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Alteração  1 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

Considerando -A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 -A. Considerando que a principal 

causa da resistência antimicrobiana 

(RAM) é o uso excessivo de antibióticos e 

que cerca de metade dos antibióticos 

utilizados em humanos são desnecessários 

e inadequados, mudar a forma como os 

antibióticos são usados é a única ação 

realmente significativa necessária para 

travar o desenvolvimento da RAM; 

Or. en 

 

Alteração  2 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

Considerando -A-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 -A-A. Considerando que o consumo de 

antibióticos diminui à medida que os 

conhecimentos sobre o seu uso correto 

aumentam; 

Or. en 

 

Alteração  3 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 
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Considerando -A-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 -A-B. Considerando que a propagação 

de agentes antimicrobianos contribuiu 

para o declínio da eficácia dos 

antimicrobianos existentes e que é preciso 

mais investigação para desenvolver 

tratamentos alternativos; 

Or. en 

 

Alteração  4 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

Considerando -A-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 -A-C. Considerando que o 

desenvolvimento e a disseminação dos 

agentes antimicrobianos no ambiente 

também constituem uma preocupação 

crescente que requer investigação 

adicional; 

Or. en 

 

Alteração  5 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

Considerando A 

 
Projeto de parecer Alteração 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

bastante nos próximos anos e se prevê que 

a falta de ação provoque anualmente 
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intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), de modo a que possam ser 

desenvolvidos melhores instrumentos, 

produtos e abordagens segundo os 

preceitos de «Uma Só Saúde»; 

milhões de mortes a nível mundial, que a 

eficácia da ação depende sobretudo de 

melhores conhecimentos, da prevenção e 

da redução do uso de agentes 

antimicrobianos, bem como de 

investimentos contínuos e intersetoriais na 

investigação e inovação (I&I), de modo a 

que possam ser desenvolvidos melhores 

tratamentos, produtos e abordagens 

alternativos segundo os preceitos de «Uma 

Só Saúde»; 

Or. en 

 

Alteração  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

Considerando A 

 
Projeto de parecer Alteração 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), de modo a que possam ser 

desenvolvidos melhores instrumentos, 

produtos e abordagens segundo os 

preceitos de «Uma Só Saúde»; 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de duas estratégias igualmente 

importantes: por um lado, de 
investimentos contínuos e intersetoriais na 

investigação e inovação (I&I) e, por outro 

lado, de estratégias abrangentes para um 

combate em tempo útil da utilização 

excessiva e inadequada de 

antimicrobianos em humanos e animais, 

de modo a que possam ser desenvolvidos 

melhores instrumentos, produtos e 

abordagens segundo os preceitos de «Uma 

Só Saúde»; 

Or. en 

 

Alteração  7 

Bendt Bendtsen 
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Projeto de parecer 

Considerando A 

 
Projeto de parecer Alteração 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), de modo a que possam ser 

desenvolvidos melhores instrumentos, 

produtos e abordagens segundo os 

preceitos de «Uma Só Saúde»; 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), designadamente de investimentos 

nos setores público e privado, de modo a 

que possam ser desenvolvidos melhores 

instrumentos, produtos e abordagens 

segundo os preceitos de «Uma Só Saúde»; 

Or. en 

 

Alteração  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

Considerando A 

 
Projeto de parecer Alteração 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), de modo a que possam ser 

desenvolvidos melhores instrumentos, 

produtos e abordagens segundo os 

preceitos de «Uma Só Saúde»; 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), de modo a que possam ser 

desenvolvidos novos antibióticos, 

melhores instrumentos, produtos, 

dispositivos e abordagens segundo os 

preceitos de «Uma Só Saúde»; 

Or. en 

 

Alteração  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 
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Projeto de parecer 

Considerando A 

 
Projeto de parecer Alteração 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), de modo a que possam ser 

desenvolvidos melhores instrumentos, 

produtos e abordagens segundo os 

preceitos de «Uma Só Saúde»; 

A. Considerando que os desafios 

relacionados com a resistência 

antimicrobiana (RAM) se intensificarão 

nos próximos anos e que a eficácia da ação 

depende de investimentos contínuos e 

intersetoriais na investigação e inovação 

(I&I), de modo a que, também a longo 

prazo, possam ser desenvolvidos melhores 

instrumentos, produtos e abordagens 

segundo os preceitos de «Uma Só Saúde»; 

Or. en 

 

Alteração  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-A. Considerando as «Conclusões do 

Conselho sobre as próximas medidas a 

adotar no quadro do conceito de Uma Só 

Saúde para combater a resistência aos 

agentes antimicrobianos»1-A, solicita à 

Comissão e aos Estados-Membros que 

alinhem as agendas de investigação 

estratégica das iniciativas existentes da 

UE em matéria de I&D relativamente a 

novos antibióticos, alternativas e 

diagnósticos no quadro da rede «Uma Só 

Saúde» sobre a RAM; 

 _________________ 

 1-A 

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

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

conclusions-antimicrobial-resistance/. 

Or. en 
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Alteração  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-A. Considerando que a declaração 

política aprovada pelos chefes de Estado 

na Assembleia Geral das Nações Unidas 

em Nova Iorque, em setembro de 2016, 

assinalou o compromisso mundial de 

adotar uma abordagem coordenada e 

abrangente para combater as causas 

profundas da resistência aos agentes 

antimicrobianos em múltiplos setores; 

Or. en 

 

Alteração  12 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-A. Considerando que a fagoterapia é 

considerada um tratamento complementar 

eficaz em relação aos antibióticos, que 

tem vindo a apresentar resultados 

positivos, a ganhar interesse científico 

crescente, nomeadamente das empresas 

farmacêuticas, mas, no entanto, não 

existe apoio suficiente à investigação a 

nível da UE; 

Or. en 

 

Alteração  13 
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Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-A. Considerando que nos últimos 40 

anos apenas foi desenvolvida uma nova 

classe de antibióticos, apesar da 

propagação e evolução de novas bactérias 

resistentes e que, além disso, existem 

provas evidentes da resistência a novos 

agentes nas novas classes de antibióticos; 

Or. en 

 

Alteração  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-A. Considerando que a utilização 

excessiva e inadequada de antibióticos em 

humanos e animais está a tornar a RAM 

numa ameaça importante para o futuro 

da humanidade; 

Or. en 

 

Alteração  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-B. Considerando que mais de 100 

empresas subscreveram a Declaração de 

Davos em janeiro de 2016, que apela a 

uma ação coletiva para criar um mercado 
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sustentável e previsível para os 

antibióticos, vacinas e diagnósticos, que 

aumente a conservação para tratamentos 

novos e existentes. A declaração apela 

ainda a uma ação coordenada para 

melhorar a prevenção de infeções e 

medidas de higiene, administração e 

conservação; 

Or. en 

 

Alteração  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-B. Considerando que, nos 

Estados-Membros, ainda existe pouca 

sensibilização relativamente à prevenção 

e à utilização indevida dos agentes 

antimicrobianos; e que a vacinação é um 

modo eficaz de prevenir infeções que 

precisariam de tratamento com agentes 

antimicrobianos, reduzindo deste modo o 

desenvolvimento da resistência; 

Or. en 

 

Alteração  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

Considerando A-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 A-C. Considerando que as infeções 

nosocomiais representam uma enorme 

ameaça para a preservação e garantia de 

cuidados de saúde básicos em todo o 

mundo; 
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Or. en 

 

Alteração  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

Considerando B-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 B-A. Considerando que a iniciativa de 

programação conjunta sobre a resistência 

antimicrobiana se comprometeu, até 

agora, com 52,95 milhões de euros e mais 

14,4 milhões de euros no seu convite à 

apresentação de propostas deste ano; que 

a Iniciativa sobre Medicamentos 

Inovadores (IMI) tem sete projetos 

relativos à RAM no âmbito do programa 

New Drugs for Bad Bugs (ND4BB), com 

um orçamento total de mais de 

600 milhões de euros, no qual se inclui a 

contribuição financeira da Comissão 

Europeia e contribuições em espécie das 

empresas farmacêuticas; 

Or. en 

 

Alteração  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

Considerando B-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 B-A. Considerando que a resistência 

antimicrobiana apenas pode ser 

combatida eficazmente a nível mundial e 

com o envolvimento do setor privado; 

Or. en 
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Alteração  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

Considerando B-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 B-B. Considerando que a ciência e a 

investigação desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento de 

normas no combate contra a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  21 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

Considerando C 

 
Projeto de parecer Alteração 

C. Considerando que os diferentes 

instrumentos de financiamento no quadro 

do programa Horizonte 2020 apresentarão 

resultados de investigação no campo da 

RAM, em especial: a Iniciativa sobre 

Medicamentos Inovadores (IMI), com 

especial atenção para todos os aspetos do 

desenvolvimento de antibióticos, incluindo 

a investigação relativa a mecanismos de 

RAM, a descoberta de medicamentos, o 

desenvolvimento de medicamentos, bem 

como questões de natureza económica e 

administrativa; a Parceria entre a Europa e 

os Países em Desenvolvimento para a 

Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP), 

com especial ênfase no desenvolvimento 

de novos e melhores medicamentos, 

vacinas, microbicidas e meios de 

diagnóstico contra o VIH/SIDA, a 

tuberculose e a malária; a Iniciativa de 

Programação Conjunta sobre a Resistência 

Antimicrobiana (JPIAMR), centrada na 

consolidação de atividades de investigação 

C. Considerando que os diferentes 

instrumentos de financiamento no quadro 

do programa Horizonte 2020 precisam de 

continuar a apresentar resultados de 

investigação no campo da RAM, em 

especial: a Iniciativa sobre Medicamentos 

Inovadores (IMI), com especial atenção 

para todos os aspetos do desenvolvimento 

de antibióticos, incluindo a investigação 

relativa a mecanismos de RAM, a 

descoberta de medicamentos, o 

desenvolvimento de medicamentos, bem 

como questões de natureza económica e 

administrativa; a Parceria entre a Europa e 

os Países em Desenvolvimento para a 

Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP), 

com especial ênfase no desenvolvimento 

de novos e melhores medicamentos, 

vacinas, microbicidas e meios de 

diagnóstico contra o VIH/SIDA, a 

tuberculose e a malária; a Iniciativa de 

Programação Conjunta sobre a Resistência 

Antimicrobiana (JPIAMR), centrada na 
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nacionais que, de outro modo, 

permaneceriam fragmentadas; o Conselho 

Europeu de Investigação (CEI), com os 

seus projetos de investigação «por 

iniciativa dos investigadores» ou de 

natureza «ascendente»; o mecanismo de 

financiamento InnovFin no domínio das 

doenças infecciosas (IDFF), para projetos 

próximos do mercado; e o instrumento a 

favor das PME e o «Processo acelerado 

para a Inovação» (FTI) que apoiam as 

PME na criação de soluções e instrumentos 

inovadores para prevenir, diagnosticar e 

tratar as doenças infecciosas e melhorar o 

controlo das infeções; 

consolidação de atividades de investigação 

nacionais que, de outro modo, 

permaneceriam fragmentadas; o Conselho 

Europeu de Investigação (CEI), com os 

seus projetos de investigação «por 

iniciativa dos investigadores» ou de 

natureza «ascendente»; o mecanismo de 

financiamento InnovFin no domínio das 

doenças infecciosas (IDFF), para projetos 

próximos do mercado; e o instrumento a 

favor das PME e o «Processo acelerado 

para a Inovação» (FTI) que apoiam as 

PME na criação de soluções e instrumentos 

inovadores para prevenir, diagnosticar e 

tratar as doenças infecciosas e melhorar o 

controlo das infeções; 

Or. en 

 

Alteração  22 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

Considerando C 

 
Projeto de parecer Alteração 

C. Considerando que os diferentes 

instrumentos de financiamento no quadro 

do programa Horizonte 2020 apresentarão 

resultados de investigação no campo da 

RAM, em especial: a Iniciativa sobre 

Medicamentos Inovadores (IMI), com 

especial atenção para todos os aspetos do 

desenvolvimento de antibióticos, incluindo 

a investigação relativa a mecanismos de 

RAM, a descoberta de medicamentos, o 

desenvolvimento de medicamentos, bem 

como questões de natureza económica e 

administrativa; a Parceria entre a Europa e 

os Países em Desenvolvimento para a 

Realização de Ensaios Clínicos (EDCTP), 

com especial ênfase no desenvolvimento 

de novos e melhores medicamentos, 

vacinas, microbicidas e meios de 

C. Considerando que os diferentes 

instrumentos de financiamento no quadro 

do programa Horizonte 2020 podem 

apresentar resultados de investigação no 

campo da RAM, em especial: a Iniciativa 

sobre Medicamentos Inovadores (IMI), 

com especial atenção para todos os aspetos 

do desenvolvimento de antibióticos, 

incluindo a investigação relativa a 

mecanismos de RAM, a descoberta de 

medicamentos, o desenvolvimento de 

medicamentos, bem como questões de 

natureza económica e administrativa; a 

Parceria entre a Europa e os Países em 

Desenvolvimento para a Realização de 

Ensaios Clínicos (EDCTP), com especial 

ênfase no desenvolvimento de novos e 

melhores medicamentos, vacinas, 
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diagnóstico contra o VIH/SIDA, a 

tuberculose e a malária; a Iniciativa de 

Programação Conjunta sobre a Resistência 

Antimicrobiana (JPIAMR), centrada na 

consolidação de atividades de investigação 

nacionais que, de outro modo, 

permaneceriam fragmentadas; o Conselho 

Europeu de Investigação (CEI), com os 

seus projetos de investigação «por 

iniciativa dos investigadores» ou de 

natureza «ascendente»; o mecanismo de 

financiamento InnovFin no domínio das 

doenças infecciosas (IDFF), para projetos 

próximos do mercado; e o instrumento a 

favor das PME e o «Processo acelerado 

para a Inovação» (FTI) que apoiam as 

PME na criação de soluções e instrumentos 

inovadores para prevenir, diagnosticar e 

tratar as doenças infecciosas e melhorar o 

controlo das infeções; 

microbicidas e meios de diagnóstico contra 

o VIH/SIDA, a tuberculose e a malária; a 

Iniciativa de Programação Conjunta sobre 

a Resistência Antimicrobiana (JPIAMR), 

centrada na consolidação de atividades de 

investigação nacionais que, de outro modo, 

permaneceriam fragmentadas; o Conselho 

Europeu de Investigação (CEI), com os 

seus projetos de investigação «por 

iniciativa dos investigadores» ou de 

natureza «ascendente»; o mecanismo de 

financiamento InnovFin no domínio das 

doenças infecciosas (IDFF), para projetos 

próximos do mercado; e o instrumento a 

favor das PME e o «Processo acelerado 

para a Inovação» (FTI) que apoiam as 

PME na criação de soluções e instrumentos 

inovadores para prevenir, diagnosticar e 

tratar as doenças infecciosas e melhorar o 

controlo das infeções; 

Or. en 

 

Alteração  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

Considerando C-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 C-A. Considerando que 50 % das 

prescrições de antibióticos em humanos 

são inadequadas e 25 % do consumo em 

humanos não é bem administrado; que 

30 % das pessoas hospitalizadas utilizam 

antibióticos e o grupo mais crítico de 

bactérias multirresistentes representa uma 

ameaça particular nos hospitais, casas de 

repouso e para doentes cujos cuidados 

exijam dispositivos como ventiladores e 

cateteres sanguíneos; 

Or. en 
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Alteração  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

Considerando C-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 C-A. Considerando que uma luta eficaz 

contra a RAM deve fazer parte de uma 

iniciativa internacional mais ampla com a 

participação do maior número possível de 

instituições internacionais, agências e 

peritos; 

Or. en 

 

Alteração  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

Considerando C-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 C-A. Considerando que a Comissão se 

comprometeu a investir mais de 

200 milhões de euros na RAM durante os 

últimos três anos do Horizonte 2020; 

Or. en 

 

Alteração  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

Considerando C-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 C-B. Considerando que as bactérias 

evoluem constantemente, a I&D e os 

contextos regulamentares são complexos, 

as infeções específicas são por vezes raras 

e os retornos esperados continuam a ser 
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limitados; 

Or. en 

 

Alteração  27 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º -1 (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 -1. Salienta a necessidade de diminuir 

a utilização de antibióticos a fim de travar 

o desenvolvimento contínuo de RAM; 

Or. en 

 

Alteração  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 
Projeto de parecer Alteração 

1. Salienta a necessidade de aumentar 

o financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e da imunologia no tocante 

aos organismos patogénicos com 

resistência antimicrobiana e às infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS); 

1. Salienta a necessidade de aumentar 

o financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e da imunologia no tocante 

aos organismos patogénicos com 

resistência antimicrobiana e às infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS), 

em novos mecanismos de resistência aos 

agentes antimicrobianos, no 

desenvolvimento de novas terapias e 

diagnósticos e em medidas de prevenção, 

nomeadamente em vacinas, em 

tecnologias e abordagens de fornecimento 

de medicamentos, como a exploração da 

imunidade hospedeira para eliminar 

micróbios resistentes; realça que o estudo 

sobre os mecanismos de resistência aos 

antibióticos e o desenvolvimento de 
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dispositivos médicos para a etiologia das 

doenças são áreas fundamentais para a 

utilização adequada e a prescrição 

apropriada de antibióticos; apela, por 

conseguinte, não só a novos 

medicamentos, mas também a novos 

dispositivos médicos; 

Or. en 

 

Alteração  29 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 
Projeto de parecer Alteração 

1. Salienta a necessidade de aumentar 

o financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e da imunologia no tocante 

aos organismos patogénicos com 

resistência antimicrobiana e às infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS); 

1. Salienta a necessidade de aumentar 

o financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e da imunologia no tocante 

aos organismos patogénicos com 

resistência antimicrobiana e às infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS), 

bem como de aumentar o financiamento 

de tratamentos alternativos para humanos 

e animais; 

Or. en 

 

Alteração  30 

Rolandas Paksas 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 
Projeto de parecer Alteração 

1. Salienta a necessidade de aumentar 

o financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e da imunologia no tocante 

aos organismos patogénicos com 

resistência antimicrobiana e às infeções 

1. Salienta a necessidade de 

incentivar a utilização de métodos 

metagenómicos para aumentar o 

financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e da imunologia no tocante 
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associadas aos cuidados de saúde (IACS); aos organismos patogénicos com 

resistência antimicrobiana e às infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS); 

Or. lt 

 

Alteração  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Projeto de parecer 

N.º 1 

 
Projeto de parecer Alteração 

1. Salienta a necessidade de aumentar 

o financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e da imunologia no tocante 

aos organismos patogénicos com 

resistência antimicrobiana e às infeções 

associadas aos cuidados de saúde (IACS); 

1. Salienta a necessidade de aumentar 

o financiamento da I&I no domínio da 

epidemiologia e de tratamentos diferentes 

no âmbito da imunologia no tocante aos 

organismos patogénicos com resistência 

antimicrobiana e às infeções associadas aos 

cuidados de saúde (IACS); 

Or. en 

 

Alteração  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Salienta que a RAM se tornou 

num dos principais problemas de saúde 

pública; todavia, insiste em que, apesar de 

serem necessários novos antibióticos, a 

problemática resulta sobretudo de uma 

utilização incorreta dos mesmos, pelo que 

é prioritário trabalhar nesse domínio. 

Or. es 
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Alteração  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Sublinha a necessidade de 

eficiência e coordenação das ações em 

matéria de investigação; saúda, por 

conseguinte, iniciativas como o ERA-NET 

para criar sinergias entre a iniciativa de 

programação conjunta sobre a resistência 

antimicrobiana e o Horizonte 2020; 

Or. en 

 

Alteração  34 

Rolandas Paksas 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Salienta a necessidade de garantir 

investimento e incentivos de mercado para 

promover a investigação e o 

desenvolvimento, disponibilizar novos 

agentes antimicrobianos, vacinas, 

diagnósticos rápidos e terapias 

antimicrobianas alternativas; 

Or. en 

 

Alteração  35 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 
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 1-A. Apela para que os fundos da UE 

sejam investidos, no contexto do 

Horizonte 2020 e do próximo programa-

quadro da UE, em investigação e 

desenvolvimento de tratamentos 

alternativos, ainda que complementares, 

como a fagoterapia; 

Or. en 

 

Alteração  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Exorta a necessidade de ativar as 

ações de gestão de antimicrobianos a fim 

de melhorar as prescrições baseadas em 

factos comprovados; 

Or. en 

 

Alteração  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-A. Sublinha a necessidade de 

aumentar o financiamento para I&I, no 

que respeita às doenças raras 

(medicamentos órfãos); 

Or. en 

 

Alteração  38 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Salienta que as taxas de RAM 

variam de forma muito significativa entre 

os Estados-Membros, pelo que a 

coordenação de planos nacionais com 

objetivos concretos definidos torna-se 

fundamental e é neste âmbito que a 

Comissão Europeia desempenha um 

papel-chave de coordenação e 

acompanhamento das estratégias 

nacionais. 

Or. es 

 

Alteração  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Salienta a necessidade de 

aumentar o financiamento de diversos 

instrumentos no âmbito do H2020, por 

forma a impulsionar a investigação na 

melhoria dos conhecimentos relativos à 

deteção, emergência e propagação da 

RAM, medidas de prevenção e controlo 

eficaz das infeções; 

Or. en 

 

Alteração  40 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Realça a necessidade premente de 

investigação aprofundada sobre o impacto 

da presença de substâncias 

antimicrobianas nas culturas alimentares 

e na alimentação animal para o 

desenvolvimento da RAM, bem como 

sobre a comunidade microbiana no solo; 

Or. en 

 

Alteração  41 

Lieve Wierinck 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-B. Recomenda um estudo mais 

cauteloso das possibilidades de utilização 

de medicamentos não aprovados como 

alternativa e tratamento complementar da 

RAM; 

Or. en 

 

Alteração  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-C. Recorda que a estratégia mais 

rápida e eficaz em termos de custos para 

combater a RAM é assegurar uma 

utilização adequada e racional dos 

antimicrobianos existentes; sublinha que 

todos os agentes envolvidos na cadeia do 

ciclo de vida dos antimicrobianos devem 

assumir as suas responsabilidades e 
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cooperar em direção a esse objetivo, 

nomeadamente as indústrias 

farmacêutica, da saúde e pecuária; insta a 

Comissão a atualizar e reforçar as suas 

orientações e requisitos para uma 

utilização prudente e racional dos 

antimicrobianos em humanos e animais; 

Or. en 

 

Alteração  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-C. Recorda que a saúde é um fator de 

produtividade e competitividade, para 

além de ser um dos valores mais 

apreciados pelos cidadãos; sublinha, por 

conseguinte, que o estabelecimento de 

objetivos nacionais e europeus de luta 

contra a RAM deve fazer parte da agenda 

política e económica da UE. 

Or. es 

 

Alteração  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-C. Salienta a necessidade investir em 

investigação e inovação dedicadas à 

melhoria da vacinação a fim de apoiar a 

prevenção; 

Or. en 
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Alteração  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 1-D (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-D. Recorda que se estima que, em 

2050, a RAM possa traduzir-se em 10 

milhões de mortes por ano, se não forem 

tomadas medidas; salienta ainda que mais 

de 9 milhões dessas mortes estimadas irão 

ocorrer fora da UE, nos países em 

desenvolvimento, especialmente na Ásia e 

na África, e que as infeções e as 

resistências aos agentes antimicrobianos 

são contagiosas, ou seja, não respeitam 

fronteiras; devido ao caráter 

transfronteiriço desta ameaça, sublinha, 

por isso, a necessidade urgente de uma 

ação global, e não apenas uma ação 

circunscrita à UE; por conseguinte, apela 

a um compromisso claro por parte da UE 

e dos Estados-Membros no sentido de 

lançar uma estratégia global, a nível 

mundial, de luta contra a RAM, que 

garanta o seu sucesso e que seja também 

transversal, abrangendo áreas como o 

comércio e os tratados comerciais 

internacionais, a política de 

desenvolvimento, incluindo estas 

considerações para melhorar as condições 

de saúde nos países em vias de 

desenvolvimento, e a política agrícola, 

proibindo a utilização de antibióticos em 

animais saudáveis para fins de engorda, 

entre outros. 

Or. es 

 

Alteração  46 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Projeto de parecer 

N.º 1-E (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 1-E. Sublinha que um terço das 

prescrições é emitido no setor dos 

cuidados primários, pelo que este setor 

deve ser abordado prioritariamente nos 

protocolos de utilização. 

Or. es 

Alteração  47 

Bendt Bendtsen 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 
Projeto de parecer Alteração 

2. Apela ao desenvolvimento de 

diversos meios de incentivo e dissuasão 

para criar novos medicamentos e 

dispositivos médicos; considera que os 

incentivos são significativos se forem 

sustentáveis a longo prazo, estimularem o 

investimento ao longo de todo o ciclo de 

desenvolvimento e de vida do produto, 

forem adaptados às prioridades essenciais 

de saúde pública e apoiarem a utilização 

terapêutica adequada; 

2. Apela à criação de estímulos no 

setor, tal como ao desenvolvimento de 

diversos meios de incentivo e dissuasão 

para criar novos medicamentos e 

dispositivos médicos; considera que os 

incentivos são significativos se forem 

sustentáveis a longo prazo, estimularem o 

investimento ao longo de todo o ciclo de 

desenvolvimento e de vida do produto, 

forem adaptados às prioridades essenciais 

de saúde pública e apoiarem a utilização 

terapêutica adequada; 

Or. en 

 

Alteração  48 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 
Projeto de parecer Alteração 

2. Apela ao desenvolvimento de 2. Apela ao desenvolvimento de 
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diversos meios de incentivo e dissuasão 

para criar novos medicamentos e 

dispositivos médicos; considera que os 

incentivos são significativos se forem 

sustentáveis a longo prazo, estimularem o 

investimento ao longo de todo o ciclo de 

desenvolvimento e de vida do produto, 

forem adaptados às prioridades essenciais 

de saúde pública e apoiarem a utilização 

terapêutica adequada; 

diversos meios de incentivo e dissuasão 

para encontrar e aplicar novos 

tratamentos; considera que os incentivos 

são significativos se forem sustentáveis a 

longo prazo, estimularem o investimento 

ao longo de todo o ciclo de 

desenvolvimento e de vida do produto, 

forem adaptados às prioridades essenciais 

de saúde pública e apoiarem a utilização 

terapêutica adequada; 

Or. en 

 

Alteração  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 – parágrafo 1 (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 Considera que os modelos de incentivo 

podem consistir, nomeadamente, nos 

seguintes: 

 – Exclusividades de mercado transferíveis 

(TME): As exclusividades de mercado 

transferíveis constituem um tipo de 

mecanismo de incentivo que concede ao 

mercado do novo antibiótico mais meses 

de exclusividade de mercado que pode ser 

transferida para outro composto com um 

melhor oportunidade comercial. Este 

modelo apenas pode funcionar sob as 

seguintes condições: prazo de 

prorrogação da exclusividade definido; 

distribuição da exclusividade por diversos 

compostos, sendo que cada composto 

apenas pode beneficiar uma vez da 

exclusividade de mercado transferível; 

pré-aviso suficiente; divulgação pública 

do composto visado pela utilização da 

exclusividade de mercado transferível; 

 – Compensação de montante fixo pelo 

acesso ao mercado (MER): aumento das 

receitas provenientes de novos 
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antimicrobianos diretamente através de 

um pagamento em numerário aquando da 

entrada no mercado; Este modelo de 

pagamento de um montante fixo apenas 

pode funcionar se estiverem reunidas as 

seguintes condições: critérios sólidos do 

ponto de vista científico para o direito a 

uma compensação, tendo por base os 

critérios de elegibilidade constantes das 

listas emitidas pela OMS ou outros 

organismos pertinentes; um montante 

máximo predefinido de compensações 

para agentes patogénicos prioritários e/ou 

perfil de produto-alvo, definido pelas 

organizações pertinentes com base nas 

necessidades médicas atuais e futuras; 

 – Modelo de seguro pessoal ou nacional: 

no âmbito de um seguro de saúde pessoal 

ou nacional, os cidadãos podem garantir 

o acesso e o desenvolvimento de novos 

antimicrobianos; 

Or. en 

 

Alteração  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Reconhece as diferenças entre 

Estados-Membros no que se refere a 

práticas e níveis de utilização de 

medicamentos antimicrobianos; apela à 

cooperação reforçada e à partilha das 

melhores práticas entre os 

Estados-Membros para desenvolver 

orientações baseadas em factos 

comprovados relativas ao uso de 

medicamentos antimicrobianos, para 

combater a sua utilização excessiva, e 

para promover a investigação no âmbito 

da RAM; 
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Or. en 

 

Alteração  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Insta à utilização de 

exclusividades de mercado transferíveis 

como uma opção de incentivos 

importantes, suscetível de permitir o 

licenciamento de novos compostos 

antimicrobianos por forma a alargar a 

exclusividade a outros compostos, desde 

que a sua aplicação tenha devidamente 

em conta a sustentabilidade dos sistemas 

de saúde; 

Or. en 

 

Alteração  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Exorta a Comissão a garantir que 

são envidados esforços substanciais no 

domínio da I&D para aumentar os 

conhecimentos, avaliando adequadamente 

o papel que os fluxos de resíduos de 

origem humana, animal e industrial têm 

no desenvolvimento e propagação da 

RAM, conforme previsto no plano de ação 

«Uma Só Saúde»; 

Or. en 
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Alteração  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Salienta a importância de 

identificar e abordar o acesso específico, a 

sustentabilidade de mercado e problemas 

no fornecimento de antibióticos, 

diagnósticos e vacinas existentes, bem 

como o desenvolvimento de mecanismos 

de contratação e financiamento 

inovadores para os resolver; 

Or. en 

 

Alteração  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-A. Realça o facto de, até à década de 

1960, terem sido desenvolvidas mais de 20 

novas classes de antibióticos e de, desde 

então, apenas alguns novos tipos de 

antibióticos terem chegado ao mercado; 

Or. en 

 

Alteração  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-B. Sublinha que o pouco interesse 

mostrado pelas empresas farmacêuticas 
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relativamente ao desenvolvimento de 

novos antibióticos tem por base o baixo 

retorno dos investimentos; recorda que os 

antibióticos são medicamentos que curam 

os doentes e a sua utilização é sempre 

temporária, o que significa que o 

desenvolvimento de novos antibióticos 

não se coaduna com o modelo económico 

habitual do setor, no que se refere, por 

exemplo, às doenças crónicas em que o 

doente tem de utilizar o medicamento de 

forma contínua e não existe cura, o que 

resulta em mais lucros do que os 

verificados no caso dos antibióticos; 

Or. en 

 

Alteração  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-C. Relembra que ambas as 

instituições, Parlamento Europeu e 

Conselho, solicitaram a revisão dos atuais 

incentivos (ou seja, o regulamento 

relativo aos medicamentos órfãos), devido 

à sua má utilização e ao preço final 

elevado; por conseguinte, apela à 

Comissão para que analise os atuais 

modelos de incentivo em matéria de I&D 

a fim de conceber novos modelos 

específicos para os medicamentos órfãos e 

os antibióticos; 

Or. en 

 

Alteração  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 
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N.º 2-D (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-D. Recorda a necessidade de 

transparência no que se refere aos custos 

reais no âmbito de financiamentos 

públicos e a dissociação dos custos de 

I&D dos preços dos produtos e dos 

volumes de vendas; neste contexto, 

sublinha que garantir a razoabilidade dos 

preços e o acesso a antibióticos de 

qualidade deve ser o principal objetivo da 

I&D e dos incentivos; 

Or. en 

 

Alteração  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 2-E (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 2-E. Destaca a importância de 

desenvolver uma definição de custos de 

I&D, da qual sejam excluídas as despesas 

não relacionadas com a cadeia de 

produção e as subvenções diretas e 

indiretas; 

Or. en 

 

Alteração  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 
Projeto de parecer Alteração 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 
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os conhecimentos sobre a RAM; os conhecimentos sobre a RAM; considera 

que são necessários modelos de 

colaboração diferentes, com o impulso do 

setor público e o envolvimento da 

indústria; reconhece que as capacidades 

da indústria desempenham um papel 

fundamental na I&D no âmbito da RAM; 

não obstante o que precede, sublinha que 

é necessária uma maior priorização e 

coordenação públicas em matéria de I&D 

neste tema urgente; por conseguinte, insta 

a Comissão a lançar uma rede pública 

para a coordenação de todos os projetos 

de I&D no âmbito da RAM financiados 

publicamente, à semelhança do Sistema 

Europeu de Vigilância da Resistência aos 

Antimicrobianos (EARS-Net); 

Or. en 

 

Alteração  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 
Projeto de parecer Alteração 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; incentiva 

uma maior prossecução de colaborações 

privadas-públicas, tais como os 

programas da Iniciativa sobre 

Medicamentos Inovadores (IMI) «New 

Drugs for Bad Bugs», COMBACTE, 

TRANSLOCATION, «Drive AB» ou 

ENABLE, a fim de tirar partido das 

colaborações; além disso, encoraja a 

criação de parcerias público-privadas 

destinadas a promover a inovação neste 

domínio; 

Or. en 
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Alteração  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 
Projeto de parecer Alteração 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; 

3. Salienta que a UE deve estar na 

linha da frente da luta contra a RAN, 

fornecendo orientação prática para 

garantir uma ação eficaz sustentável, em 

consonância com o plano de ação 

mundial de 2015, aprovado pela OMS; 
manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  62 

Rolandas Paksas 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 
Projeto de parecer Alteração 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

construir um sistema mais holístico para 

o acompanhamento das questões da 

RAM, relacionando os dados sobre a 

resistência, o consumo e as vendas de 

antimicrobianos às tendências de 

prescrição e a outros fatores, bem como 
de promover parcerias em toda a UE, a fim 

de melhorar o intercâmbio de boas práticas 

e os conhecimentos sobre a RAM; 

Or. en 
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Alteração  63 

Rolandas Paksas 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 
Projeto de parecer Alteração 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; salienta 

que deve ser prestada especial atenção ao 

reforço da cooperação com os setores da 

indústria e investigação biotecnológicas; 

Or. lt 

Alteração  64 

Michèle Rivasi 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 
Projeto de parecer Alteração 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

os conhecimentos sobre a RAM; 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas na 

redução do uso de antibióticos e os 

conhecimentos sobre a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

N.º 3 

 
Projeto de parecer Alteração 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias em toda a UE, a fim de 

melhorar o intercâmbio de boas práticas e 

3. Manifesta a necessidade urgente de 

promover parcerias dentro e fora da UE, a 

fim de melhorar o intercâmbio de boas 
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os conhecimentos sobre a RAM; práticas e os conhecimentos sobre a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Saúda, no que respeita a modelos 

de negócio alternativos para promover a 

I&D, iniciativas como a GARDP (Global 

Antibiotic Research and Development 

Partnership), que estuda modelos de 

negócio alternativos, uma vez que o 

mercado não fornece apoio suficiente ao 

desenvolvimento de novos antibióticos; 

recorda que os novos modelos de negócio 

precisam de ser sustentáveis, orientados 

para as necessidades, baseados em provas 

e guiados pelos princípios da 

acessibilidade dos preços, da eficácia, da 

eficiência e da equidade, em benefício dos 

doentes; 

Or. en 

 

Alteração  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Realça a importância da melhoria 

e dedicação das parcerias público-

privadas e da cooperação entre a 

indústria, as PME e os investigadores 

públicos para ultrapassar os desafios 

específicos relacionados com a criação de 
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novos antibióticos, vacinas e diagnósticos; 

Or. en 

 

Alteração  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 3-A. Salienta que a UE deve 

cofinanciar os Estados-Membros para os 

ajudar a estabelecer e executar os seus 

planos de ação «Uma Só Saúde» 

nacionais contra a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Congratula-se com as conclusões 

do congresso técnico conjunto da OMS, 

OMPI e OMC sobre a «Resistência 

antimicrobiana: como promover a 

inovação, o acesso e a utilização 

adequada de antibióticos»1-A, no qual 

foram debatidos novos modelos de I&D 

para incentivar este domínio, ao mesmo 

tempo que se dissocia a rendibilidade de 

um antibiótico dos volumes de vendas 

para corrigir o mercados dos antibióticos; 

 _________________ 

 1-A 

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

s.jsp?id=4197. 
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Or. en 

 

Alteração  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 3-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 3-B. Insta a Comissão a desenvolver 

uma missão sobre a RAM no futuro 

9.º PQ, com uma abordagem intersetorial 

e interdisciplinar; 

Or. en 

 

Alteração  71 

Rolandas Paksas 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 
Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta a necessidade de melhorar 

a recolha de dados a nível sistémico, em 

toda a UE, de acompanhar as tendências e 

evoluções relacionadas com a RAM e de 

tomar rapidamente medidas neste domínio; 

destaca o valor acrescentado da saúde em 

linha e da digitalização, que proporcionam 

a oportunidade de recolher e acumular 

dados sobre a RAM; 

4. Exorta a um reforço da vigilância 

global da RAM e da utilização de agentes 

antimicrobianos em humanos, animais e 

no ambiente, para compreender melhor o 

problema e informar ações; salienta a 

necessidade de melhorar a recolha de 

dados a nível sistémico, em toda a UE, de 

acompanhar as tendências e evoluções 

relacionadas com a RAM e de tomar 

rapidamente medidas neste domínio; 

destaca o valor acrescentado da saúde em 

linha e da digitalização, que proporcionam 

a oportunidade de recolher e acumular 

dados sobre a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  72 
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Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 
Projeto de parecer Alteração 

4. Salienta a necessidade de melhorar 

a recolha de dados a nível sistémico, em 

toda a UE, de acompanhar as tendências e 

evoluções relacionadas com a RAM e de 

tomar rapidamente medidas neste domínio; 

destaca o valor acrescentado da saúde em 

linha e da digitalização, que proporcionam 

a oportunidade de recolher e acumular 

dados sobre a RAM; 

4. Salienta a necessidade de melhorar 

a recolha de dados relativos à prevalência, 

a padrões e à utilização/má utilização de 

um modo sistémico, em toda a UE, de 

acompanhar as tendências e evoluções 

relacionadas com a RAM e de tomar 

rapidamente medidas neste domínio; 

destaca o valor acrescentado da saúde em 

linha e da digitalização, que proporcionam 

a oportunidade de recolher e acumular 

dados sobre a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Sublinha a necessidade de um 

sistema de recolha de dados da UE 

relativo à utilização correta de todos os 

antibióticos. Solicita, deste modo, o 

desenvolvimento de protocolos para a 

prescrição e uso de antibióticos a nível da 

UE, reconhecendo a responsabilidade dos 

veterinários e médicos de cuidados de 

saúde primários, entre outros; exorta 

ainda à recolha obrigatória, a nível 

nacional, de todas as prescrições de 

antibióticos e o respetivo registo numa 

base de dados relativa à utilização e 

prescrição de antibióticos, controlada e 

coordenada por peritos em infeções, para 

divulgar o conhecimento sobre a melhor 

utilização de antibióticos; 
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Or. en 

 

Alteração  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Salienta a importância de 

melhorar o conhecimento e a 

compreensão sobre a RAM através de 

medidas sanitárias e de prevenção 

eficazes, da educação e formação, 

nomeadamente de campanhas de 

sensibilização públicas da UE e de 

formação específica para profissionais na 

área da saúde, farmacêuticos, veterinários 

e produtores do setor pecuniário; 

Or. en 

 

Alteração  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 4-A. Realça a necessidade de analisar 

os megadados provenientes dos diferentes 

setores da indústria; 

Or. en 

 

Alteração  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-B (novo) 
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Projeto de parecer Alteração 

 4-B. Sublinha, no que se refere aos 

doentes e aos sistemas de saúde, as 

diferentes medidas previstas no relatório 

do ECDC, intitulado «Antibióticos de 

última linha estão a falhar: opções para 

lidar com esta ameaça urgente aos 

doentes e sistemas de saúde»1-A, 

especialmente as medidas para evitar a 

propagação de bactérias altamente 

resistentes nos hospitais, tais como: 

comunicação obrigatória de todos os 

doentes portadores de bactérias altamente 

resistentes às autoridades de saúde 

pública; isolamento obrigatório dos 

portadores hospitalizados e criação de um 

grupo de trabalho profissional 

multidisciplinar que reporte diretamente 

ao Ministério da Saúde; solicita a 

inclusão destas medidas no Semestre 

Europeu; 

 _________________ 

 1-A 

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

dia/pt/publications/Publications/antibiotic

-resistance-policy-briefing.pdf 

Or. en 

 

Alteração  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 4-B. Salienta a importância dos dados 

ambientais para ter uma visão global de 

todos os aspetos que afetam a RAM; 

Or. en 
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Alteração  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 4-C. Destaca a falta de recolha de 

dados sobre o impacto na saúde e os 

encargos socioeconómicos da RAM a 

nível da UE e à escala mundial; 

Or. en 

 

Alteração  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 4-D (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 4-D. Solicita aos Estados-Membros que 

melhorem e permitam o acesso dos 

doentes a cuidados personalizados; 

Or. en 

 

Alteração  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5 

 
Projeto de parecer Alteração 

5. Sublinha a natureza sistémica da 

RAM; apoia o compromisso renovado da 

Comissão em promover ações da UE e a 

sua liderança na luta contra a RAM, 

incluindo a nível internacional; destaca a 

necessidade de colaboração reforçada, 

nomeadamente na I&I, bem como o papel 

da diplomacia científica na promoção de 

5. Sublinha a natureza sistémica da 

RAM; apoia o compromisso renovado da 

Comissão em promover ações da UE e a 

sua liderança na luta contra a RAM, 

incluindo a nível internacional; destaca a 

necessidade de colaboração reforçada, 

nomeadamente na I&I, bem como o papel 

da diplomacia científica na promoção de 
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sinergias e na otimização da afetação de 

recursos. 

sinergias e na otimização da afetação de 

recursos; exorta a Comissão a estabelecer 

parcerias como a PRIMA ou a EDCTP 

para projetos de I&D internacionais no 

domínio da saúde, incluindo diferentes 

regiões geográficas, tendo como temas de 

saúde mais sensíveis a RAM, as vacinas, o 

cancro ou o acesso aos medicamentos; 

Or. en 

 

Alteração  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Saúda a lista de classificação da 

OMS, relativa aos 20 piores organismos 

patogénicos resistentes a antibióticos1-A; 

apela a projetos urgentes de I&D relativos 

a esta lista prioritária de bactérias 

resistentes a antibióticos, de molde a criar 

medicamentos que as combatam; salienta, 

contudo, que a investigação em novos 

medicamentos não é a única medida 

necessária e o excesso de utilização ou a 

utilização indevida deve ser combatido em 

humanos e animais, uma vez que tal 

contribui para a ameaça crescente da 

resistência aos antibióticos; 

 _________________ 

 1-A 

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

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

Or. en 

 

Alteração  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 
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Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Sublinha o papel importante que a 

indústria farmacêutica terá neste esforço 

a longo prazo para combater a RAM; 

exorta a Comissão a analisar os requisitos 

para este contributo da indústria 

farmacêutica, nomeadamente, solicitando 

informação sobre a RAM na rotulagem de 

produtos antimicrobianos e envolvendo a 

indústria no controlo e avaliação da 

utilização média de cada produto 

comercializado; 

Or. en 

 

Alteração  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Insta a um reforço dos sistemas 

nacionais de vigilância da RAM nos 

países em desenvolvimento a fim de 

conseguir a uniformização dos 

resultados; 

Or. en 

 

Alteração  84 

Rupert Matthews 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Observa as externalidades 

positivas /repercussões dos novos agentes 
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antimicrobianos na saúde pública e na 

ciência; 

Or. en 

 

Alteração  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-A (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-A. Apela ao G7, ao G20 e aos países 

BRIC para que atuem e trabalhem em 

estreita colaboração; 

Or. en 

 

Alteração  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Insta à intensificação e 

combinação dos vários programas 

internacionais a nível da UE e a nível 

internacional para facilitar e apoiar os 

programas do Sistema Europeu de 

Vigilância da Resistência aos 

Antimicrobianos (EARS-Net), do Sistema 

Europeu de Vigilância do Consumo de 

Agentes Antimicrobianos (rede ESAC), do 

sistema de vigilância da resistência 

antimicrobiana da Ásia Central e da 

Europa Oriental (CAESAR), do Joint 

Interagency Antimicrobial Consumption 

and Resistance Analysis (JIACRA), do 

Institutional Programme for the 

Prevention and Control of Healthcare 

Associated Infections and Appropriate 
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Use of Antimicrobials (PIRASAO), da 

Antimicrobial Medicines Consumption 

Network (AMC) da OMS, da Parceria 

entre a Europa e os Países em 

Desenvolvimento para a Realização de 

Ensaios Clínicos (EDCTP) e no domínio 

das doenças negligenciadas ligadas à 

pobreza (PRND)1-A; 

 _________________ 

 1-A Prejuízos causados pelas doenças 

negligenciadas ligadas à pobreza dentro 

da UE no ano de 2015: foram 

comunicadas quase 10 000 mortes na UE, 

30 000 novas infeções por VIH, mosquitos 

transmissores de dengue e do vírus do 

catolotolo em muitas zonas da UE. 

Conferir o Global Burden of Disease 

Results Tool, a OMS e o Centro Europeu 

de Prevenção e Controlo das Doenças. 

Or. en 

 

Alteração  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Congratula-se com as novas 

recomendações da OMS destinadas a 

ajudar a proteger a eficácia dos 

antibióticos que são importantes para a 

medicina humana, reduzindo o seu uso 

desnecessário em animais1-A; sublinha 

que, em alguns países, entre 50 e 70 % do 

consumo total de antibióticos 

clinicamente importantes verifica-se no 

setor animal, em grande medida para 

promover o crescimento de animais 

saudáveis; convida, no quadro da 

abordagem «Uma Só Saúde», à inclusão 

deste tema na política comercial da UE e 

nas negociações com organizações 
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internacionais, como a OMS e países 

associados ou países terceiros, definindo 

uma política global que proíba o uso de 

antibióticos para a engorda de animais 

saudáveis; 

 _________________ 

 1-A 

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

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Alteração  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Recorda que, conforme enunciado 

nas orientações da Comissão para uma 

utilização prudente de antimicrobianos na 

medicina veterinária, o uso 

indiscriminado de antimicrobianos, bem 

como a sua utilização em doses 

subterapêuticas ou por períodos de tempo 

inadequados aumenta seriamente o risco 

de desenvolver a RAM; salienta que a 

indústria pecuária da UE deve 

permanecer líder mundial na eliminação 

progressiva da utilização indevida de 

agentes antimicrobianos com um caráter 

sistemático, especialmente na alimentação 

e na água potável, e insta a Comissão a 

continuar a reforçar os requisitos para o 

uso de substâncias antimicrobianas na 

indústria pecuária; 

Or. en 

 

Alteração  89 
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Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Sublinha a importância de uma 

cooperação mais estreita entre a indústria 

e os estabelecimentos universitários e 

científicos a fim de promover, nas 

universidades e centros científicos, a 

criação de estruturas específicas para 

combater a RAM; 

Or. en 

 

Alteração  90 

Rupert Matthews 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-B (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-B. Salienta que, para serem eficazes, 

os incentivos devem cobrir ou exceder os 

custos do desenvolvimento de novos 

medicamentos durante o seu ciclo de vida; 

Or. en 

 

Alteração  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-C. Recorda que a produção clássica 

de antibióticos, baseada num conjunto de 

técnicas de modificação dos antibióticos 

obtidos na natureza, está esgotada e que 

os investimentos em I&D para criar uma 
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nova geração devem quebrar o paradigma 

clássico dos antibióticos; saúda as novas 

técnicas que já estão a ser desenvolvidas, 

por exemplo, os anticorpos monoclonais 

que reduzem a virulência das bactérias, 

não as matando, mas tornando-as inúteis; 

Or. en 

 

Alteração  92 

Rupert Matthews 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-C (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-C. Destaca o papel potencial para os 

organismos de investigação europeus 

para assumirem papéis de liderança a 

nível mundial, por exemplo, nos fóruns do 

G7 e do G20; 

Or. en 

 

Alteração  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-D (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-D. Realça a importância das 

iniciativas europeias, como os programas 

do ECDC para doenças infecciosas como 

a SIDA, a tuberculose ou a malária; 

salienta que essas iniciativas constituem 

exemplos de boas práticas da capacidade 

de resposta e bom funcionamento da UE 

com vista à necessidade de novos 

antibióticos, e que o ECDC deve 

desempenhar um papel-chave na 

atribuição de prioridade às necessidades 
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de I&D, na coordenação de ações e 

envolvimento de todos os intervenientes 

para melhorar o trabalho intersetorial e o 

desenvolvimento de capacidades através 

de redes de I&D; 

Or. en 

 

Alteração  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-E (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-E. Chama a atenção para o relatório 

«Tackling drug-resistant infections 

globally: final report and 

recommendations» (Combater as infeções 

resistentes a medicamentos a nível 

mundial: relatório final e 

recomendações)1-A, que estima o custo de 

adoção global de medidas contra a RAM 

em mais de 40 mil milhões de dólares 

americanos, durante um período de 

10 anos, que é muito reduzido em relação 

ao custo da inação e é também uma parte 

muito inferior relativamente aos gastos 

atuais com cuidados de saúde nos países 

do G20: cerca de 0,05 porcento; insta a 

Comissão a analisar estes números e a 

ponderar a possibilidade de aplicar um 

imposto sobre a indústria para a saúde 

pública no quadro da sua 

responsabilidade social; 

 _________________ 

 1-A https://amr-

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

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 
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Alteração  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-F (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-F. Congratula-se com a Declaração 

de Davos sobre o combate à resistência 

antimicrobiana, lançada no Fórum 

Económico Mundial em Davos, em 

janeiro de 2016, na qual as indústrias 

farmacêutica, biotecnológica e de 

diagnóstico reconhecem o sucesso dos 

programas para melhor o acesso mundial 

a medicamentos para o VIH, a 

tuberculose e a malária e apela um 

esforço colaborativo semelhante para 

abordar as questões do acesso aos 

antibióticos1-A;  

 _________________ 

 1-A https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  

Or. en 

 

Alteração  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projeto de parecer 

N.º 5-G (novo) 

 
Projeto de parecer Alteração 

 5-G. Alerta para o facto de a FAO 

prever o aumento drástico do uso de 

antibióticos e pesticidas na agricultura; 

convida a Comissão e os 

Estados-Membros a analisarem novos 

métodos para eliminar os resíduos de 

pesticidas e antibióticos nos alimentos; 
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solicita ainda a eliminação do uso de 

antibióticos de última linha no setor 

veterinário; 

Or. en 

 


