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Amendamentul  1 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Considerentul -A (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 -A. întrucât principala cauză a RAM 

este utilizarea excesivă a antibioticelor și 

întrucât jumătate din antibioticele 

utilizate la om sunt folosite în mod inutil 

și inadecvat, modificarea modului în care 

se folosesc antibiotice este singura și cea 

mai importantă măsură necesară pentru a 

încetini dezvoltarea AMR; 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Considerentul -Aa (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 -Aa. întrucât consumul de antibiotice 

scade atunci când se cunoaște mai bine 

modul corect de utilizare a acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Considerentul -Ab (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 
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 -Ab. întrucât răspândirea substanțelor 

antimicrobiene a contribuit la scăderea 

eficienței acestora și întrucât trebuie 

continuată cercetarea pentru a dezvolta 

tratamente alternative; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Considerentul -Ac (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 -Ac. întrucât dezvoltarea și răspândirea 

antimicrobienelor în mediu reprezintă, de 

asemenea, o preocupare din ce în ce mai 

mare, care necesită activități suplimentare 

de cercetare; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Considerentul A 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 

cercetare și inovare (C&I), astfel încât să 

poată fi dezvoltate instrumente, produse și 

abordări mai bune urmând o abordare „O 

singură sănătate”; 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

extrem de mult în anii următori și se 

estimează că inacțiunea va provoca, la 

nivel mondial, milioane de decese în 

fiecare an, iar acțiunile eficace depind în 

primul rând de îmbunătățirea 

cunoștințelor, de măsurile de prevenție și 

de scăderea utilizării antimicrobienelor, 

precum și de investiții transsectoriale 
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susținute în cercetare și inovare (C&I), 

astfel încât să poată fi dezvoltate 

tratamente, produse și abordări alternative 

mai bune, urmând o abordare „O singură 

sănătate”; 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Considerentul A 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 

cercetare și inovare (C&I), astfel încât să 

poată fi dezvoltate instrumente, produse și 

abordări mai bune urmând o abordare „O 

singură sănătate”; 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de două strategii de importanță egală: pe 

de o parte, investiții transsectoriale 

susținute în cercetare și inovare (C&I) și, 

pe de altă parte, strategii cuprinzătoare 

pentru a aborda la timp problema 

utilizării excesive și inadecvate a 

antimicrobienelor atât la oameni, cât și la 

animale, astfel încât să poată fi dezvoltate 

instrumente, produse și abordări mai bune 

urmând o abordare „O singură sănătate”; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Bendt Bendtsen 

 

Proiect de aviz 

Considerentul A 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 
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cercetare și inovare (C&I), astfel încât să 

poată fi dezvoltate instrumente, produse și 

abordări mai bune urmând o abordare „O 

singură sănătate”; 

cercetare și inovare (C&I), inclusiv 

investiții atât în sectorul public, cât și în 

cel privat, astfel încât să poată fi dezvoltate 

instrumente, produse și abordări mai bune 

urmând o abordare „O singură sănătate”; 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Considerentul A 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 

cercetare și inovare (C&I), astfel încât să 

poată fi dezvoltate instrumente, produse și 

abordări mai bune urmând o abordare „O 

singură sănătate”; 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 

cercetare și inovare (C&I), astfel încât să 

poată fi dezvoltate noi antibiotice, 

instrumente, produse, mecanisme și 

abordări mai bune urmând o abordare „O 

singură sănătate”; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Cristian-Silviu Bușoi, Anna Záborská 

 

Proiect de aviz 

Considerentul A 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 

cercetare și inovare (C&I), astfel încât să 

poată fi dezvoltate instrumente, produse și 

abordări mai bune urmând o abordare „O 

singură sănătate”; 

A. întrucât provocările legate de 

rezistența antimicrobiană (RAM) vor crește 

în anii următori și acțiunile eficace depind 

de investiții transsectoriale susținute în 

cercetare și inovare (C&I), astfel încât să 

poată fi dezvoltate, inclusiv pe termen 

lung, instrumente, produse și abordări mai 

bune urmând o abordare „O singură 
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sănătate”; 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Aa (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Aa. întrucât, în Concluziile Consiliului 

privind următoarele etape în cadrul unei 

abordări de tip „O singură sănătate” (One 

Health)1a pentru combaterea rezistenței la 

antimicrobiene, se solicită Comisiei și 

statelor membre să alinieze, în cadrul 

unei rețelei „O singură sănătate” privind 

RAM, programele de cercetare strategică 

ale inițiativelor UE existente în domeniul 

cercetării și dezvoltării cu privire la noi 

antibiotice, alternative și metode de 

diagnosticare ; 

 _________________ 

 1a 

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

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

conclusions-antimicrobial-resistance/ 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Aa (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Aa. întrucât declarația politică 

adoptată de șefii de stat cu ocazia 

Adunării Generale a Organizației 
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Națiunilor Unite de la New York din 

septembrie 2016 a indicat angajamentul 

mondial de a adopta o abordare 

cuprinzătoare și coordonată în ceea ce 

privește cauzele profunde ale rezistenței la 

antimicrobiene în diverse sectoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Aa (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Aa. întrucât fagoterapia este 

considerată a fi un tratament eficace 

complementar antibioticelor, care are 

rezultate pozitive, dobândește un interes 

științific tot mai mare, inclusiv din partea 

întreprinderilor farmaceutice, dar nu 

beneficiază, la nivelul UE, de suficient 

sprijin pentru cercetare; 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Aa (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Aa. întrucât, în ultimii 40 de ani, a fost 

elaborată o singură nouă clasă de 

antibiotice, în pofida răspândirii și 

evoluției unor noi bacterii și, în plus, a 

dovezilor clare privind rezistența la agenți 

noi în clasele existente de antibiotice; 
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Or. en 

 

Amendamentul  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Aa (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Aa. întrucât utilizarea excesivă și 

inadecvată a antibioticelor atât la oameni, 

cât și la animale transformă RAM într-o 

gravă amenințare pentru viitorul 

omenirii; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ab (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ab. întrucât, în ianuarie 2016, peste 

100 de companii au semnat Declarația de 

la Davos, în care se solicită acțiuni 

colective pentru a crea o piață durabilă și 

previzibilă pentru antibiotice, vaccinuri și 

metode de diagnosticare, care să 

consolideze conservarea tratamentelor noi 

și a celor existente. De asemenea, în 

cadrul acesteia se solicită o acțiune 

coordonată pentru a îmbunătăți 

prevenirea infecțiilor, igiena și măsurile 

de stewardship și de conservare; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Cristian-Silviu Bușoi, Anna Záborská 



 

PE616.665v01-00 10/50 AM\1143697RO.docxx 

RO 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ab (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ab. întrucât sensibilizarea cu privire la 

prevenție și la utilizarea inadecvată a 

antimicrobienelor este încă redusă în 

toate statele membre; și întrucât 

vaccinarea reprezintă un mod eficient de 

prevenire a infecțiilor care ar avea nevoie 

de tratament cu antimicrobiene, reducând 

astfel dezvoltarea rezistenței; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ac (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ac. întrucât infecțiile nosocomiale 

reprezintă o amenințare majoră pentru 

conservarea și garantarea asistenței 

medicale de bază în întreaga lume; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ba (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ba. întrucât Inițiativa de programare 

în comun privind RAM a angajat 52,95 de 

milioane de euro până în prezent și alte 

14,4 milioane de euro în cererea sa 

actuală din acest an; întrucât IMI 
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desfășoară șapte proiecte privind RAM 

sub egida programului ND4BB, cu un 

buget total de peste 600 de milioane de 

euro, provenind din contribuția 

financiară a Comisiei Europeană și 

contribuțiile în natură ale companiilor 

farmaceutice; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ba (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ba. întrucât rezistența antimicrobiană 

poate fi abordată în mod eficace doar la 

nivel mondial și cu implicarea sectorului 

privat; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Bb (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Bb. întrucât știința și cercetarea joacă 

un rol crucial în dezvoltarea de standarde 

pentru combaterea RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Proiect de aviz 

Considerentul C 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

C. întrucât diferite instrumente de 

finanțare din cadrul Orizont 2020 vor 

furniza rezultate de cercetare privind 

RAM, în special: inițiativa privind 

medicamentele inovatoare (IMI), care se 

concentrează asupra tuturor aspectelor 

legate de dezvoltarea antibioticelor printre 

care cercetarea mecanismelor de RAM, 

descoperirea de medicamente, dezvoltarea 

de medicamente, chestiunile de natură 

economică și stewardshipul; Parteneriatul 

dintre țări europene și țări în curs de 

dezvoltare privind trialurile clinice 

(EDCTP), care se concentrează asupra 

dezvoltării de medicamente, vaccinuri, 

microbicide și metode de diagnosticare noi 

și mai bune vizând HIV/SIDA, tuberculoza 

și malaria; Inițiativa de programare în 

comun privind RAM (JPIAMR), care se 

axează asupra consolidării activităților de 

cercetare naționale de altfel fragmentate; 

Consiliul European pentru Cercetare 

(CEC), cu proiectele sale de cercetare „la 

inițiativa cercetătorilor” sau „de jos în 

sus”; mecanismul de finanțare pentru boli 

infecțioase InnovFin (IDFF), pentru 

proiecte apropiate de piață; precum și 

Instrumentul IMM și Calea rapidă spre 

inovare, care sprijină IMM-urile în 

dezvoltarea de soluții și instrumente 

inovatoare pentru a preveni, diagnostica și 

trata bolile infecțioase și pentru a 

îmbunătăți controlul infecțiilor, 

C. întrucât diferitele instrumente de 

finanțare din cadrul Orizont 2020 trebuie 

să continue să furnizeze rezultate de 

cercetare privind RAM, în special: 

inițiativa privind medicamentele inovatoare 

(IMI), care se concentrează asupra tuturor 

aspectelor legate de dezvoltarea 

antibioticelor printre care cercetarea 

mecanismelor de RAM, descoperirea de 

medicamente, dezvoltarea de medicamente, 

chestiunile de natură economică și 

stewardshipul; Parteneriatul dintre țări 

europene și țări în curs de dezvoltare 

privind trialurile clinice (EDCTP), care se 

concentrează asupra dezvoltării de 

medicamente, vaccinuri, microbicide și 

metode de diagnosticare noi și mai bune 

vizând HIV/SIDA, tuberculoza și malaria; 

Inițiativa de programare în comun privind 

RAM (JPIAMR), care se axează asupra 

consolidării activităților de cercetare 

naționale de altfel fragmentate; Consiliul 

European pentru Cercetare (CEC), cu 

proiectele sale de cercetare „la inițiativa 

cercetătorilor” sau „de jos în sus”; 

mecanismul de finanțare pentru boli 

infecțioase InnovFin (IDFF), pentru 

proiecte apropiate de piață; precum și 

Instrumentul IMM și Calea rapidă spre 

inovare, care sprijină IMM-urile în 

dezvoltarea de soluții și instrumente 

inovatoare pentru a preveni, diagnostica și 

trata bolile infecțioase și pentru a 

îmbunătăți controlul infecțiilor, 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Proiect de aviz 

Considerentul C 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

C. întrucât diferite instrumente de 

finanțare din cadrul Orizont 2020 vor 

furniza rezultate de cercetare privind 

RAM, în special: inițiativa privind 

medicamentele inovatoare (IMI), care se 

concentrează asupra tuturor aspectelor 

legate de dezvoltarea antibioticelor printre 

care cercetarea mecanismelor de RAM, 

descoperirea de medicamente, dezvoltarea 

de medicamente, chestiunile de natură 

economică și stewardshipul; Parteneriatul 

dintre țări europene și țări în curs de 

dezvoltare privind trialurile clinice 

(EDCTP), care se concentrează asupra 

dezvoltării de medicamente, vaccinuri, 

microbicide și metode de diagnosticare noi 

și mai bune vizând HIV/SIDA, tuberculoza 

și malaria; Inițiativa de programare în 

comun privind RAM (JPIAMR), care se 

axează asupra consolidării activităților de 

cercetare naționale de altfel fragmentate; 

Consiliul European pentru Cercetare 

(CEC), cu proiectele sale de cercetare „la 

inițiativa cercetătorilor” sau „de jos în 

sus”; mecanismul de finanțare pentru boli 

infecțioase InnovFin (IDFF), pentru 

proiecte apropiate de piață; precum și 

Instrumentul IMM și Calea rapidă spre 

inovare, care sprijină IMM-urile în 

dezvoltarea de soluții și instrumente 

inovatoare pentru a preveni, diagnostica și 

trata bolile infecțioase și pentru a 

îmbunătăți controlul infecțiilor, 

C. întrucât diferite instrumente de 

finanțare din cadrul Orizont 2020 ar putea 

furniza rezultate de cercetare privind 

RAM, în special: inițiativa privind 

medicamentele inovatoare (IMI), care se 

concentrează asupra tuturor aspectelor 

legate de dezvoltarea antibioticelor printre 

care cercetarea mecanismelor de RAM, 

descoperirea de medicamente, dezvoltarea 

de medicamente, chestiunile de natură 

economică și stewardshipul; Parteneriatul 

dintre țări europene și țări în curs de 

dezvoltare privind trialurile clinice 

(EDCTP), care se concentrează asupra 

dezvoltării de medicamente, vaccinuri, 

microbicide și metode de diagnosticare noi 

și mai bune vizând HIV/SIDA, tuberculoza 

și malaria; Inițiativa de programare în 

comun privind RAM (JPIAMR), care se 

axează asupra consolidării activităților de 

cercetare naționale de altfel fragmentate; 

Consiliul European pentru Cercetare 

(CEC), cu proiectele sale de cercetare „la 

inițiativa cercetătorilor” sau „de jos în 

sus”; mecanismul de finanțare pentru boli 

infecțioase InnovFin (IDFF), pentru 

proiecte apropiate de piață; precum și 

Instrumentul IMM și Calea rapidă spre 

inovare, care sprijină IMM-urile în 

dezvoltarea de soluții și instrumente 

inovatoare pentru a preveni, diagnostica și 

trata bolile infecțioase și pentru a 

îmbunătăți controlul infecțiilor, 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ca (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ca. întrucât 50 % din prescripțiile de 

antibiotice la oameni sunt inadecvate și 

25 % din antibioticele consumate de 

oameni nu sunt corect administrate; 

întrucât 30 % dintre persoanele spitalizate 

utilizează antibiotice și cel mai important 

grup de bacterii multi-rezistente 

reprezintă o amenințare deosebită mai 

ales în spitale, în centrele de îngrijire și 

asistență și în rândul pacienților a căror 

îngrijire necesită dispozitive precum 

ventilatoarele și cateterele de sânge; 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ca (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ca. întrucât lupta eficace împotriva 

RAM trebuie să facă parte dintr-o 

inițiativă internațională mai largă, cu 

implicarea cât mai multor instituții 

internaționale, agenții și experți; 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Ca (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Ca. întrucât Comisia s-a angajat să 

investească peste 200 milioane EUR în 

RMA pe durata ultimilor trei ani ai 
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programului Orizont 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Considerentul Cb (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 Cb. întrucât bacteriile sunt în continuă 

evoluție, cercetarea și dezvoltarea 

și cadrele de reglementare sunt complexe, 

infecțiile vizate sunt uneori rare, iar 

profiturile preconizate rămân limitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Punctul -1 (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 -1. subliniază necesitatea de a se 

reduce utilizarea antibioticelor pentru a se 

încetini dezvoltarea și mai mare a RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

1. subliniază necesitatea majorării 

finanțării pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și imunologiei în legătură 

cu agenții patogeni RAM și infecțiile 

asociate asistenței medicale; 

1. subliniază necesitatea majorării 

finanțării pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și imunologiei în legătură 

cu agenții patogeni RAM și infecțiile 

asociate asistenței medicale, în domeniul 

mecanismelor de rezistență la 

medicamentele antimicrobiene, al 

dezvoltării de noi măsuri terapeutice, de 

diagnosticare și de prevenție, inclusiv 

vaccinuri, și în domeniul abordărilor și al 

tehnologiilor de administrare a 

medicamentelor, cum ar fi utilizarea 

imunității corpului-gazdă pentru a 

distruge microbii rezistenți; subliniază 

faptul că studiul mecanismelor de 

rezistență la antibiotice și dezvoltarea 

dispozitivelor medicale pentru etiologia 

bolilor sunt domenii-cheie pentru 

utilizarea și prescrierea adecvată a 

antibioticelor; solicită, prin urmare, să se 

dezvolte nu numai medicamente noi, ci și 

noi dispozitive medicale; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. subliniază necesitatea majorării 

finanțării pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și imunologiei în legătură 

cu agenții patogeni RAM și infecțiile 

asociate asistenței medicale; 

1. subliniază necesitatea majorării 

finanțării pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și imunologiei în legătură 

cu agenții patogeni RAM și infecțiile 

asociate asistenței medicale, precum și a 

finanțării tratamentelor alternative pentru 

oameni și animale; 

Or. en 
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Amendamentul  30 

Rolandas Paksas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. subliniază necesitatea majorării 

finanțării pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și imunologiei în legătură 

cu agenții patogeni RAM și infecțiile 

asociate asistenței medicale; 

1. subliniază necesitatea de a se 

încuraja utilizarea metodelor 

metagenomice și de a se majora 

finanțarea pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și imunologiei în legătură 

cu agenții patogeni RAM și infecțiile 

asociate asistenței medicale; 

Or. lt 

 

Amendamentul  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. subliniază necesitatea majorării 

finanțării pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și imunologiei în legătură 

cu agenții patogeni RAM și infecțiile 

asociate asistenței medicale; 

1. subliniază necesitatea majorării 

finanțării pentru C&I în domeniul 

epidemiologiei și al diferitelor tratamente 

din domeniul imunologiei în legătură cu 

agenții patogeni RAM și infecțiile asociate 

asistenței medicale; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 
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 1a. subliniază faptul că rezistența la 

antimicrobiene a devenit una dintre cele 

mai importante probleme de sănătate 

publică; insistă, cu toate acestea, asupra 

faptului că, deși se prefigurează noi 

antibiotice, problema își are originea, în 

principal, în utilizarea abuzivă a 

antibioticelor, motiv pentru care trebuie 

luate măsuri în mod prioritar în acest 

domeniu. 

Or. es 

 

Amendamentul  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. subliniază că este necesar ca 

acțiunile de cercetare să fie eficiente și 

coordonate; salută, prin urmare, 

inițiativele precum ERA-NET pentru 

stabilirea unor sinergii între Inițiativa de 

programare în comun privind cercetarea 

privind rezistența la antimicrobiene și 

Orizont 2020; 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Rolandas Paksas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. subliniază necesitatea de a se oferi 

investiții și stimulente de piață pentru a 

promova cercetarea și dezvoltarea, în 

scopul realizării de noi antimicrobiene, 
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vaccinuri, diagnostice rapidă și 

tratamente antimicrobiene alternative; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. solicită să se investească fondurile 

UE din cadrul programului Orizont 2020 

și al următorului program-cadru al UE 

pentru cercetarea și dezvoltarea unor 

tratamente alternative, fie ele și 

complementare, precum fagoterapia; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. insistă asupra necesității de a se 

asigura un stewardship antimicrobian 

pentru a îmbunătăți prescrierea bazată pe 

date concrete; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 
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Punctul 1 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1a. subliniază necesitatea de a spori 

finanțarea acordată cercetării și inovării 

privind bolile rare (medicamente orfane); 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. subliniază că RAM variază foarte 

mult între statele membre, motiv pentru 

care este esențială coordonarea planurilor 

naționale cu obiectivele concrete stabilite, 

Comisia Europeană jucând un rol-cheie 

în coordonarea și monitorizarea 

strategiilor naționale. 

Or. es 

 

Amendamentul  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. subliniază necesitatea de a spori 

finanțarea pentru diferite instrumente în 

cadrul programului Orizont 2020, astfel 

încât să se stimuleze cercetarea pentru 

îmbunătățirea cunoștințelor noastre 

privind detectarea, apariția și răspândirea 

RAM, măsurile de prevenire și controlul 

eficace al infecțiilor; 



 

AM\1143697RO.docxx 21/50 PE616.665v01-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. subliniază necesitatea de a se 

realiza în mod urgent cercetări 

aprofundate privind impactul prezenței 

substanțelor antimicrobiene în culturile 

alimentare și în hrana pentru animale 

asupra dezvoltării RAM, precum și asupra 

populației microbiene în sol; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Lieve Wierinck 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1b. solicită să se continue analizarea 

precaută a posibilităților de utilizare a 

medicamentelor administrate în afara 

indicațiilor terapeutice ca tratament de 

substituție sau complementar în cazul 

RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 c (nou) 



 

PE616.665v01-00 22/50 AM\1143697RO.docxx 

RO 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1c. reamintește că strategia cea mai 

rapidă și mai eficientă din punctul de 

vedere al costurilor pentru combaterea 

RAM este de a asigura o utilizare 

rațională și adecvată a antimicrobienelor 

existente; subliniază că toți actorii 

implicați în lanțul ciclului de viață al 

antimicrobienelor, inclusiv, în special, 

industriile farmaceutice, de sănătate și de 

creștere a animalelor, trebuie să își asume 

responsabilitatea și să coopereze în 

vederea atingerii acestui obiectiv; invită 

Comisia să își actualizeze și să își 

consolideze orientările și cerințele pentru 

utilizarea rațională și cu prudență a 

antimicrobienelor la oameni și la 

animale; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1c. reamintește că sănătatea este un 

factor-cheie pentru productivitate și 

competitivitate, precum și una dintre 

valorile cele mai importante pentru 

cetățeni; subliniază, prin urmare, că 

stabilirea unor obiective naționale și 

europene de luptă împotriva RAM ar 

trebui să facă parte din agenda politică și 

economică a UE. 

Or. es 

 

Amendamentul  44 
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Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1c. subliniază necesitatea de a investi 

în cercetarea și inovarea pentru 

îmbunătățirea vaccinării în vederea 

sprijinirii prevenției; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1d. subliniază că, conform estimărilor, 

RAM poate provoca în 2050 până la 10 

milioane de decese pe an dacă nu are loc 

nicio schimbare a tendinței; indică faptul 

că peste 9 milioane din aceste decese 

estimate vor avea loc în afara UE, în 

țările în curs de dezvoltare, în special în 

Asia și în Africa, precum și faptul că 

infecțiile și rezistența la antimicrobiene 

sunt contagioase, cu alte cuvinte, nu țin 

cont de frontiere; având în vedere 

caracterul transfrontalier al acestei 

amenințări, subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a se lua în mod urgent 

măsuri la nivel mondial, nu numai măsuri 

limitate la UE; solicită, prin urmare, un 

angajament clar din partea UE și a 

statelor membre de a lansa o strategie 

cuprinzătoare pentru combaterea la nivel 

mondial a RAM, care să asigure succesul 

acesteia și să fie, de asemenea, orizontală, 

acoperind domenii precum comerțul și 

acordurile comerciale internaționale, 

politica de dezvoltare, incluzând aceste 
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aspecte în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de sănătate în țările în curs de 

dezvoltare, și politica agricolă, interzicând 

utilizarea antibioticelor la animalele 

sănătoase, printre altele, pentru 

îngrășare. 

Or. es 

 

Amendamentul  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 e (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 1e. subliniază că o treime din 

prescripții sunt realizate în asistența 

medicală primară, motiv pentru care acest 

sector trebuie avut în vedere în mod 

prioritar în ceea ce privește protocoalele 

de utilizare a antibioticelor; 

Or. es 

 

Amendamentul  47 

Bendt Bendtsen 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. solicită elaborarea de diverse 

stimulente „push and pull” pentru crearea 

de noi medicamente și dispozitive 

medicale; consideră că stimulentele sunt 

relevante dacă ele sunt sustenabile pe 

termen lung, stimulează investițiile de-a 

lungul întregului ciclu de dezvoltare, 

respectiv de viață al produsului, vizează 

principalele priorități ale sănătății publice 

și sprijină o utilizare medicinală adecvată; 

2. solicită să se acorde stimulente 

industriei, de exemplu prin elaborarea de 

diverse stimulente „push and pull” pentru 

crearea de noi medicamente și dispozitive 

medicale; consideră că stimulentele sunt 

relevante dacă ele sunt sustenabile pe 

termen lung, stimulează investițiile de-a 

lungul întregului ciclu de dezvoltare, 

respectiv de viață al produsului, vizează 

principalele priorități ale sănătății publice 
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și sprijină o utilizare medicinală adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

2. solicită elaborarea de diverse 

stimulente „push and pull” pentru crearea 

de noi medicamente și dispozitive 

medicale; consideră că stimulentele sunt 

relevante dacă ele sunt sustenabile pe 

termen lung, stimulează investițiile de-a 

lungul întregului ciclu de dezvoltare, 

respectiv de viață al produsului, vizează 

principalele priorități ale sănătății publice 

și sprijină o utilizare medicinală adecvată; 

2. solicită elaborarea de diverse 

stimulente „push and pull” pentru găsirea 

și punerea în aplicare a unor noi 

tratamente; consideră că stimulentele sunt 

relevante dacă ele sunt sustenabile pe 

termen lung, stimulează investițiile de-a 

lungul întregului ciclu de dezvoltare, 

respectiv de viață al produsului, vizează 

principalele priorități ale sănătății publice 

și sprijină o utilizare medicinală adecvată; 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 – paragraful 1 (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 consideră că mecanismele de atracție pot 

include, dar nu se limitează la 

următoarele modele: 

 — exclusivitate de piață transferabilă 

(Transferable Market Exclusivities - 

TME):TME este un tip de mecanism de 

atracție care acordă unui antibiotic nou 

luni suplimentare de exclusivitate pe 

piață, care pot fi transferate către un alt 

compus cu mai bune oportunități 
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comerciale. Acest model poate funcționa 

numai în următoarele condiții: există o 

durată stabilită de prelungire a 

exclusivității; exclusivitatea este 

distribuită diferitelor compuse, fiecare 

compus putând beneficia doar o dată de o 

TME; informarea are loc în timp util: se 

comunică în mod public compusul 

destinat utilizării TME; 

 — recompensă forfetară de intrare pe 

piață (Market Entry Reward):creșterea 

veniturilor aduse de noile antimicrobiene 

direct printr-o plată în numerar la 

intrarea pe piață. Acest model de plată a 

unei sume forfetare ar putea funcționa 

numai dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiții: există criterii fiabile din punct de 

vedere științific pentru a beneficia de o 

recompensă, criteriile de eligibilitate fiind 

bazate pe liste publicate de OMS sau de 

alte organisme relevante; există un număr 

maxim prestabilit de recompense pentru 

agentul patogen prioritar și/sau profilul 

de produs țintă, definit de organizații 

relevante, în funcție de necesitățile 

medicale actuale și viitoare; 

 - modelul de asigurare națională sau 

personală: în cadrul asigurării de 

sănătate naționale sau personale, 

cetățenii pot asigura accesul și 

dezvoltarea noilor antimicrobiene; 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. recunoaște diferențele între statele 

membre în ceea ce privește practicile și 

nivelurile de utilizare a medicamentelor 
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antimicrobiene; solicită consolidarea 

cooperării și a schimbului de bune 

practici între statele membre pentru a 

elabora orientări bazate pe dovezi privind 

utilizarea medicamentelor antimicrobiene, 

pentru a combate utilizarea excesivă a 

medicamentelor antimicrobiene și pentru 

a promova cercetarea privind RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. solicită utilizarea exclusivității de 

piață transferabile ca opțiune de 

stimulente reale, care ar permite 

beneficiarului unei licențe privind un nou 

compus antimicrobian să extindă 

exclusivitatea la alt compus, cu condiția 

ca aceasta să fie aplicată ținând seama în 

mod corespunzător de sustenabilitatea 

sistemelor de sănătate; 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. invită Comisia să se asigure 

că sunt depuse eforturi importante în 

domeniul C&D pentru a îmbunătăți 

cunoașterea și evaluarea corespunzătoare 

a rolului pe care îl joacă fluxurile de 
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deșeuri umane, animale și de producție în 

dezvoltarea și răspândirea RAM, astfel 

cum se prevede în planul de acțiune „One 

Health”; 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. subliniază importanța de a se 

identifica și aborda blocajele specifice 

legate de acces, de capacitatea de 

acceptare a pieței și de aprovizionare în 

ceea ce privește antibioticele, 

diagnosticele și vaccinurile existente, 

precum și importanța de a se dezvolta 

mecanisme inovatoare de finanțare și de 

achiziții publice pentru a rezolva aceste 

probleme; 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2a. subliniază faptul că peste 20 de noi 

clase de antibiotice au fost dezvoltate 

până în anii 1960 și că foarte puține noi 

tipuri de antibiotice au ajuns pe piață de 

atunci; 

Or. en 
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Amendamentul  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2b. subliniază că acest interes scăzut 

al companiilor farmaceutice în ceea ce 

privește dezvoltarea de noi antibiotice este 

cauzată de randamentele scăzute ale 

investițiilor; reamintește faptul că 

antibioticele sunt medicamente cu care 

pacientul este vindecat, iar utilizarea lor 

este întotdeauna temporară, ceea ce 

înseamnă că dezvoltarea de noi antibiotice 

nu poate fi asociată modelului economic 

cu care este obișnuită industria 

farmaceutică, de exemplu cel al bolilor 

cronice în care pacientul trebuie să 

utilizeze medicamentul în mod continuu, 

fără a avea loc o vindecare, beneficiile în 

acest caz fiind mai mari decât în cazul 

antibioticelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2c. reamintește că ambele instituții, 

Parlamentul European și Consiliul, au 

solicitat revizuirea stimulentelor actuale 

(Regulamentul privind medicamentele 

orfane), din cauza utilizării abuzive a 

acestora și a prețurilor finale ridicate; 

solicită, prin urmare, Comisiei să 

analizeze actualele modele de stimulente 
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pentru C&D pentru a elabora noi modele 

specifice, atât pentru medicamentele 

orfane, cât și pentru antibiotice; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2d. reamintește necesitatea de a se 

asigura transparența costurilor reale 

atunci când sunt implicate fonduri 

publice, precum și de a se decupla 

costurile de C&D de costurile de 

producție și de prețurile și volumul 

vânzărilor; subliniază, în acest sens, că 

garantarea accesibilității și a accesului la 

antibiotice de calitate trebuie să fie 

obiectivul final al C&D și al stimulentelor 

acordate; 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 2 e (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 2e. subliniază importanța elaborării 

unei definiții a costurilor de C&D, din 

care să fie excluse plățile decuplate de 

lanțul de producție și subvențiile directe și 

indirecte; 

Or. en 
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Amendamentul  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; crede că este nevoie de 

diverse modele de colaborare, sub 

impulsul sectorului public și cu 

implicarea industriei; recunoaște că 

capacitățile industriale joacă un rol 

esențial în C&D privind RAM; fără a 

aduce atingere celor de mai sus, 

subliniază că este necesar să aibă loc o 

mai mare coordonare și prioritizare 

publică în domeniul C&D în această 

chestiune urgentă; invită, prin urmare, 

Comisia să lanseze o rețea publică pentru 

coordonarea tuturor proiectelor de C&D 

în domeniul RAM finanțate din fonduri 

publice, asemănătoare Rețelei europene 

de supraveghere a rezistenței la 

antimicrobiene (EARS-Net) în domeniul 

supravegherii; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Cristian-Silviu Bușoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 
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practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; încurajează continuarea 

colaborărilor public-privat, cum ar fi 

programele din cadrul inițiativei 

tehnologice comune privind 

medicamentele inovatoare, și anume New 

Drugs for Bad Bugs, COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB sau 

ENABLE, pentru a valorifica potențialul 

de colaborare; încurajează, în plus, 

parteneriatele între sectorul public și cel 

privat, cu scopul de a încuraja inovarea în 

acest domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; 

3. subliniază faptul că UE ar trebui 

să se situeze în avangarda 

luptei împotriva RAM, punând la 

dispoziție orientări practice pentru a 

asigura luarea unor măsuri eficace și 

sustenabile, în conformitate cu Planul 

global de acțiune convenit de Adunarea 

Mondială a Sănătății în 2015; afirmă că 

este urgent necesar să se promoveze 

parteneriatele în întreaga UE cu scopul de a 

consolida schimbul de bune practici și de a 

îmbunătăți cunoștințele legate de RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Rolandas Paksas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; 

3. afirmă că este necesar să se creeze 

un sistem mai holistic pentru 

monitorizarea aspectelor legate de RAM, 

corelarea datelor privind rezistența, 

consumul și vânzările de antimicrobiene 

de tendințele de prescripție și de alți 

factori, precum și să se promoveze 

parteneriatele în întreaga UE cu scopul de a 

consolida schimbul de bune practici și de a 

îmbunătăți cunoștințele legate de RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Rolandas Paksas 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; subliniază că trebuie 

acordată o atenție deosebită consolidării 

cooperării cu sectoarele cercetării și 

industriei biotehnologice; 

Or. lt 

 

Amendamentul  64 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. afirmă că este urgent necesar să se 3. afirmă că este urgent necesar să se 
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promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; 

promoveze parteneriatele în întreaga UE cu 

scopul de a consolida schimbul de bune 

practici în ceea ce privește reducerea 

utilizării antibioticelor și de a îmbunătăți 

cunoștințele legate de RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în întreaga UE 

cu scopul de a consolida schimbul de bune 

practici și de a îmbunătăți cunoștințele 

legate de RAM; 

3. afirmă că este urgent necesar să se 

promoveze parteneriatele în interiorul UE 

și în afara acesteia cu scopul de a 

consolida schimbul de bune practici și de a 

îmbunătăți cunoștințele legate de RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. salută, în ceea ce privește modelele 

de afaceri alternative pentru promovarea 

C&D, inițiative precum Parteneriatul 

mondial pentru cercetarea și dezvoltarea 

în domeniul antibioticelor (inițiativa 

GARDP), care explorează modele de 

afaceri alternative în condițiile în care 

piața nu a reușit să sprijine dezvoltarea de 

noi antibiotice; reamintește că este 

necesar ca noile modele de afaceri să fie 

durabile, să corespundă necesităților, să 

se bazeze pe dovezi și să respecte 
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principiile accesibilității, eficacității, 

eficienței și echității, în beneficiul 

pacienților; 

Or. en 

 

Amendamentul  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază importanța 

îmbunătățirii și a implicării 

parteneriatelor public-privat, precum și a 

colaborărilor între industrie, IMM-uri și 

cercetătorii din sectorul public pentru a 

depăși provocările științifice legate de 

crearea de noi antibiotice, vaccinuri și 

metode de diagnostic; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3a. subliniază faptul că UE ar trebui 

să cofinanțeze statele membre pentru a le 

ajuta să realizeze și să pună în aplicare 

planurile lor naționale de acțiune „One 

Health” împotriva RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 
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Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. salută concluziile Simpozionul 

tehnic comun al OMS, OMPI, OMC 

privind rezistența la antimicrobiene: 

modalități de promovare a inovării, a 

accesului și a utilizării adecvate a 

antibioticelor”4a, în cadrul căruia au fost 

discutate noi modele de stimulare a C&D, 

în care profitabilitatea unui antibiotic este 

decuplată de volumul de vânzări în 

vederea corectării pieței antibioticelor; 

 _________________ 

 4a 

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

s.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 3b. îndeamnă Comisia să elaboreze o 

misiune privind RAM în viitorul PC9 cu o 

abordare interdisciplinară și 

intersectorială; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Rolandas Paksas 

 

Proiect de aviz 
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Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți colectarea datelor la nivel 

sistemic în întreaga UE, precum și de a 

monitoriza tendințele și evoluțiile legate de 

RAM și de a acționa rapid în acest 

domeniu; scoate în evidență valoarea 

adăugată a e-Sănătății și a digitalizării, care 

oferă o oportunitate de a pune laolaltă și 

cumula datele legate de RAM; 

4. solicită consolidarea supravegherii 

la nivel mondial a RAM și a utilizării 

substanțelor antimicrobiene la oameni, la 

animale și în mediu pentru a înțelege mai 

bine problema și a aduna informații 

pentru acțiunile viitoare; subliniază 

necesitatea de a îmbunătăți colectarea 

datelor la nivel sistemic în întreaga UE, 

precum și de a monitoriza tendințele și 

evoluțiile legate de RAM și de a acționa 

rapid în acest domeniu; scoate în evidență 

valoarea adăugată a e-Sănătății și a 

digitalizării, care oferă o oportunitate de a 

pune laolaltă și cumula datele legate de 

RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Cristian-Silviu Bușoi, Anna Záborská 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

4. subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți colectarea datelor la nivel 

sistemic în întreaga UE, precum și de a 

monitoriza tendințele și evoluțiile legate de 

RAM și de a acționa rapid în acest 

domeniu; scoate în evidență valoarea 

adăugată a e-Sănătății și a digitalizării, care 

oferă o oportunitate de a pune laolaltă și 

cumula datele legate de RAM; 

4. subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți colectarea datelor privind 

prevalența, modelele și 

utilizarea/utilizarea inadecvată în mod 
sistemic în întreaga UE, precum și de a 

monitoriza tendințele și evoluțiile legate de 

RAM și de a acționa rapid în acest 

domeniu; scoate în evidență valoarea 

adăugată a e-Sănătății și a digitalizării, care 

oferă o oportunitate de a pune laolaltă și 

cumula datele legate de RAM; 

Or. en 
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Amendamentul  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. subliniază necesitatea existenței la 

nivelul UE a unui sistem de colectare a 

datelor privind utilizarea corectă a tuturor 

antibioticelor; solicită, prin urmare, 

dezvoltarea de protocoale pentru 

prescrierea și utilizarea antibioticelor la 

nivelul UE, recunoscând, printre altele, 

responsabilitatea medicilor veterinari și a 

medicilor care acordă asistență medicală 

primară; solicită, de asemenea, colectarea 

obligatorie, la nivel național, a tuturor 

prescripțiilor de antibiotice și 

înregistrarea acestora într-o bază de date 

privind utilizarea și prescrierea de 

antibiotice, care să fie controlată și 

coordonată de experți din domeniul 

infecțiilor, în vederea difuzării 

cunoștințelor cu privire la utilizarea 

optimă a antibioticelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. subliniază importanța de a se 

îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea 

RAM printr-o igienizare eficace, măsuri 

de prevenire, educație și formare, inclusiv 

campanii de sensibilizare a publicului 

larg și formări specifice destinate 

personalului medical, farmaciștilor, 

veterinarilor și crescătorilor de animale; 
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Or. en 

 

Amendamentul  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4a. subliniază necesitatea de a se 

analiza volumele mari de date care provin 

din diferite sectoare industriale; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4b. subliniază, în ceea ce privește 

pacienții și sistemele de sănătate, 

diferitele măsuri incluse în raportul 

ECDC intitulat „Last-line antibiotics are 

failing: options to address this urgent 

threat to patients and healthcare systems” 

(Antibioticele de ultimă instanță nu sunt 

eficace: opțiuni de abordare a acestei 

amenințări urgente la adresa pacienților 

și a sistemelor de sănătate)7a, în special 

măsurile menite să evite răspândirea în 

spitale a bacteriilor extrem de rezistente, 

cum ar fi: informarea obligatorie a 

autorităților din domeniul sănătății 

publice cu privire la toți pacienții care au 

fost purtători de bacterii extrem de 

rezistente; izolarea obligatorie a 

purtătorilor spitalizați și crearea unui 

grup de lucru profesional 

multidisciplinar, în subordinea directă a 

ministerului sănătății; solicită includerea 
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acestor măsuri în semestrul european; 

 _________________ 

 7a 

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

dia/en/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf. 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4b. subliniază importanța datelor de 

mediu pentru a avea o viziune de 

ansamblu asupra tuturor aspectelor care 

afectează RAM; 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 4 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4c. subliniază lipsa colectării de date 

privind impactul asupra sănătății și 

povara socioeconomică a RAM la nivelul 

UE și la nivel mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 
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Proiect de aviz 

Punctul 4 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 4d. solicită statelor membre să 

îmbunătățească și să permită accesul la 

servicii de îngrijire personalizată a 

pacienților; 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. subliniază caracterul sistemic al 

RAM; sprijină angajamentul reînnoit al 

Comisiei de a promova acțiunile UE și 

leadershipul acesteia în combaterea RAM, 

inclusiv pe plan internațional; subliniază 

necesitatea unei colaborări mai intense, 

inclusiv în domeniul C&I, și rolul 

diplomației științifice în promovarea 

sinergiilor și optimizarea alocării 

resurselor. 

5. subliniază caracterul sistemic al 

RAM; sprijină angajamentul reînnoit al 

Comisiei de a promova acțiunile UE și 

leadershipul acesteia în combaterea RAM, 

inclusiv pe plan internațional; subliniază 

necesitatea unei colaborări mai intense, 

inclusiv în domeniul C&I, și rolul 

diplomației științifice în promovarea 

sinergiilor și optimizarea alocării 

resurselor; invită Comisia să creeze 

parteneriate precum PRIMA sau EDCTP 

pentru proiecte internaționale de C&D în 

domeniul sănătății, care să cuprindă 

diferite regiuni geografice și cel mai 

sensibile teme legate de sănătate, cum ar 

fi RAM, vaccinurile, cancerul sau accesul 

la medicamente; 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Soledad Cabezón Ruiz 
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Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. salută lista OMS cu cei 20 cei mai 

nefaști agenți patogeni rezistenți la 

antibiotice2a; invită la realizarea urgentă 

a unor proiecte de C&D cu privire la 

bacteriile rezistente la antibiotice incluse 

în această listă cu scopul de a crea 

medicamente împotriva lor; subliniază, cu 

toate acestea, că cercetarea axată pe noile 

medicamente nu este singura acțiune 

necesară și că trebuie luate măsuri în 

ceea ce privește utilizarea excesivă sau 

abuzivă atât la oameni, cât și la animale, 

întrucât aceasta sporește amenințarea tot 

mai mare reprezentată de rezistența la 

antibiotice; 

 _________________ 

 2a 

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

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

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. subliniază că o parte semnificativă 

a industriei farmaceutice va participa la 

acest efort pe termen lung de combatere a 

RAM; invită Comisia să exploreze în 

continuare cerințele asociate acestei 

contribuții din partea industriei 

farmaceutice, și anume, printre altele, 

solicitând informații privind RAM la 

etichetarea produselor antimicrobiene și 

asigurând implicarea industriei în 



 

AM\1143697RO.docxx 43/50 PE616.665v01-00 

 RO 

monitorizarea și evaluarea utilizării medii 

a fiecărui produs comercializat; 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. solicită consolidarea sistemelor 

naționale de supraveghere a RAM în 

țările în curs de dezvoltare în scopul 

standardizării rezultatelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Rupert Matthews 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. ia act de externalitățile 

pozitive/efectele de propagare ale noilor 

substanțe antimicrobiene asupra sănătății 

publice și a științei; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. solicită G7, G20 și BRICS să 

acționeze și să lucreze în strânsă 

colaborare; 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. solicită consolidarea și 

combinarea numeroaselor programe 

internaționale de la nivelul UE și de la 

nivel internațional pentru a facilita și 

sprijini programele din cadrul Rețelei 

europene de supraveghere a rezistenței la 

antimicrobiene (EARS-Net), al Rețelei 

europene de supraveghere a consumului 

de produse antimicrobiene (ESAC-Net), al 

Supravegherii rezistenței la 

antimicrobiene în Asia Centrală și 

Europa de Est (CAESAR), al Analizei 

comune interagenții a consumului de 

antimicrobiene și a rezistenței la 

antimicrobiene (JIACRA), al 

Programului instituțional pentru 

prevenirea și controlul infecțiilor asociate 

asistenței medicale și utilizarea adecvată a 

agenților antimicrobieni (PIRASAO), al 

Rețelei privind consumul medicamentelor 

antimicrobiene (AMC), al Parteneriatului 

dintre țări europene și țări în curs de 

dezvoltare privind trialurile clinice 

(EDCTP) și al Bolilor neglijate și legate 

de sărăcie (PRND)1a; 

 _________________ 

 1a Daunele provocate de bolile neglijate și 

legate de sărăcie în UE în anul 2015: 

aproape 10 000 de decese în UE, 30 000 
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de noi infectări cu HIV, cu denga 

transmisă de țânțari și cu Chikungunya în 

multe părți ale Europei. Cf. „Global 

Burden of Disease Results Tool”, OMS și 

Centrul European de Prevenire și Control 

al Bolilor. 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. salută noile recomandări ale OMS, 

care vizează conservarea eficacității 

antibioticelor care sunt importante în 

medicina umană prin reducerea utilizării 

lor inutile la animale3a; subliniază că, în 

unele țări, aproximativ 50-70 % din 

totalul consumului de antibiotice 

importante din punct de vedere medical 

are loc în sectorul animalelor, în mare 

parte pentru stimularea creșterii la 

animalele sănătoase; solicită, în cadrul 

punerii în aplicare a abordării „One 

Health”, ca acest subiect să fie inclus în 

politica comercială a UE și în negocierile 

cu organizațiile internaționale, precum 

OMC și țările asociate sau terțe, 

elaborându-se astfel o politică mondială 

pentru interzicerea utilizării antibioticelor 

în scopul îngrășării animalelor sănătoase; 

 _________________ 

 3a 

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

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 
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Amendamentul  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. reamintește, astfel cum se afirmă 

în orientările Comisiei privind utilizarea 

prudentă a antimicrobienelor în medicina 

veterinară, că utilizarea nespecifică a 

antimicrobienelor, utilizarea lor în doze 

subterapeutice și utilizarea lor pentru 

perioade inadecvate de timp sporesc în 

mod semnificativ riscul de dezvoltare a 

RAM; subliniază faptul că sectorul 

zootehnic din UE trebuie să rămână un 

lider mondial în ceea ce privește 

eliminarea treptată și sistematică a 

utilizării abuzive a substanțelor 

antimicrobiene, în special prin hrană și 

apă de băut, și invită Comisia să 

consolideze în continuare cerințele 

privind utilizarea de antimicrobiene în 

sectorul creșterii animalelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Bușoi 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. subliniază importanța unei 

cooperări mai strânse între industrie și 

universități și instituțiile științifice, pentru 

a facilita crearea de structuri specifice în 

cadrul universităților și al centrelor 

științifice, în vederea combaterii RAM; 

Or. en 
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Amendamentul  90 

Rupert Matthews 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. subliniază faptul că, pentru a fi 

eficace, măsurile de stimulare trebuie să 

atingă sau să depășească costurile 

elaborării de noi medicamente pe durata 

întregului lor ciclu de viață; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5c. reamintește că producția clasică de 

antibiotice, bazată pe o serie de tehnici de 

modificare a antibioticelor obținute din 

natură, este epuizată și că investițiile în 

C&D pentru crearea unei noi producții de 

antibiotice ar trebui să depășească 

paradigma clasică a antibioticelor; salută 

noile tehnici care au fost deja 

elaborate, precum, de exemplu, anticorpii 

monoclonali care reduc virulența 

bacteriilor, nu distrugându-le, ci făcându-

le inutile; 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Rupert Matthews 
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Proiect de aviz 

Punctul 5 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5c. subliniază rolul potențial al 

organismelor de cercetare europene de 

lideri mondiali, de exemplu în cadrul G7 

și G20; 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 d (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5d. subliniază importanța inițiativelor 

europene precum programele ECDC 

pentru bolile infecțioase precum SIDA, 

tuberculoza, sau malaria; subliniază 

faptul că aceste inițiative reprezintă 

exemple de bune practici de adaptare și de 

bună funcționare a UE în ceea ce privește 

necesitatea de elaborare a unor noi 

antibiotice, precum și că ECDC ar trebui 

să aibă un rol esențial în prioritizarea 

C&D, coordonarea acțiunilor și 

implicarea tuturor actorilor, 

intensificarea activității intersectoriale și 

consolidarea capacităților prin 

intermediul rețelelor de C&D; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 e (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul 

 5e. face referire la raportul „Tackling 

drug-resistant infections globally: final 

report and recommendations” (Abordarea 

infecțiilor rezistente la nivel mondial: 

raport final și recomandări)5a, în cadrul 

căruia se estimează la 40 de miliarde de 

dolari costul unei acțiuni mondiale în 

privința RAM pe o durată de 10 ani, 

această sumă fiind mică în comparație cu 

costul inacțiunii și reprezentând un 

procent mic din cheltuielile actuale din 

domeniul sănătății ale țărilor din cadrul 

G20: aproximativ 0,05%; invită Comisia 

să analizeze aceste cifre, precum și 

posibilitatea de a impune o taxă asupra 

sectorului sănătății publice în cadrul 

responsabilității sale sociale; 

 _________________ 

 5a https://amr-

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

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 f (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5f. salută Declarația de la Davos 

privind combaterea rezistenței 

antimicrobiene, elaborată cu ocazia 

Forumului Economic Mondial de la 

Davos din ianuarie 2016, în cadrul căreia 

industriile din domeniul farmaceutic, al 

biotehnologiilor și al metodelor de 

diagnosticare recunosc succesul 

programelor de îmbunătățire a accesului 

mondial la medicamentele necesare în 

cazul HIV, al tuberculozei și al malariei și 
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solicită realizarea unor eforturi de 

colaborare asemănătoare pentru a aborda 

problema accesului la antibiotice6a; 

 _________________ 

 6a https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf. 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 g (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5g. avertizează că, conform 

estimărilor FAO, utilizarea antibioticelor 

și a pesticidelor în agricultură va crește în 

mod dramatic; invită Comisia și statele 

membre să studieze noi metode de 

eliminare a reziduurilor de pesticide și 

antibiotice din produsele alimentare; 

solicită, de asemenea, interzicerea 

utilizării de antibiotice de ultimă instanță 

în domeniul veterinar; 

Or. en 

 


