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Angående: Framtagande av ett gemensamt vaccinationskort inom EU mot bakgrund av covid-19-
pandemin

I sitt förslag till rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas 
genom vaccination (COM(2018)0244) angav kommissionen sin avsikt att undersöka möjligheten att ta 
fram ett gemensamt vaccinationskort för människor i EU senast 2021. Detta vaccinationskort kommer 
att beakta nationella vaccinationsscheman, vara kompatibelt med elektroniska informationssystem om 
immunisering och godkännas för användning över gränserna, i syfte att minska dubbelarbete.

Mot bakgrund av den nära förestående vaccinationskampanjen mot covid-19 är antagandet av ett 
gemensamt vaccinationskort nu ännu mer angeläget. Människor i EU som har blivit vaccinerade bör 
kunna bevisa detta för myndigheterna på ett enkelt och effektivt sätt utan att få sina personuppgifter 
och sitt privatliv komprometterade. Vaccinationskortet skulle kunna underlätta resande under 
pandemin, stärka argumenten för vacciner, stödja övervakningen av immunisering och i slutändan 
leda till att pandemirestriktioner hävs i och med att immunitet uppnås. Ett gemensamt 
vaccinationskort för covid-19 skulle kunna bidra till den långsiktiga hanteringen av pandemin och 
samtidigt ligga till grund för ett allmänt europeiskt kort för alla vacciner i framtiden.

Med tanke på covid-19-pandemins brådskande karaktär, avser kommissionen att lägga fram ett 
förslag till ett gemensamt vaccinationskort under 2021, och på vilket sätt kommer ett sådant förslag 
att garantera skyddet för personuppgifter, integriteten och bevarandet av grundläggande rättigheter?


