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Revizorji preučujejo boj EU proti 
multirezistentnim bakterijam 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo ukrepov EU na področju boja proti multirezistentnim 
bakterijam, vključno z bakterijami, ki so postale odporne na antibiotike. Revizorji bodo zlasti 
preučili, kako Evropska komisija in ustrezne agencije upravljajo ključne dejavnosti in vire na 
tem področju. Ocenili bodo tudi ustreznost in uspešnost prispevkov in podpore EU. 

Protimikrobna odpornost nastopi pri ljudeh in živalih, kadar mikrobi, kot so paraziti, virusi, 
bakterije ali glive, razvijejo odpornost na zdravila, s katerimi je bilo v preteklosti mogoče uspešno 
zdravljenje. Zaradi infekcij, ki jih povzročajo bakterije, odporne na zdravila, v EU vsako leto umre 
približno 33 000 ljudi, kar povzroča gospodarske izgube v višini približno 1,5 milijarde EUR. 
Svetovna banka opozarja, da bi do leta 2050 takšne okužbe lahko povzročile svetovno 
gospodarsko škodo, kot je nastala zaradi finančne krize leta 2008. 

Revizorji so danes objavili napovednik revizije o ukrepih EU na področju boja proti protimikrobni 
odpornosti. Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so 
kot vir informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče.  

„Protimikrobna odpornost je eno najbolj zaskrbljujočih tveganj za zdravje današnjega časa,” je 
povedal član Evropskega računskega sodišča Janusz Wojciechowski, ki je pristojen za revizijo. „Z 
revizijo bomo preučili ukrepe EU za podporo preudarnejši uporabi obstoječih protimikrobnih 
zdravljenj in raziskavam za razvoj novih.” 

EU je pripravila več političnih pobud za boj proti protimikrobni odpornosti, vključno z akcijskim 
načrtom „eno zdravje”, okvirom EU za spremljanje protimikrobne odpornosti v veterinarskem 
sektorju, skupnim ukrepom na področju protimikrobne odpornosti in programom „nova zdravila 
za slabe bacile“ za podporo raziskavam in razvoju.  

Revizija bo zajemala ukrepe in programe, ki jih upravljajo ustrezni generalni direktorati Komisije 
in agencije EU, kot so Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Skupno podjetje 
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za pobudo za inovativna zdravila ali Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in 
hrano. 

Revizorji bodo predvsem preučili, ali Komisija in agencije EU: 

o dobro upravljajo ključne dejavnosti in vire, 

o uspešno prispevajo k zmanjšanju protimikrobne odpornosti in spodbujanju preudarne 
uporabe protimikrobnih zdravljenj pri živalih,  

o uporabljajo ustrezne mehanizme za usklajevanje in vrednotenje podpore EU za raziskave na 
področju boja proti protimikrobni odpornosti. 

 

 

Pojasnila za urednike  

Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno v prvi polovici leta 2020. 
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