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Luxembourg, 2019. november 15.

Európai Számvevőszék: Az Európai Unió
egyelőre nem mutathat fel jelentős
eredményeket az antimikrobiális
rezisztencia elleni küzdelem terén
Az Európai Számvevőszék új jelentése szerint az Unió által a multirezisztens mikrobákkal –
elsősorban az antibiotikumokkal szemben rezisztenssé vált baktériumokkal – szemben
folytatott küzdelem mindeddig nem hozott sok eredményt. Bár az uniós fellépések nyomán
tapasztalható volt némi előrehaladás, különösen az állatgyógyászat területén, a számvevők
szerint egyelőre nemigen támasztja alá bizonyíték, hogy csökkent volna az antimikrobiális
rezisztenciához kapcsolódó egészségügyi teher.
Antimikrobiális rezisztenciának (AMR) az a jelenséget nevezzük, amikor különböző mikrobák
(baktériumok, vírusok, élősködők vagy gombák) ellenállóvá válnak a korábban eredményes
kezelést biztosító gyógyszerekkel szemben. Minden évben mintegy 33 ezren halnak meg az
Unióban gyógyszeres kezelésnek ellenálló baktériumok okozta fertőzésekben, ami ráadásul
körülbelül 1,5 milliárd euró gazdasági veszteséget is okoz az egészségügyi ellátási
többletköltségek és a termelékenységkiesés révén. A multirezisztens baktériumok elleni
bonyolult küzdelemhez elengedhetetlen a humán- és állategészségügyet és a környezetet is
figyelembe vevő, integrált egységes egészségügyi megközelítés.
A számvevők megvizsgálták, hogy az Európai Bizottság és az uniós ügynökségek hogyan
irányították az antimikrobiális rezisztencia leküzdését célzó főbb tevékenységeket és forrásokat.
Elemezték, hogy a Bizottság hogyan támogatja a tagállamok egységes egészségügyi intézkedéseit,
és mennyiben járul hozzá az antimikrobiális szerek körültekintő állatgyógyászati alkalmazásának
ösztönzéséhez. Górcső alá vették továbbá az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos
kutatáshoz nyújtott uniós támogatást is.
„Az antimikrobiális rezisztencia komoly fenyegetést jelent a közegészségügyre nézve – nyilatkozta
Nikolaos Milionis, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Bár állatgyógyászati kérdésekben
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. A jelentés teljes szövege
letölthető a Számvevőszék honlapján.
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történt némi előrelépés, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak aktívabban kell fellépniük,
hogy meg tudják fékezni ezt az egyre növekvő veszélyt.”
A számvevők arra a következtetésre jutottak, hogy az Unió értékes támogatást nyújtott a
tagállamok egységes egészségügyi megközelítésének megerősítéséhez az antimikrobiális
rezisztencia terén. Különösen fontos, hogy elősegítette a megalapozottabb szakpolitikai
döntéshozatalt, valamint a tagállamok közötti együttműködést és tapasztalatcserét. A
Számvevőszék szerint ugyanakkor célzott és költséghatékony beruházások révén további
szinergiákra nyílna lehetőség az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem terén. A számvevők
az előrehaladás nyomon követése és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések felügyelete
terén is rámutatnak hiányosságokra, amelyek lelassíthatják az antimikrobiális rezisztencia elleni
intézkedések végrehajtását. Emellett úgy vélik, hogy továbbra sem áll rendelkezésre elegendő
tudományos adat az antimikrobiális rezisztencia környezetben való előfordulásáról és
terjedéséről.
A számvevők megállapították, hogy bár az előrehaladás üteme nem egyenletes, a legtöbb uniós
tagállamban körültekintőbbé vált az antimikrobiális szerek alkalmazása az állatgyógyászatban;
márpedig ez kulcsfontosságú előfeltétele az antimikrobiális rezisztencia megfékezésének. A
Számvevőszék szerint azonban még így is túlzott mértékben használnak bizonyos antimikrobiális
szereket. Az állatgyógyászati készítményekre és a gyógyszeres takarmányokra vonatkozó új uniós
szabályok foglalkoznak ugyan néhány ismert hiányossággal, azonban egyes problémákra, például
a tagállamok adatgyűjtési nehézségeire, illetve az élelmiszerekben és állatokban előforduló
rezisztens baktériumok nyomon követésének hiányosságaira továbbra sem kínálnak megoldást. A
Számvevőszék szerint a jövőbeni közös agrárpolitika lehetőséget nyújtana a multirezisztens
mikrobákra irányuló uniós keret további megerősítésére.
Az uniós költségvetés jelenti az antimikrobiális rezisztenciára irányuló kutatási beruházások egyik
fő forrását. Egyelőre azonban nem sikerült áttörést elérni az új antibiotikum-osztályok
kifejlesztése terén. A számvevők továbbá megállapították, hogy a Bizottság nem végzett átfogó
értékelést a kutatáshoz nyújtott támogatásáról, holott ez a tevékenység az antimikrobiális
rezisztenciához kapcsolódó uniós kiadások több mint 99%-át teszi ki. Végezetül nem léteznek
konkrét uniós kezdeményezések az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelemre irányuló
magánszektorbeli kutatásokat ellehetetlenítő piaci hiányosságok megfelelő orvoslására.
Megállapításaik alapján a számvevők ajánlásokat tesznek az antimikrobiális rezisztencia kezelését
célzó uniós lépések javítására, különösen a következők révén:
• a tagállamoknak nyújtott támogatás fokozása;
• az állatgyógyászati célú antimikrobiális szerek körültekintő alkalmazásának előmozdítása
és az antimikrobiális rezisztencia nyomon követésének javítása;
• az antimikrobiális rezisztenciára irányuló uniós kutatások fellendítését célzó stratégiák
megerősítése.

A szerkesztők figyelmébe
Az antimikrobiális rezisztencia globális szinten komoly veszélyt jelent a egészségügyre, a
fejlődésre és az élelmiszer-biztonságra. Az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem végső
soron két fő kihívásból áll: ezek a meglévő antimikrobiális szerek körültekintőbb és hatékonyabb
felhasználása, valamint – kutatási és fejlesztési munka révén – új antimikrobiális szerek
felfedezése és forgalomba hozatala.
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2017-ben az Egészségügyi Világszervezet globális cselekvési terve nyomán az Európai Bizottság
elfogadta az antimikrobiális rezisztenciára irányuló egységes uniós egészségügyi cselekvési tervet,
amely egészségügyi, állatgyógyászati és környezetvédelmi intézkedéseket tartalmaz.
Az „Antimikrobiális rezisztencia: az állategészségügyi ágazatban javult a helyzet, de a jelenség
továbbra is kihívást jelent az Unió számára” című, 21/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 23
uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu).
Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, az
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A jelentéseinkben megfogalmazott
ajánlások döntő többsége a gyakorlatban végrehajtásra kerül.
A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47502 / M: (+352) 691 551 502
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