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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 26. helmikuuta 2019 

Tarkastajat perehtyvät toimiin, joilla EU torjuu 
superbakteereita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jonka aiheena ovat EU:n 
toimet superbakteerien torjumiseksi. Näihin lukeutuvat myös bakteerit, joista on tullut 
vastustuskykyisiä antibiooteille. Tarkastajat tutkivat erityisesti, kuinka Euroopan komissio ja 
asiaankuuluvat virastot hallinnoivat keskeisiä tehtäviään ja resurssejaan kyseisellä alalla. 
Lisäksi he arvioivat EU:n toimien ja tuen tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta. 

Mikrobilääkeresistenssiä esiintyy sekä ihmisillä että eläimillä, kun erilaiset mikrobit, kuten 
bakteerit, virukset, loiset tai sienet kehittyvät vastustuskykyisiksi aikaisemmin tehokkaille 
lääkkeille. Lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat joka vuosi EU:ssa noin 33 000 
ihmisen kuoleman ja noin 1,5 miljardin euron taloudelliset menetykset. Maailmanpankki on 
varoittanut, että vuoteen 2050 mennessä tällaiset infektiot voivat aiheuttaa yhtä paljon 
maailmanlaajuista taloudellista vahinkoa kuin vuoden 2008 finanssikriisi. 

Tarkastajat ovat tänään julkaisseet tarkastuksen ennakkoesittelyn, joka koskee EU:n toimia 
mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa 
meneillään olevasta tarkastustehtävästä. Niiden on tarkoitus toimia tietolähteenä 
tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille tahoille.  

”Mikrobilääkeresistenssi on yksi vakavimpia terveysuhkia maailmassa”, toteaa kertomuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Janusz Wojciechowski. 
“Tarkastuksessamme tutkitaan EU:n toimia, joilla tuetaan nykyisten mikrobilääkehoitojen 
maltillisempaa käyttöä sekä tutkimusta uusien lääkehoitojen kehittämiseksi.” 

EU on tehnyt useita toimintapoliittisia aloitteita mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Näitä ovat 
muun muassa yhteinen terveys -toimintasuunnitelma, mikrobilääkeresistenssiä eläinlääkinnän 
alalla koskeva EU:n seurantakehys, mikrobilääkeresistenssiä koskeva yhteinen toimi sekä 
tutkimusta ja kehittämistä tukeva New Drugs for Bad Bugs -ohjelma.  
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Tarkastus kattaa toimet ja ohjelmat, joiden hallinnoinnista vastaavat asiaankuuluvat komission 
pääosastot ja EU:n virastot, kuten Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus, innovatiivisia 
lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamiseksi perustettu yhteisyritys tai 
kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto. 

Tarkastajat tutkivat erityisesti, ovatko komissio ja EU:n virastot 

o hallinnoineet keskeisiä tehtäviään ja resurssejaan hyvin 

o osallistuneet vaikuttavalla tavalla mikrobilääkeresistenssin vähentämiseen ja edistäneet 
mikrobilääkkeiden maltillista käyttöä eläinlääkinnässä  

o ottaneet käyttöön asianmukaiset mekanismit, joilla voidaan koordinoida ja arvioida EU:n 
tukea mikrobilääkeresistenssin tutkimukselle. 

 

 

Toimittajille tiedoksi  

Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. 
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