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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, is-26 ta’ Frar 2019 

L-awdituri jeżaminaw l-azzjoni tal-UE fil-ġlieda 
kontra s-supermikrobi 
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri qed twettaq awditu dwar l-azzjoni tal-UE kontra s-supermikrobi, 
inklużi l-batterji li saru reżistenti għall-antibijotiċi. B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw 
kif il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji rilevanti jimmaniġġjaw l-attivitajiet u r-riżorsi ewlenin 
f’dan il-qasam. Huma se jivvalutaw ukoll ir-rilevanza u l-effettività tal-kontribuzzjonijiet u tal-
appoġġ mill-UE. 

Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR) isseħħ kemm fil-bnedmin kif ukoll fl-annimali meta 
mikrobi bħal batterji, virusijiet, parassiti jew fungi jiżviluppaw reżistenza għal mediċini li qabel 
kienu jipprovdu trattament effettiv. Kull sena fl-UE, l-infezzjonijiet ikkawżati minn batterji 
reżistenti għall-mediċini jirriżultaw fil-mewt ta’ madwar 33,000 persuna u f’telf ekonomiku ta’ 
madwar EUR 1.5 biljun. Il-Bank Dinji wissa li, sal-2050, dawn l-infezzjonijiet jistgħu jikkawżaw 
ħsara lill-ekonomija globali paragunabbli għal dik ikkawżata mill-kriżi finanzjarja tal-2008. 

Illum, l-awdituri ppubblikaw Previżjoni ta’ Awditu dwar l-azzjoni tal-UE fil-ġlieda kontra l-AMR. Il-
Previżjonijiet ta’ Awditi jipprovdu informazzjoni dwar kompitu tal-awditjar li jkun għaddej. Huma 
intenzjonati li jkunu sors ta’ informazzjoni għal dawk interessati fil-politika jew fil-programmi li 
jkunu qed jiġu awditjati.  

“L-AMR hija waħda mit-theddidiet l-aktar serji għas-saħħa li qed niffaċċjaw”, qal Janusz 
Wojciechowski, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli għall-awditu. “L-awditu 
tagħna se jeżamina l-azzjonijiet li l-UE qed tieħu biex tappoġġa użu aktar prudenti tat-trattamenti 
antimikrobiċi eżistenti, kif ukoll ir-riċerka għall-iżvilupp ta’ trattamenti ġodda.” 

L-UE żviluppat bosta inizjattivi ta’ politika fil-ġlieda kontra l-AMR, inkluż il-pjan ta’ azzjoni “Saħħa 
Waħda”, il-qafas tal-UE għall-monitoraġġ tar-resistenza għall-antimikrobiċi fis-settur veterinarju, 
l-Azzjoni Konġunta dwar ir-Resistenza għall-Antimikrobiċi u l-programm New Drugs for Bad Bugs 
biex jiġu appoġġati r-riċerka u l-iżvilupp.  
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L-awditu se jkopri l-azzjonijiet u l-programmi mmaniġġjati mid-Direttorati Ġenerali rilevanti tal-
Kummissjoni u minn aġenziji tal-UE, bħaċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-
Mard, l-Impriża Konġunta għall-Inizjattiva dwar il-Mediċini Innovattivi, jew l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel. 

B’mod partikolari, l-awdituri se jeżaminaw jekk il-Kummissjoni u l-aġenziji tal-UE: 

o humiex qed jimmaniġġjaw tajjeb l-attivitajiet u r-riżorsi ewlenin; 

o humiex jikkontribwixxu b’mod effettiv għat-tnaqqis tal-AMR u humiex jippromwovu użu 
prudenti tat-trattamenti antimikrobiċi fl-annimali;  

o għandhomx mekkaniżmi xierqa biex jikkoordinaw u jevalwaw l-appoġġ li jingħata mill-UE 
għar-riċerka dwar l-AMR. 

 

 

Nota lill-Edituri  

Ir-rapport tal-awditjar huwa mistenni li jiġi ppubblikat matul l-ewwel sitt xhur tal-
2020. 
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