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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 26 lutego 2019 r. 

Kontrolerzy analizują działania podejmowane 
przez UE w ramach walki z bakteriami 
opornymi na leki 
Europejski Trybunał Obrachunkowi prowadzi obecnie kontrolę działań podejmowanych przez 
UE w celu zwalczania bakterii opornych na leki, w tym takich, które stały się oporne na 
antybiotyki. Kontrolerzy zbadają w szczególności, w jaki sposób Komisja Europejska i 
odpowiednie agencje zarządzają najistotniejszymi działaniami i gospodarują zasobami w tej 
dziedzinie. Ocenią również adekwatność i skuteczność wkładów finansowych i wsparcia 
zapewnianych przez UE. 

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe występuje zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Pojawia 
się w sytuacji, gdy bakterie, wirusy, pasożyty lub grzyby nabywają oporności na leki, które 
wcześniej gwarantowały skuteczne leczenie. Każdego roku w UE infekcje wywołane przez 
bakterie lekooporne prowadzą do ok. 33 000 zgonów i skutkują stratami ekonomicznymi rzędu 
1,5 mld euro. Bank Światowy ostrzegł, że do 2050 r. infekcje tego rodzaju mogą wyrządzić takie 
same szkody gospodarcze jak kryzys finansowy z 2008 r. 

Kontrolerzy opublikowali dziś wprowadzenie do kontroli na temat działań podejmowanych przez 
UE w celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Wprowadzenia do kontroli 
zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego będącego w toku. Publikacje tego rodzaju 
mają stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami 
będącymi przedmiotem kontroli.  

– Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, jakim 
musimy stawić czoła – zwrócił uwagę Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – Kontrola Trybunału będzie dotyczyć działań 
UE na rzecz bardziej ostrożnego korzystania z istniejących terapii przeciwdrobnoustrojowych, jak 
również unijnego wsparcia badań nad nowymi metodami leczenia. 

https://www.eca.europa.eu/
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UE opracowała szereg inicjatyw politycznych mających na celu zwalczanie oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe, w tym plan działania „Jedno zdrowie”, unijne ramy monitorowania 
oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w sektorze weterynaryjnym, wspólne działanie UE 
w tej dziedzinie oraz program „Nowe leki przeciw złym zarazkom” (New Drugs for Bad Bugs), 
wspierający działalność badawczo-rozwojową.  

Kontrola obejmie swym zakresem działania i programy zarządzane przez odpowiednie dyrekcje 
generalne Komisji oraz agencje UE, takie jak Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób, Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych oraz 
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności. 

Kontrolerzy zbadają w szczególności, czy Komisja i agencje UE: 

o prawidłowo zarządzają najistotniejszymi działaniami i zasobami; 

o skutecznie przyczyniają się do ograniczenia oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe 
oraz do promowania ostrożnego korzystania z metod leczenia środkami 
przeciwdrobnoustrojowymi u zwierząt;  

o stosują odpowiednie mechanizmy do koordynowania i oceny unijnego wsparcia badań 
naukowych w tej dziedzinie. 

 

 

Informacje dla redaktorów  

Sprawozdanie z kontroli ma ukazać się w pierwszej połowie 2020 r. 
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