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Θέμα: Παροχή ίσων ευκαιριών για την αλληλούχηση των γονιδιωμάτων του κορονοϊού στα 
κράτη μέλη

H αλληλούχηση γονιδιώματος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους παρακολούθησης των 
μεταλλάξεων της νόσου COVID-19 και είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη εμβολίων. 
Επιπλέον, αποτελεί σημαντικό μέσο για τη συνολική καταπολέμηση της πανδημίας. Επί του 
παρόντος, η ανάλυση της αλληλούχησης του γονιδιώματος έχει ανατεθεί στα κράτη μέλη, αλλά δεν 
διαθέτουν όλα επαρκή ικανότητα για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων. Προκειμένου να 
επιτύχουμε τον συνιστώμενο στόχο αλληλούχησης του γονιδιώματος του 5 % των θετικών τεστ, είναι 
ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν ίσα μέσα και να εξασφαλιστούν πόροι. Η επίδειξη 
αλληλεγγύης θα βελτίωνε τη γενική κατάσταση της δημόσιας υγείας σε όλη την ΕΕ. Ενώ η πρόσφατα 
προταθείσα πρωτοβουλία Incubator της Αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης στον τομέα της υγείας (HERA) αναφέρει την κινητοποίηση πόρων για να εξασφαλιστεί η 
επίτευξη του επιθυμητού στόχου αλληλούχησης του γονιδιώματος, δεν εξηγείται επαρκώς ο τρόπος 
με τον οποίο θα γίνει αυτό με συγκεκριμένους όρους.

1. Ποιο χρηματοδοτικό μέσο σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της 
αποτελεσματικής αλληλούχησης του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 σε όλα τα κράτη μέλη;

2. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις και τα χρονοδιαγράμματα για να επιτευχθεί το ίδιο 
επίπεδο αλληλούχησης των μεταλλάξεων του SARS-CoV-2 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής τους;

3. Υπάρχει σχέδιο για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων (ECDC) στις τρέχουσες δραστηριότητες αλληλούχησης του γονιδιώματος, επιπλέον της 
κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών για την τυποποίηση των διαδικασιών αλληλούχησης σε 
ολόκληρη την ΕΕ;


