

różnym związkom, a każdy związek może 

skorzystać z transferowalnej wyłączności 
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rynkowej tylko raz; powiadamianie z 

odpowiednim wyprzedzeniem: 

upublicznienie docelowego związku 

objętego transferowalną wyłącznością 

rynkową; 

 – zryczałtowana nagroda za wejście na 

rynek: zwiększenie dochodów uzyskanych 

dzięki nowym środkom 

przeciwdrobnoustrojowym przez 

bezpośrednią płatność pieniężną po 

wejściu na rynek; ten model 

zryczałtowanej płatności może 

funkcjonować wyłącznie wówczas, gdy 

spełnione są następujące warunki: 

naukowo uzasadnione kryteria 

przyznawania nagrody, oparte na 

kryteriach kwalifikowalności zawartych w 

wykazach WHO lub innych właściwych 

organów; wstępnie określona 

maksymalna liczba nagród 

przyznawanych za patogeny priorytetowe 

lub docelowe profile produktów określone 

przez odpowiednie organizacje w oparciu 

o bieżące i przyszłe potrzeby medyczne; 

 – model zabezpieczenia społecznego lub 

ubezpieczenia osobowego; w ramach 

zabezpieczenia społecznego lub 

ubezpieczenia osobowego obywatele mogą 

zapewnić dostęp do nowych środków 

przeciwdrobnoustrojowych oraz ich 

rozwój; 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 2a. uznaje różnice między państwami 

członkowskimi pod względem praktyk i 

poziomów stosowania 
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przeciwdrobnoustrojowych produktów 

leczniczych; wzywa do wzmocnionej 

współpracy i wymiany najlepszych praktyk 

między państwami członkowskimi w celu 

opracowania opartych na dowodach 

wytycznych dotyczących stosowania 

przeciwdrobnoustrojowych produktów 

leczniczych, walki z ich nadużywaniem 

oraz wspierania badań nad opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 2a. wzywa do wykorzystywania 

transferowalnej wyłączności rynkowej 

jako opcji istotnej zachęty, która 

pozwoliłaby podmiotowi posiadającemu 

zezwolenie na nowy związek 

przeciwdrobnoustrojowy na rozszerzenie 

wyłączności na inny związek, pod 

warunkiem że stosowane są one z 

należytym uwzględnieniem 

zrównoważoności systemów opieki 

zdrowotnej; 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 
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 2a. wzywa Komisję do zapewnienia, że 

podjęte zostaną znaczne wysiłki w 

obszarze badań i rozwoju, aby zwiększyć 

wiedzę i odpowiednio ocenić rolę, którą 

strumienie odpadów pochodzenia 

ludzkiego, zwierzęcego i przemysłowego 

odgrywają w rozwoju i rozprzestrzenianiu 

się oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, jak przewidziano 

w planie działania „Jedno zdrowie”; 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 2a. podkreśla znaczenie 

identyfikowania i rozwiązywania 

konkretnych problemów związanych z 

dostępem, stabilnością rynku i 

utrudnieniami w zaopatrzeniu w 

przypadku istniejących antybiotyków, 

diagnostyki i szczepionek, a także 

rozwijania innowacyjnych mechanizmów 

finansowania i zamówień publicznych w 

celu eliminacji tych problemów; 

Or. en 

 

Poprawka  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 2a. podkreśla, że do lat 

sześćdziesiątych XX w. zostało 
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opracowanych ponad 20 nowych klas 

antybiotyków i że od tamtej pory na rynek 

trafiło tylko kilka nowych typów 

antybiotyków; 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 2b. zwraca uwagę, że to małe 

zainteresowanie opracowywaniem nowych 

antybiotyków ze strony przedsiębiorstw 

farmaceutycznych spowodowane jest 

niskim zwrotem z inwestycji; przypomina, 

że antybiotyki to produkty lecznicze, 

którymi pacjent zostaje wyleczony, a ich 

stosowanie jest zawsze tymczasowe, co 

oznacza, że rozwój nowych antybiotyków 

nie może być powiązany z typowym 

modelem gospodarczym, do którego 

przyzwyczajony jest przemysł, na przykład 

przy chorobach przewlekłych, które są 

nieuleczalne i pacjent musi stosować 

produkty lecznicze w sposób 

nieprzerwany, przez co płynące z nich 

korzyści są wyższe niż w przypadku 

antybiotyków; 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 
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 2c. przypomina, ze obydwie instytucje 

– Parlament Europejski i Rada – zwróciły 

się o przegląd obecnych zachęt (tj. 

rozporządzenia w sprawie sierocych 

produktów leczniczych) z powodu ich 

nieprawidłowego stosowania i wysokiej 

ceny końcowej; wzywa zatem Komisję do 

analizy obecnych modeli zachęt w celu 

opracowania specjalnych nowych modeli 

zarówno dla sierocych produktów 

leczniczych, jak i dla antybiotyków; 

Or. en 

 

Poprawka  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 d (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 2d. przypomina o potrzebie 

przejrzystości kosztów rzeczywistych w 

przypadku finansowania ze środków 

publicznych oraz o oddzieleniu kosztów 

badań i rozwoju od cen produktów i 

wielkości sprzedaży; w związku z tym 

podkreśla, że gwarantowanie 

przystępności cen i dostępu do wysokiej 

jakości antybiotyków musi stanowić 

ostateczny cel badań i rozwoju oraz 

zachęt; 

Or. en 

 

Poprawka  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 2 e (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 
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 2e. podkreśla znaczenie opracowania 

definicji kosztów badań naukowych i 

rozwoju, w której odejmowane są wypłaty 

niezwiązane z łańcuchem produkcji oraz 

dotacje bezpośrednie i pośrednie; 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; uważa, że 

potrzebne są różne modele współpracy 

oparte na impulsie pochodzącym z sektora 

publicznego i na zaangażowaniu 

przemysłu; uznaje, że możliwości 

przemysłu odgrywają kluczową rolę w 

badaniach i rozwoju w zakresie oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe; 

niezależnie od powyższego podkreśla, że 

wymagana jest dalsza priorytetyzacja i 

koordynacja publiczna badań i rozwoju w 

tej pilnej dziedzinie; wzywa zatem Komisję 

do uruchomienia publicznej sieci 

koordynacji wszystkich projektów 

badawczo-rozwojowych w obszarze 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe finansowanych 

ze środków publicznych, podobnej do 

Europejskiego programu nadzorowania 

konsumpcji środków 

przeciwdrobnoustrojowych; 

Or. en 
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Poprawka  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; zachęca do 

dalszych wspólnych działań sektora 

prywatnego i publicznego, których 

przykładem są programy realizowane w 

ramach wspólnej inicjatywy 

technologicznej w zakresie leków 

innowacyjnych (ILI): „Nowe leki przeciw 

złym wirusom” (New Drugs for Bad 

Bugs), COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB czy 

ENABLE, by wykorzystać siłę współpracy; 

zachęca ponadto do tworzenia partnerstw 

publiczno-prywatnych mających na celu 

wspieranie innowacji w tym obszarze; 

Or. en 

 

Poprawka  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

3. podkreśla, że UE powinna 

znajdować się na pierwszej linii walki z 

problemem oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, zapewniając 

praktyczne wytyczne mające 

zagwarantować zrównoważone, skuteczne 

działania, zgodnie z globalnym planem 

działania uzgodnionym przez Światowe 
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Zgromadzenie Zdrowia w 2015 r.; wyraża 

pilną potrzebę wspierania partnerstw w 

całej UE w celu zwiększenia wymiany 

najlepszych praktyk i podniesienia 

poziomu wiedzy na temat oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  62 

Rolandas Paksas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

3. wyraża pilną potrzebę stworzenia 

bardziej całościowego systemu 

monitorowania problemów związanych z 

opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, łączącego dane 

na temat oporności, konsumpcji i 

sprzedaży środków 

przeciwdrobnoustrojowych z tendencjami 

w zakresie przepisywania leków i innymi 

czynnikami, a także wspierania partnerstw 

w całej UE w celu zwiększenia wymiany 

najlepszych praktyk i podniesienia 

poziomu wiedzy na temat oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  63 

Rolandas Paksas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 
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wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; stwierdza, że 

należy przykładać szczególną wagę do 

wzmacniania współpracy z sektorem 

badań biotechnologicznych i przemysłem 

biotechnologicznym; 

Or. lt 

Poprawka  64 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk w obszarze 

ograniczania stosowania antybiotyków i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE w celu zwiększenia 

wymiany najlepszych praktyk i 

podniesienia poziomu wiedzy na temat 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

3. wyraża pilną potrzebę wspierania 

partnerstw w całej UE i poza jej granicami 

w celu zwiększenia wymiany najlepszych 

praktyk i podniesienia poziomu wiedzy na 

temat oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 
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Poprawka  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 3a. z zadowoleniem przyjmuje – w 

odniesieniu do alternatywnych modeli 

biznesowych służących promowaniu 

badań i rozwoju – inicjatywy takie jak 

globalne partnerstwo na rzecz badań i 

rozwoju antybiotyków (inicjatywa 

GARDP), które poszukuje alternatywnych 

modeli biznesowych, ponieważ rynek nie 

zapewnił wystarczającego wsparcia dla 

opracowywania nowych antybiotyków; 

przypomina, że nowe modele biznesowe 

muszą być zrównoważone, wynikać z 

zapotrzebowania, opierać się na 

dowodach oraz zasadach przystępności, 

skuteczności, wydajności i 

sprawiedliwości, z korzyścią dla 

pacjentów; 

Or. en 

 

Poprawka  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 3a. podkreśla znaczenie 

udoskonalenia i ukierunkowania 

partnerstw publiczno-prywatnych oraz 

współpracy między przemysłem, MŚP i 

naukowcami z publicznego sektora 

badawczego dla sprostania wyzwaniom 

związanym z tworzeniem nowych 

antybiotyków, szczepionek i diagnostyki; 
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Or. en 

 

Poprawka  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 3a. podkreśla, że UE powinna 

współfinansować państwa członkowskie, 

aby pomóc im w ustanawianiu i 

wdrażaniu krajowych planów działania 

„Jedno zdrowie” przeciwko oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 3b. z zadowoleniem przyjmuje wnioski 

„Wspólnego sympozjum technicznego 

WHO, WIPO i WTO dotyczącego 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe: jak wspierać 

innowacje, dostęp do antybiotyków i ich 

właściwe stosowanie”4a, podczas którego 

rozmawiano o nowych modelach w 

dziedzinie badań naukowych i rozwoju, 

mających stanowić zachętę do 

prowadzenia prac badawczych i 

rozwojowych, a jednocześnie 

oddzielających opłacalność antybiotyku 

od sprzedanych ilości w celu 

skorygowania rynku antybiotyków; 

 _________________ 
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 4a 

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

s.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Poprawka  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 3b. wzywa Komisję do opracowania 

misji dotyczącej oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe w przyszłym 

dziewiątym programie ramowym przy 

zastosowania podejścia 

międzysektorowego i 

interdyscyplinarnego; 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Rolandas Paksas 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 
Projekt opinii Poprawka 

4. podkreśla potrzebę usprawnienia 

procesu gromadzenia danych na poziomie 

systemowym w całej UE, a także potrzebę 

śledzenia tendencji i zmian w zakresie 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz szybkiego 

reagowania na nie; zwraca uwagę na 

wartość dodaną e-zdrowia i cyfryzacji, 

które stwarzają możliwość tworzenia 

zbiorów i kumulowania danych 

dotyczących oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

4. wzywa do wzmocnienia globalnego 

nadzorowania oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz ich 

stosowania u ludzi, zwierząt i w 

środowisku, aby lepiej zrozumieć problem 

i wykorzystywać te informacje w 

działaniach; podkreśla potrzebę 

usprawnienia procesu gromadzenia danych 

na poziomie systemowym w całej UE, a 

także potrzebę śledzenia tendencji i zmian 

w zakresie oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz szybkiego 
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reagowania na nie; zwraca uwagę na 

wartość dodaną e-zdrowia i cyfryzacji, 

które stwarzają możliwość tworzenia 

zbiorów i kumulowania danych 

dotyczących oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 

 
Projekt opinii Poprawka 

4. podkreśla potrzebę usprawnienia 

procesu gromadzenia danych na poziomie 

systemowym w całej UE, a także potrzebę 

śledzenia tendencji i zmian w zakresie 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz szybkiego 

reagowania na nie; zwraca uwagę na 

wartość dodaną e-zdrowia i cyfryzacji, 

które stwarzają możliwość tworzenia 

zbiorów i kumulowania danych 

dotyczących oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

4. podkreśla potrzebę usprawnienia 

procesu gromadzenia danych dotyczących 

częstości występowania, modeli użycia 

oraz prawidłowego i nieprawidłowego 

stosowania w sposób systemowy w całej 

UE, a także potrzebę śledzenia tendencji i 

zmian w zakresie oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz szybkiego 

reagowania na nie; zwraca uwagę na 

wartość dodaną e-zdrowia i cyfryzacji, 

które stwarzają możliwość tworzenia 

zbiorów i kumulowania danych 

dotyczących oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 4a. podkreśla potrzebę unijnego 

systemu gromadzenia danych na temat 
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prawidłowego stosowania wszystkich 

antybiotyków; apeluje zatem o 

opracowanie protokołów przepisywania i 

stosowania antybiotyków na szczeblu UE, 

uznających m.in. odpowiedzialność 

weterynarzy i lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej; apeluje również o 

obowiązkowe gromadzenie wszystkich 

recept na antybiotyki na szczeblu 

krajowym oraz o ich rejestrację w bazie 

danych dotyczących stosowania i 

przepisywania antybiotyków, 

kontrolowanej i koordynowanej przez 

ekspertów w dziedzinie zakażeń w celu 

rozpowszechniania wiedzy na temat ich 

najlepszego wykorzystywania; 

Or. en 

 

Poprawka  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 4a. podkreśla znaczenie zwiększenia 

świadomości i wiedzy na temat oporności 

na środki przeciwdrobnoustrojowe przez 

skuteczną dezynfekcję, środki 

zapobiegawcze, kształcenie i szkolenie, w 

tym unijne kampanie informacyjne i 

ukierunkowane szkolenia dla 

pracowników służby zdrowia, 

farmaceutów, weterynarzy i hodowców 

zwierząt gospodarskich; 

Or. en 

 

Poprawka  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 
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Ustęp 4 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 4a. podkreśla potrzebę analizy dużych 

zbiorów danych pochodzących z różnych 

sektorów przemysłu; 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 4b. podkreśla – w odniesieniu do 

pacjentów i systemów opieki zdrowotnej – 

różne środki, o których mowa w 

sprawozdaniu ECDC „Zawodzą 

antybiotyki ostatniego rzutu: możliwości 

postępowania w obliczu tego naglącego 

zagrożenia dla pacjentów i systemów 

opieki zdrowotnej”7a, w szczególności 

środków służących uniknięciu 

rozprzestrzeniania wysoce opornych 

bakterii w szpitalach, takich jak: 

obowiązkowe zgłaszanie wszystkich 

pacjentów będących nosicielami wysoce 

opornych bakterii organom zdrowia 

publicznego; obowiązkowe izolowanie 

hospitalizowanych nosicieli oraz 

utworzenie multidyscyplinarnej, 

profesjonalnej grupy zadaniowej 

podlegającej bezpośrednio ministerstwu 

zdrowia; apeluje o włączenie tych środków 

do europejskiego semestru; 

 _________________ 

 7a 

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

dia/pl/publications/Publications/antibiotic

-resistance-policy-briefing.pdf. 
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Or. en 

 

Poprawka  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 4b. podkreśla znaczenie danych 

środowiskowych dla uzyskania oglądu 

wszystkich czynników mających wpływ na 

oporność na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 4c. zwraca uwagę na brak 

gromadzenia danych dotyczących wpływu 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe na zdrowie oraz 

wywoływanych przez nią obciążeń 

społeczno-gospodarczych na szczeblu 

unijnym i światowym; 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 4 d (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka 

 4d. zwraca się do państw 

członkowskich o poprawę i umożliwienie 

dostępu do zindywidualizowanej opieki 

nad pacjentami; 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 
Projekt opinii Poprawka 

5. podkreśla systemowy charakter 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; popiera 

odnowione zobowiązanie Komisji do 

promowania działań i priorytetowej roli 

UE w zwalczaniu oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, w tym na 

poziomie międzynarodowym; podkreśla 

potrzebę zacieśnienia współpracy, w tym w 

zakresie badań naukowych i innowacji, a 

także rolę dyplomacji naukowej w 

zwiększaniu synergii i optymalizacji 

przydziału zasobów. 

5. podkreśla systemowy charakter 

oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; popiera 

odnowione zobowiązanie Komisji do 

promowania działań i priorytetowej roli 

UE w zwalczaniu oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, w tym na 

poziomie międzynarodowym; podkreśla 

potrzebę zacieśnienia współpracy, w tym w 

zakresie badań naukowych i innowacji, a 

także rolę dyplomacji naukowej w 

zwiększaniu synergii i optymalizacji 

przydziału zasobów; wzywa Komisję do 

tworzenia partnerstw, takich jak PRIMA 

lub Partnerstwo pomiędzy Europą a 

krajami rozwijającymi się w zakresie 

badań klinicznych, na potrzeby 

międzynarodowych projektów badań i 

rozwoju w obszarze zdrowia, 

obejmujących różne obszary geograficzne 

i najbardziej aktualne zagadnienia 

zdrowotne, takie jak oporność na środki 

przeciwdrobnoustrojowe, szczepionki, 

nowotwory czy dostęp do produktów 

leczniczych; 

Or. en 
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Poprawka  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. z zadowoleniem przyjmuje 

opublikowany przez WHO wykaz 

rankingowy 20 najbardziej 

niebezpiecznych patogenów opornych na 

antybiotyki2a; wzywa do pilnej realizacji 

projektów badawczo-rozwojowych 

dotyczących tego priorytetowego wykazu 

bakterii opornych na antybiotyki w celu 

opracowania produktów leczniczych 

służących ich zwalczaniu; podkreśla 

jednak, że badania nad nowymi 

produktami leczniczymi nie są jedynym 

potrzebnym działaniem oraz że należy 

rozwiązać problem nieprawidłowego 

stosowania i nadużywania, zarówno w 

odniesieniu do ludzi, jak i zwierząt, 

ponieważ przyczynia się on do wzrostu 

zagrożenia opornością na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; 

 _________________ 

 2a 

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

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

Or. en 

 

Poprawka  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. podkreśla istotną rolę, którą 

przemysł farmaceutyczny musi odgrywać 

w podejmowaniu długoterminowych 
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wysiłków na rzecz walki z opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe; wzywa 

Komisję do pogłębienia wymogów 

dotyczących wkładu przemysłu 

farmaceutycznego, mianowicie m.in. przez 

wymaganie umieszczania informacji na 

temat oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe na etykietach 

takich produktów oraz przez angażowanie 

przemysłu w monitorowanie i ocenę 

średniego wykorzystania każdego 

produktu wprowadzonego do obrotu; 

Or. en 

 

Poprawka  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. wzywa do wzmocnienia krajowych 

systemów nadzorowania oporności na 

środki przeciwdrobnoustrojowe w krajach 

rozwijających się, aby doprowadzić do 

standaryzacji wyników; 

Or. en 

 

Poprawka  84 

Rupert Matthews 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. zwraca uwagę na pozytywne efekty 

zewnętrzne/efekt domina nowych środków 

przeciwdrobnoustrojowych dla zdrowia 

publicznego i nauki; 
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Or. en 

 

Poprawka  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. wzywa grupy G7, G20 i BRICS do 

bliskiej współpracy i współdziałania; 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5b. wzywa do zwiększenia skali i 

połączenia licznych międzynarodowych 

programów na szczeblu unijnym i 

międzynarodowym, aby ułatwiać i 

wspierać programy europejskiego systemu 

nadzorowania oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe (EARS-Net), 

Europejskiego programu nadzorowania 

konsumpcji środków 

przeciwdrobnoustrojowych (ESAC-Net), 

środkowoazjatyckiej i 

wschodnioeuropejskiej sieci nadzoru 

epidemiologicznego nad 

antybiotykoopornością (CAESAR), 

wspólnej międzyagencyjnej analizy 

spożycia środków 

przeciwdrobnoustrojowych i oporności na 

te środki (JIACRA), zintegrowanego 

programu zapobiegania zakażeniom 

związanym z opieką zdrowotną i ich 

kontroli (PIRASOA), sieci konsumpcji 

przeciwdrobnoustrojowych produktów 
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leczniczych WHO (AMC), Partnerstwa 

pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi 

się w zakresie badań klinicznych 

(EDCTP) oraz chorób związanych z 

ubóstwem i chorób zaniedbanych 

(PRND)1a; 

 _________________ 

 1a Szkody wyrządzone przez choroby 

związane z ubóstwem i choroby 

zaniedbane w UE w 2015 r.: niemal 10 

000 zgonów w UE, 30 000 nowych 

zakażeń wirusem HIV, przypadki 

wystąpienia przenoszonych przez komary 

dengi i gorączki chikungunya w wielu 

częściach Europy. Zob. „Global Burden 

of Disease Results Tool” [Narzędzie do 

analizy wyników dotyczących 

ogólnoświatowego obciążenia chorobami], 

WHO i Europejskie Centrum ds. 

Zapobiegania i Kontroli Chorób. 

Or. en 

 

Poprawka  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5b. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

celem nowych zaleceń WHO jest pomoc w 

zachowaniu skuteczności antybiotyków, 

które są ważne dla leczenia ludzi, przez 

ograniczenie ich nieuzasadnionego 

stosowania u zwierząt3a; podkreśla, że w 

niektórych państwach około 50–70 % 

całkowitej konsumpcji antybiotyków 

ważnych z medycznego punktu widzenia 

przypada na sektor hodowlany, w którym 

wykorzystywane są one głównie do 

pobudzania wzrostu zwierząt zdrowych; 

apeluje, aby w ramach podejścia „Jedno 

zdrowie” temat ten został uwzględniony w 
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polityce handlowej UE oraz w 

negocjacjach z organizacjami 

międzynarodowymi, takimi jak WTO, oraz 

państwami stowarzyszonymi i trzecimi, 

kształtując politykę światową w celu 

wprowadzenia zakazu stosowania 

antybiotyków do tuczenia zdrowych 

zwierząt; 

 _________________ 

 3a 

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

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Poprawka  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5b. przypomina, jak stwierdzono w 

wytycznych Komisji dotyczących 

rozważnego stosowania środków 

przeciwdrobnoustrojowych w medycynie 

weterynaryjnej, że nieukierunkowane 

stosowanie środków 

przeciwdrobnoustrojowych, w dawkach 

poniżej stężeń terapeutycznych i przez 

nieodpowiedni okres znacznie zwiększa 

ryzyko rozwoju oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe; podkreśla, że 

sektor produkcji zwierzęcej UE musi 

nadal być światowym liderem w 

odchodzeniu od rutynowego 

nieprawidłowego stosowania środków 

przeciwdrobnoustrojowych, szczególnie w 

paszy i wodzie pitnej, oraz wzywa Komisję 

do dalszego wzmacniania wymogów 

dotyczących stosowania środków 

przeciwdrobnoustrojowych w tym 

sektorze; 
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Or. en 

 

Poprawka  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5b. podkreśla, jak ważna jest bliska 

współpraca między przemysłem oraz 

uniwersytetami i instytucjami naukowymi, 

by ułatwić tworzenie specjalnych struktur 

w ramach uniwersytetów i centrów 

naukowych w celu walki z opornością na 

środki przeciwdrobnoustrojowe; 

Or. en 

 

Poprawka  90 

Rupert Matthews 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5b. podkreśla, że zachęty, aby były 

skuteczne, muszą pokrywać lub 

przekraczać koszty opracowania nowych 

produktów leczniczych przez cały cykl ich 

życia; 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 c (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka 

 5c. przypomina, że klasyczna 

generacja antybiotyków, oparta na 

szeregu technik modyfikacji antybiotyków 

pozyskiwanych z natury, została 

wyczerpana, oraz że inwestycje badawczo-

rozwojowe służące stworzeniu nowej 

generacji powinny przełamać klasyczny 

model antybiotyków; z zadowoleniem 

przyjmuje nowe techniki, które zostały już 

opracowane, na przykład przeciwciała 

monoklonalne, zmniejszające zjadliwość 

bakterii bez ich niszczenia, lecz przez 

sprawienie, że stają się one bezużyteczne; 

Or. en 

 

Poprawka  92 

Rupert Matthews 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5c. podkreśla rolę, którą europejskie 

organy badawcze mogą odegrać w 

przejęciu globalnego przywództwa, np. na 

forach G7 i G20; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 d (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5c. podkreśla znaczenie inicjatyw 

europejskich, np. programów ECDC 

dotyczących chorób zakaźnych takich jak 
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AIDS, gruźlica czy malaria; podkreśla, że 

inicjatywy te stanowią przykłady dobrych 

praktyk w reagowaniu i właściwym 

funkcjonowaniu UE w świetle 

zapotrzebowania na nowe antybiotyki oraz 

że ECDC powinno odgrywać kluczową 

rolę w nadawaniu priorytetowej rangi 

potrzebom w zakresie badań i rozwoju, w 

koordynowaniu działań i zaangażowania 

wszystkich podmiotów, we wzmacnianiu 

prac międzysektorowych oraz w 

budowaniu zdolności za pośrednictwem 

sieci badawczo-rozwojowych; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 e (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5e. przypomina sprawozdanie 

„Tackling drug-resistant infections 

globally: final report and 

recommendations” [Rozwiązywanie 

problemu zakażeń wywołanych 

lekoopornymi drobnoustrojami na 

szczeblu globalnym: sprawozdanie 

końcowe i zalecenia]5a, w którym szacuje 

się, że koszt podjęcia globalnych działań w 

zakresie oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe wyniesie do 40 

mld USD w okresie dziesięcioletnim, co 

jest niewielką kwotą w porównaniu z 

kosztem braku działania, a także stanowi 

bardzo niewielki ułamek tego, co państwa 

G20 wydają obecnie na opiekę zdrowotną: 

około 0,05 %; wzywa Komisję, aby 

przeanalizowała dane liczbowe i 

możliwość nałożenia na przemysł podatku 

na rzecz zdrowia publicznego w ramach 

jej odpowiedzialności społecznej; 
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 _________________ 

 5a https://amr-

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

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 

 

Poprawka  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 f (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5f. z zadowoleniem przyjmuję 

deklarację z Davos w sprawie zwalczania 

oporności na substancje 

przeciwdrobnoustrojowe, przedstawioną 

podczas Światowego Forum 

Ekonomicznego w Davos w styczniu 2016 

r., w której przemysł farmaceutyczny, 

biotechnologiczny i diagnostyczny „uznały 

sukces programów poprawy dostępu do 

produktów leczniczych w przypadku 

zakażenia HIV, gruźlicą i malarią na 

całym świecie oraz wezwały do podjęcia 

podobnych wspólnych wysiłków mających 

na celu rozwiązanie problemów 

związanych z dostępem do 

antybiotyków”6a;  

 _________________ 

 6a https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  

Or. en 

 

Poprawka  96 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Projekt opinii 

Ustęp 5 g (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5g. ostrzega, że według szacunków 

FAO stosowanie antybiotyków i 

pestycydów w rolnictwie drastycznie 

wzrośnie; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do prowadzenia badań nad 

nowymi sposobami usuwania pozostałości 

pestycydów i antybiotyków z żywności; 

apeluje również o wprowadzenie zakazu 

stosowania antybiotyków ostatniego rzutu 

w weterynarii; 

Or. en 

 


