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Comunicat de presă 
Luxemburg, 26 februarie 2019 

Auditorii examinează măsurile luate de UE 
pentru combaterea superbacteriilor 
Curtea de Conturi Europeană efectuează un audit având ca obiect măsurile luate la nivelul UE 
împotriva superbacteriilor, inclusiv a bacteriilor care au devenit rezistente la antibiotice. În 
special, Curtea va examina modul în care Comisia Europeană și agențiile competente 
gestionează activitățile-cheie și resursele în acest domeniu. Ea va evalua, de asemenea, 
relevanța și eficacitatea contribuțiilor și a sprijinului UE. 

Rezistența la antimicrobiene (AMR) apare atât la oameni, cât și la animale, atunci când microbii, 
cum ar fi bacterii, viruși, paraziți sau ciuperci, dezvoltă rezistență la medicamente care asigurau 
anterior un tratament eficace. În fiecare an, în UE, infecțiile cauzate de bacterii rezistente la 
medicamente duc la moartea a aproximativ 33 000 de persoane și au ca rezultat pierderi 
economice de aproximativ 1,5 miliarde de euro. Banca Mondială a avertizat că, până în 2050, 
astfel de infecții ar putea provoca daune economice globale echivalente cu cele provocate de 
criza financiară din 2008. 

Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind măsurile luate la nivelul UE în 
vederea combaterii rezistenței la antimicrobiene. Analizele preliminare de audit furnizează 
informații cu privire la o activitate de audit în curs, fiind concepute ca o sursă de informații 
pentru cei interesați de politica sau de programele care sunt auditate.  

„Rezistența la antimicrobiene este una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății cu 
care ne confruntăm”, a declarat domnul Janusz Wojciechowski, membrul Curții de Conturi 
Europene responsabil de acest audit. „În cadrul auditului său, Curtea va examina măsurile luate 
de UE pentru susținerea utilizării mai prudente a tratamentelor antimicrobiene existente, precum 
și pentru susținerea cercetării în vederea dezvoltării unor tratamente noi.” 

Pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea, UE a elaborat mai multe inițiative de politică în 
domeniul combaterii rezistenței la antimicrobiene, inclusiv planul de acțiune One Health („O 
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singură sănătate”), cadrul UE pentru monitorizarea rezistenței la antimicrobiene în sectorul 
veterinar, Acțiunea comună privind rezistența la antimicrobiene și programul New Drugs for Bad 
Bugs („Noi medicamente pentru microbi virulenți”).  

Auditul va acoperi acțiunile și programele gestionate de direcțiile generale ale Comisiei și de 
agențiile UE competente, cum sunt Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, 
întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind 
medicamentele inovatoare sau Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și 
Alimente. 

Curtea va examina în special dacă agențiile UE și Comisia: 

o gestionează în mod corespunzător activitățile-cheie și resursele; 

o contribuie în mod eficace la reducerea rezistenței la antimicrobiene și la promovarea 
utilizării cu prudență a tratamentelor antimicrobiene la animale;  

o dispun de mecanisme adecvate pentru a coordona și a evalua sprijinul acordat de UE pentru 
cercetarea în domeniul rezistenței la antimicrobiene. 

 

 

Notă către editori  

Se estimează că raportul de audit va fi publicat în prima jumătate a anului 2020. 
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