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Wsparcie UE dla procesu szczepień na Bałkanach 
Zachodnich 

Pandemia koronawirusa pokazała, że potrzebne są globalna solidarność i większe wsparcie na opiekę zdrowotną 
i sprawy społeczne na Bałkanach Zachodnich. Przykładami reakcji UE są instrument Drużyna Europy i konkretne 
inicjatywy na rzecz Bałkanów Zachodnich. Oprócz współfinansowanego przez UE programu Covax w 
najnowszym wniosku Komisji Europejskiej i Austrii, ogłoszonym w kwietniu 2021 r., potwierdzono, że do tego 
regionu, gdzie UE konkuruje z innymi globalnymi podmiotami, takimi jak Rosja i Chiny, trafi 651 000 szczepionek. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
20 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska i Austria ogłosiły zawarcie umów na dostawy szczepionek przeciwko 
COVID-19 do krajów Bałkanów Zachodnich. Od początku maja do sierpnia 2021 r., oprócz około 260 000 
szczepionek już dostarczonych w ramach programu Covax, kolejne 651 000 dawek szczepionki BioNTech-Pfizer 
sfinansowanych przez Komisję przy wsparciu Austrii zostanie dostarczonych do wszystkich krajów partnerskich 
w regionie. Przy dystrybucji szczepionek pierwszeństwo będą miały kraje o niskim wskaźniku wyszczepienia i 
pilnych potrzebach epidemiologicznych. 
Bośnia i Hercegowina (BiH) otrzyma 214 000 dawek, Albania 145 000, Macedonia Północna 119 000, Kosowo1 95 
000, Czarnogóra 42 000 a Serbia 36 000. Austria koordynuje program na wniosek Komisji; ponadto ułatwiła 
dzielenie się szczepionkami dzięki ustaleniom prawnym z producentem i partnerami z Bałkanów Zachodnich. 
Szczepionki są finansowane w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) z pakietu 70 mln EUR 
przyjętego przez Komisję 28 grudnia 2020 r. Zostały one zabezpieczone na podstawie zawieranych przez UE 
umów zakupu z wyprzedzeniem dla partnerów z Bałkanów Zachodnich. Austria przeznaczy na dostawy 
szczepionek nawet 11 mln EUR. 

Globalna reakcja UE na COVID-19 
Oprócz wsparcia finansowego UE na program szczepień dla Bałkanów Zachodnich i programu Covax (wkład UE 
i jej państw członkowskich w wysokości 2,47 mld EUR) Komisja od maja 2020 r. pomogła zgromadzić prawie 16 
mld EUR w ramach pakietu dotyczącego globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, globalnego działania na 
rzecz powszechnego dostępu do testów, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi oraz na rzecz 
odbudowy na świecie. Strategia UE w zakresie szczepień wpisuje się też w globalne wysiłki na rzecz solidarności. 
UE zainwestowała blisko 3 mld EUR w prefinansowanie rozwoju, badań i produkcji szczepionek w ramach 
zawieranych z firmami farmaceutycznymi umów zakupu z wyprzedzeniem. Umowy te dają państwom 
członkowskim UE możliwość odsprzedaży, podarowania lub przekazania szczepionek krajom partnerskim, 
zwłaszcza na Bałkanach, w krajach sąsiadujących z UE i w Afryce, oraz słabszym społecznościom. UE 
zainwestowała również kolejne 350 mln EUR w badania nad szczepionkami w ramach programu „Horyzont 
2020”. 

Pakiety na rzecz odbudowy dla Bałkanów Zachodnich 
Już na samym początku pandemii koronawirusa UE podjęła szybkie działania wspierające partnerów z Bałkanów 
Zachodnich, uruchamiając pakiet o wartości 3,3 mld EUR przyjęty w kwietniu 2020 r., aby pomóc w zaspokojeniu 
najpilniejszych potrzeb zdrowotnych i złagodzić skutki kryzysu społeczno-gospodarczego w regionie. W 
październiku 2020 r. Komisja zaproponowała plan gospodarczy i inwestycyjny o wartości do 9 mld EUR, aby 
pobudzić długoterminową odbudowę gospodarki krajów Bałkanów Zachodnich i ich konwergencję z UE. 

 
1 Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa 
ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości 
Kosowa. 
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Poglądy w regionie 
Pandemia dotknęła każdy kraj Bałkanów Zachodnich w inny sposób. Niektórzy obserwatorzy, w tym dyrektor 
generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, skrytykowali UE za „nacjonalizm szczepionkowy”, w 
szczególności za nieobjęcie krajów Bałkanów Zachodnich zawieranymi z firmami farmaceutycznymi umowami 
zakupu z wyprzedzeniem w 2020 r. Poziom wyszczepienia, wyrażony jako odsetek populacji w pełni 
zaszczepionej (zwykle dwiema dawkami) różni się w zależności od kraju; według danych Uniwersytetu Johnsa 
Hopkinsa na dzień 30 kwietnia 2021 r. najniższy poziom odnotowano w BiH (0,01 %), następnie w Kosowie (0,01 
%), Macedonii Północnej (0,01 %), Albanii (0,02 %) i Czarnogórze (3,27 %). Najlepiej radzi sobie Serbia, gdzie 
zaszczepiono w pełni około 20 % populacji. Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(ECDC) wskaźnik pełnego wyszczepienia dorosłych w wieku od 18 lat w krajach UE/EOG wynosi 11,6 %. 
Nowa unijna inicjatywa szczepionkowa mogłaby przyczynić się do poprawy postrzegania Brukseli przez kraje 
Bałkanów Zachodnich, po tym jak 15 marca 2020 r. objęto je zakazem wywozu środków medycznych na mocy 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/402. Zakaz zniesiono przed końcem kwietnia 2020 r. Niemniej 
jednak prezydent Serbii Aleksandar Vučić nazwał solidarność europejską „bajką” a przewodniczącego Chin Xi 
Jinpinga – „prawdziwym przyjacielem” i „bratem narodu serbskiego”. Niektórzy obserwatorzy uważają, że 
poglądy te odzwierciedlają globalną walkę na narracje; inni twierdzą, że kraje, które otrzymały wsparcie w 
postaci rosyjskiego i chińskiego sprzętu medycznego i szczepionek, skuteczniej poradziły sobie z pandemią. 

Wykres 1: Roczny wskaźnik nadmiarowych zgonów w UE-27 i na Bałkanach Zachodnich podczas 
pandemii 

Źródło: Krajowe urzędy statystyczne krajów Bałkanów Zachodnich i Eurostat, 2021 r. 

Oprócz wyszczepienia wyższego odsetka populacji w porównaniu z resztą regionu (3,3 mln szczepionek 
rozdystrybuowanych wśród populacji liczącej 6,9 mln) wskaźnik nadmiarowych zgonów w związku z COVID-19 
był w 2020 r. niższy w Serbii (12 %) niż w Albanii (26 %) i Kosowie (27 %) (wykres 1). W UE-27 liczba nadmiarowych 
zgonów wyniosła 580 000, czyli ponad 15 % w stosunku do średniej z tego samego okresu w poprzednich trzech 
latach. Ponadto 5 kwietnia 2021 r. Serbia – jako ofiara tzw. dyplomacji szczepionkowej – ogłosiła, że osiągnęła 
porozumienie w sprawie produkcji szczepionki Sputnik V od czerwca 2021 r. Inne kraje, z wyjątkiem Czarnogóry, 
nadal znajdują się w tyle pod względem programów szczepień. W BiH brak szczepionek doprowadził do 
protestów ulicznych, podczas których wzywano rząd do rezygnacji. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament wezwał do globalnej solidarności i spójnych działań w walce z pandemią. W sprawozdaniu 
dotyczącym Serbii, przyjętym 25 marca 2021 r., Parlament zwrócił się do Komisji i państw członkowskich o 
przekazanie wystarczającej liczby szczepionek przeciwko COVID-19 mieszkańcom wszystkich krajów Bałkanów 
Zachodnich. Parlament poparł pakiet „Drużyna Europy” oraz zobowiązanie w wysokości 3,3 mld EUR dla regionu. 
Zatwierdził również pomoc makrofinansową w wysokości 3 mld EUR dla partnerów objętych polityką 
rozszerzenia i sąsiedztwa. Ponadto Parlament przyjął sprawozdania w sprawie rozszerzenia związane z pakietem 
rozszerzeniowym Komisji i z zadowoleniem przyjął realokację 374 mln EUR ze środków IPA w celu złagodzenia 
społeczno-gospodarczych skutków pandemii na Bałkanach Zachodnich. Jeśli chodzi o Serbię, Parlament zwrócił 
też uwagę na „nieproporcjonalne eksponowanie państw trzecich przez Serbię” i wyraził zaniepokojenie 
„przekazami dezinformacyjnymi pochodzącymi z Kremla”.  
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