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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. február 26. 

Az Európai Számvevőszék a szupermikrobák 
elleni küzdelmet vizsgálja 
Az Európai Számvevőszék jelenleg az Uniónak a szupermikrobák – többek között az 
antibiotikumokkal szemben rezisztenssé vált baktériumok – elleni intézkedéseiről folytat 
ellenőrzést. A számvevők elsősorban azt vizsgálják majd, hogyan irányítja az Európai Bizottság 
és az illetékes ügynökségek a legfontosabb vonatkozó tevékenységeket, és hogyan 
gazdálkodnak az erőforrásokkal. Ezenkívül értékelik az uniós hozzájárulások és támogatás 
relevanciáját és eredményességét is. 

Antimikrobiális rezisztencia (AMR) embereknél és állatoknál egyaránt előfordulhat, amennyiben 
különböző mikrobák (baktériumok, vírusok, paraziták vagy gombák) ellenállóvá válnak a 
korábban eredményes kezelést biztosító gyógyszerekkel szemben. A gyógyszeres kezelésnek 
ellenálló baktériumok évente mintegy 33 000 halálesetért és körülbelül 1,5 milliárd euró 
gazdasági veszteségért felelősek Unió-szerte. A Világbank figyelmeztetése szerint 2050-re ezek a 
fertőzések ugyanolyan léptékű gazdasági kárt okozhatnak világszinten, mint a 2008-as pénzügyi 
válság. 

Az Európai Számvevőszék a mai napon előzetest tett közzé az Unió szerepvállalásáról az 
antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemben. Az ellenőrzési előzetesek egy-egy folyamatban 
lévő ellenőrzésről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt 
érdeklődők tájékoztatása.  

„Pillanatnyilag az antimikrobiális rezisztencia jelenti az egyik legsúlyosabb egészségügyi 
fenyegetést – nyilatkozta Janusz Wojciechowski, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – 
Ellenőrzésünk során azt fogjuk megvizsgálni, mit tesz az Unió a meglévő antimikrobiális kezelések 
körültekintőbb alkalmazásáért, valamint az új kezelésekre irányuló kutatások támogatásáért.” 

Az Unió több szakpolitikai kezdeményezést is kidolgozott az antimikrobiális rezisztencia elleni 
küzdelem érdekében: ilyen többek között az egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó 
cselekvési terv, az antimikrobiális rezisztencia állat-egészségügyi ágazatban való nyomon 
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követésére szolgáló uniós keret, az antimikrobiális rezisztenciára irányuló együttes fellépés, 
valamint a „New Drugs for Bad Bugs” (új szerek a makacs kórokozók ellen) elnevezésű kutatás-
fejlesztés-támogatási program.  

Az ellenőrzés az illetékes bizottsági főigazgatóságok és uniós ügynökségek – például az Európai 
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ, az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló 
kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás (IMI) és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és 
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség – által irányított fellépéseket és programokat vizsgálja. 

A számvevők elsősorban azt értékelik majd, hogy a Bizottság és az uniós ügynökségek 

o megfelelően irányítják-e a fő tevékenységeket és jól gazdálkodnak-e az erőforrásokkal; 

o eredményesen hozzájárulnak-e az antimikrobiális rezisztencia visszaszorításához és 
előmozdítják-e az állatok antimikrobiális kezelésének körültekintőbb alkalmazását;  

o megfelelő mechanizmusokkal rendelkeznek-e az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos 
kutatások uniós támogatásának koordinálásához és értékeléséhez. 

 

 

A szerkesztők figyelmébe  

Az ellenőrzési jelentés várhatóan 2020 első felében fog megjelenni. 
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