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ET 

Pressiteade 
Luxembourg, 26. veebruar 2019 

Audiitorid uurivad, kuidas EL võitleb 
multiresistentsete bakterite vastu 
Euroopa Kontrollikoda teeb auditit ELi meetmete kohta superbakterite, sealhulgas 
antibiootikumide suhtes resistentsete bakterite vastu võitlemisel. Eelkõige uurivad audiitorid, 
kuidas Euroopa Komisjon ja asjaomased asutused haldavad selle valdkonna põhitegevusi ja 
ressursse. Samuti hinnatakse ELi panuse ja toetuse asjakohasust ja tõhusust. 

Antimikroobikumiresistentsus (AMR) esineb nii inimestel kui ka loomadel, kui mikroorganismid, 
nagu bakterid, viirused, parasiidid või seened, muutuvad resistentseks ravimite suhtes, mis varem 
mõjusid tõhusalt. Igal aastal põhjustavad ravimiresistentsete bakterite põhjustatud nakkused ELis 
ligikaudu 33 000 inimese surma, tekitades umbes 1,5 miljardi euro suurust majanduslikku kahju. 
Maailmapank on hoiatanud, et 2050. aastaks võivad sellised nakkused põhjustada samasugust 
ülemaailmset majanduslikku kahju nagu 2008. aasta finantskriis. 

Audiitorid avaldasid täna antimikroobikumiresistentsust käsitleva auditi tutvustuse. 
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nimetatud dokumendi eesmärk on 
anda teavet auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele.  

Auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Janusz Wojciechowski märkis, et 
„antimikroobikumiresistentsus on üks tõsisemaid terviseriske. Auditiga uurime olemasolevate 
antimikroobikumide mõistlikumat kasutamist toetavaid ELi meetmeid ning teadusuuringuid uute 
antimikroobikumide väljatöötamiseks.“ 

EL on antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks töötanud välja mitmeid poliitikaalgatusi, 
nagu terviseühtsuse tegevuskava, ELi raamistik antimikroobikumiresistentsuse jälgimiseks 
veterinaarsektoris, antimikroobikumiresistentsust käsitlev ühismeede ning teadus- ja 
arendustegevust toetav programm „New Drugs for Bad Bugs“.  

Audit hõlmab asjaomaste komisjoni peadirektoraatide ja ELi asutuste (nagu Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskus, Innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõte ning Tarbija-, Tervise-, 
Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet) tegevust ja nende hallatavaid programme. 

https://www.eca.europa.eu/


2 

 ET 

Eelkõige uurivad audiitorid, kas komisjon ja ELi asutused on 

o põhitegevust ja ressursse hästi hallanud; 

o aidanud tulemuslikult kaasa antimikroobikumiresistentsuse vähendamisele ja loomade 
antimikroobikumravi vastutustundliku kasutamise edendamisele;  

o võtnud kasutusele nõuetekohased mehhanismid, et koordineerida ja hinnata 
antimikroobikumiresistentsuse alastele teadusuuringutele antavat ELi toetust. 

 

 

Toimetajatele  

Aruanne on kavas avaldada 2020. aasta esimeses pooles. 
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