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Съобщение за пресата 
Люксембург, 26 февруари 2019 г. 

Одиторите проверяват борбата на ЕС срещу 
резистентните бактерии 
Европейската сметна палата проверява действията, предприети от ЕС за справяне с 
резистентността на бактериите, придобита вследствие на употребата на антибиотици. По-
специално, тя ще провери как Европейската комисия и съответните агенции управляват 
ключови действия и ресурси в тази област. Ще извърши и оценка на целесъобразността и 
ефективността на приноса и подкрепата от страна на ЕС. 

Антимикробната резистентност (АМР) възниква при хората и животните, когато дадени 
микроби, като например бактерии, вируси, паразити или гъбички, развият резистентност 
към лекарствените препарати, които по-рано са действали ефективно върху тях. Всяка 
година в ЕС инфекциите, причинени от резистентни на антибиотици бактерии, водят до 
смъртта на средно 33 000 човека и до икономически загуби от порядъка на 1,5 млрд. евро. 
Световната банка предупреждава, че до 2050 година такива инфекции могат да причинят 
икономически щети, равностойни на тези, нанесени от финансовата криза през 
2008 година. 

Сметната палата публикува днес документ за представяне на одит относно действията на ЕС 
за справяне с антимикробната резистентност. Документите за представяне на одит 
разкриват информация относно одитна задача в процес на извършване. Те имат за цел да 
бъдат източник на информация за заинтересованите от конкретната политика или 
одитирани програми.  

„Антимикробната резистентност е сред най-опасните заплахи за здравето, пред 
които сме изправени,“ заяви Януш Войчеховски, членът на Европейската сметна палата, 
отговарящ за този одит. Нашата одитна проверка ще разгледа действията на ЕС в 
посока на насърчаване на по-разумна употреба на съществуващите антибиотични 
лекарствени препарати, както и на разработването на нови такива.“ 
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ЕС е разработил няколко инициативи на политиката за борба с антимикробната 
резистентност, в т.ч. плана за действие „Едно здраве“, рамката на ЕС за мониторинг на 
антимикробната резистентност във ветеринарния сектор, съвместното действие относно 
АМР и програмата „New Drugs for Bad Bugs“ за подкрепа на изследователската и развойната 
дейност.  

Одитът ще обхване действия и програми, управлявани от съответните генерални дирекции 
на Комисията и агенции на ЕС, като Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията, Съвместното предприятие на Инициативата за иновативни лекарства или 
Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и 
храните. 

По-специално одиторите ще проверят дали Комисията и агенциите на ЕС: 

o управляват добре основни дейности и ресурси; 

o имат ефективен принос за намаляване на антимикробната резистентност и 
насърчаване на по-разумна употреба на съществуващите антибиотични лекарствени 
препарати за животни;  

o използват подходящи механизми за координация и оценка на подкрепата на ЕС за 
изследвания в областта на антимикробната резистентност. 

 

 

Бележки към редакторите  

Очаква се одитният доклад да бъде публикуван през първата половина на 
2020 г. 
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