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Pressmeddelande 
Luxemburg den 26 februari 2019 

Revisorerna granskar EU:s kamp mot 
superbakterier 
Europeiska revisionsrätten utför en revision av EU:s åtgärder mot multiresistenta bakterier, 
inklusive bakterier som blivit resistenta mot antibiotika. Framför allt kommer revisorerna att 
granska hur Europeiska kommissionen och berörda organ förvaltar viktiga verksamheter och 
resurser på området. De kommer även att bedöma hur relevanta och ändamålsenliga EU:s 
bidrag och stöd är. 

Antimikrobiell resistens drabbar både människor och djur när mikroorganismer som bakterier, 
virus, parasiter eller svampar utvecklar resistens mot mediciner som tidigare gav effektiv 
behandling. Infektioner som orsakas av läkemedelsresistenta bakterier leder varje år till att cirka 
33 000 människor dör i EU och till ekonomiska förluster på omkring 1,5 miljarder euro. 
Världsbanken har varnat för att sådana infektioner fram till 2050 skulle kunna förorsaka lika stor 
global ekonomisk skada som finanskrisen 2008. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision av EU:s åtgärder för att 
bekämpa antimikrobiell resistens. Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad 
granskningsuppgift. De är en källa till information för dem som är intresserade av den politik eller 
de program som granskas.  

”Antimikrobiell resistens är ett av de allvarligaste hälsohoten som vi står inför”, sade Janusz 
Wojciechowski, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för revisionen. ”Vi kommer att 
granska EU:s åtgärder till stöd för en ansvarsfullare användning av befintliga antimikrobiella 
behandlingar och forskning för att ta fram nya behandlingar.” 

EU har tagit fram flera politiska initiativ för att bekämpa antimikrobiell resistens, bland annat 
handlingsplanen One Health, EU-ramen för övervakning av antimikrobiell resistens i 
veterinärsektorn, de gemensamma åtgärderna om antimikrobiell resistens och programmet New 
Drugs for Bad Bugs som stöder forskning och utveckling.  

https://www.eca.europa.eu/
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Revisionen kommer att omfatta åtgärder och program som förvaltas av berörda 
generaldirektorat och EU-byråer, såsom Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar, det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel och 
genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor. 

Revisionsrätten kommer särskilt att undersöka om kommissionen och EU-byråerna 

o förvaltar viktiga verksamheter och resurser på området väl, 

o ändamålsenligt bidrar till att minska antimikrobiell resistens och uppmuntrar en 
ansvarsfullare användning av antimikrobiella behandlingar av djur,  

o har lämpliga mekanismer för att samordna och utvärdera EU:s stöd till forskning om 
antimikrobiell resistens. 

 

 

Meddelande till redaktörer  

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras under första halvåret 2020. 
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