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Ábhar: Dúshláin lóistíochta agus iompair roimh dháileadh vacsaín COVID-19

Go dtí seo, tá sé chonradh tugtha i gcrích ag an gCoimisiún chun vacsaín fhéideartha a cheannach i 
gcoinne COVID-19. Tá roinnt príomhghnéithe le haghaidh straitéisí vacsaínithe náisiúnta i Straitéis 
Vacsaíne AE, lena n-áirítear rochtain éasca ar vacsaíní agus úsáid vacsaíní a bhfuil saintréithe 
éagsúla agus riachtanais éagsúla stórála agus iompair acu a áirithiú, go háirithe maidir leis an slabhra 
fuar, iompar fuaraithe agus acmhainneacht stórála. I gcomhthéacs na ndúshlán lóistíochta agus 
iompair atá ann faoi láthair roimh dháileadh vacsaín COVID-19, ba gheal linn freagraí ar na 
ceisteanna seo a leanas:

1. Cad atá beartaithe ag an gCoimisiún a dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit agus 
cén cineál ionstraimí breise, seachas Sásra AE um Chosaint Shibhialta, atá beartaithe aige a 
chur ar bun chun cabhrú leis na Ballstáit lena n-acmhainneachtaí lóistíochta agus iompair? 
Conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún a áirithiú go nglacfaidh na Ballstáit bearta 
leordhóthanacha chun vacsaíní COVID-19 a dháileadh, agus na saintréithe éagsúla agus na 
riachtanais éagsúla stórála agus iompair atá ag na vacsaíní sin á gcur san áireamh?

2. Conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfidh na Ballstáit bearta oiriúnacha agus 
leordhóthanacha i bhfeidhm chun iompar gasta agus rianúil vacsaíní ar fud AE a ráthú, agus 
conas atá sé i gceist aige dáileadh cuí agus sábháilte vacsaíní a áirithiú, lena n-áirítear ar an 
leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil araon?

3. Conas atá sé i gceist ag an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfidh na Ballstáit bearta leordhóthanacha 
i bhfeidhm chun a áirithiú nach gcuirfidh an próiseas iompair ná na costais a bheidh i gceist leis 
isteach ar dháileadh cuí agus leordhóthanach vacsaíní? Conas a chuirfear na 
héagothromaíochtaí idir na Ballstáit san áireamh agus conas a thabharfar aghaidh orthu?
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