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ELi võitlus antimikroobikumiresistentsuse
vastu: audiitorite sõnul on seni tehtud
vähe edusamme
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on EL seni teinud vähe edusamme võitluses nn
superbakterite vastu (eelkõige on tegu antibiootikumide suhtes resistentseks muutunud
bakteritega). ELi tegevusega on küll saavutatud mõningast edu (eriti veterinaarvaldkonnas),
ent audiitorite sõnul on vähe tõendeid selle kohta, et antimikroobikumiresistentsuse
põhjustatud tervisekahju oleks vähenenud.
Antimikroobikumiresistentsus esineb, kui mikroorganismid, nagu bakterid, viirused, parasiidid või
seened, muutuvad resistentseks ravimite suhtes, mis varem toimisid tõhusalt. Igal aastal
põhjustavad ravimiresistentsete bakterite põhjustatud nakkused ELis ligikaudu 33 000 inimese
surma, koormates majandust 1,5 miljardi euroga, mis on tingitud täiendavatest
tervishoiukuludest ja tootlikkuse vähenemisest. Resistentsete bakterite vastu võitlemine on
keeruline ja selleks vajatakse integreeritud (nn terviseühtsuse) lähenemisviisi, mis hõlmab
inimeste ja loomade tervist ning keskkonda.
Audiitorid hindasid, kuidas Euroopa Komisjon ja asjaomased asutused haldasid
antimikroobikumiresistentsuse vähendamiseks mõeldud peamisi tegevusi ja ressursse. Nad
uurisid komisjoni toetust liikmesriikide terviseühtsuse tegevuskavadele ja komisjoni panust
antimikroobikumide mõistliku kasutamise edendamiseks loomadel. Auditi käigus käsitleti ka
antimikroobikumiresistentsuse alaseid teadusuuringuid.
„Antimikroobikumiresistentsus on tõsine piiriülene terviseoht,“ ütles aruande eest vastutav
Euroopa Kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. Kuigi veterinaarvaldkonnas on saavutatud
mõningaid edusamme, peab Euroopa Komisjon koos liikmesriikidega veelgi suurendama oma
jõupingutusi võitluses selle kasvava ohu vastu.“
Audiitorid jõudsid järeldusele, et EL andis väärtuslikku tuge liikmesriikide
antimikroobikumiresistentsuse vastaste terviseühtsuse lähenemisviiside tugevdamiseks. Eelkõige
aitas see teha teadlikumaid poliitikaotsuseid ning hõlbustas liikmesriikidevahelist koostööd ja
kogemuste vahetamist. Samas ütlevad nad, et on olemas täiendav potentsiaalne sünergia, et
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toetada võitlust antimikroobikumiresistentsuse vastu sihipäraste ja kulutõhusate
investeeringutega. Audiitorid toovad ka välja lünki edenemise ja tervishoiuteenustega seotud
nakkuste seires, mis võib aeglustada antimikroobikumiresistentsuse vastased meetmed. Samuti
märgivad nad, et endiselt puudub piisav teave antimikroobikumiresistentsuse esinemise ja
levimise kohta keskkonnas.
Audiitorid leidsid, et hoolimata ebaühtlasest edenemisest oli veterinaarantimikroobikumide
kasutamine muutunud enamikus ELi liikmesriikides mõistlikumaks. See on oluline tegur võitluses
antimikroobikumiresistentsuse vastu. Samas ütlevad nad, et mõne antimikroobikumi tarbimine
on ikka veel liiga suur. Veterinaarravimeid ja ravimsööta käsitlevates uutes ELi õigusaktides
käsitleti mõningaid teadaolevaid puudusi. Mõned probleemid püsivad aga endiselt, sealhulgas
liikmesriikide raskused andmete kogumisel ning lüngad toidus ja loomades leiduvate
resistentsete bakterite seires. Audiitorite jaoks annab tulevane ühine põllumajanduspoliitika
võimaluse veelgi tugevdada ELi raamistikku antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks.
ELi eelarve on oluline allikas antibakteerikumiresistentsuse uuringute rahastamiseks. Uute
antimikroobikumide liikide väljatöötamisel ei ole aga veel läbimurret saavutatud. Lisaks leidsid
audiitorid, et komisjon ei ole põhjalikult hinnanud oma teadusuuringutele antud toetust, mis
moodustab üle 99% antimikroobikumiresistentsusele eraldatud ELi eelarvest. Turutõrked
pidurdavad antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks tehtavaid erasektori kulutusi ja
tõrgete kõrvaldamiseks võetud ELi meetmed ei ole veel olnud piisavad.
Oma leidude põhjal esitavad audiitorid mitu soovitust, et aidata parandada ELi võitlust
antimikroobikumiresistentsuse vastu; eelkõige soovitatakse
• parandada liikmesriikidele antavat tuge;
• edendada veterinaarantimikroobikumide mõistlikku kasutamist; ja
• arendada strateegiaid ELi antimikroobikumiresistentsuse alaste teadusuuringute
võimendamiseks.

Toimetajatele
Antimikroobikumiresistentsus ohustab ülemaailmset tervishoidu, arengut ja toiduga
kindlustatust. Antimikroobikumiresistentsuse vastane võitlus sisaldab kahte peamist ülesannet:
kasutada mõistlikumalt ja tõhusamalt olemasolevaid antimikroobikume, ning avastada teadus- ja
arendustegevuse käigus uusi antimikroobikume.
Pärast Maailma Terviseorganisatsiooni ülemaailmse tegevuskava vastu võtmist võttis komisjon
2017. aastal vastu oma „ELi terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu
võitlemiseks“, mis sisaldab tervise, veterinaarküsimuste ja keskkonnaga seotud meetmeid.
Eriaruanne
nr 21/2019:
„Võitlus
antimikroobikumiresistentsusega:
edusammud
veterinaariasektoris, ent ELi jaoks on endiselt tegu probleemse terviseriskiga“ on kättesaadav
Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade
sidusrühmad ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa meie aruannetes esitatud soovitustest
viiakse ka ellu.
Pressikontakt kõnealuse aruande jaoks
Vincent Bourgeais – E-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu

2

ET
Tel (+352) 4398 47502 / Mobiil (+352) 691 551 502

3

