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Subiect: Probleme logistice și legate de transport în etapa premergătoare distribuirii vaccinurilor 
împotriva COVID-19

Până în prezent, Comisia a încheiat șase contracte pentru achiziționarea unui potențial vaccin 
împotriva COVID-19. Strategia UE privind vaccinarea conține o serie de elemente de importanță 
cheie pentru strategiile naționale de vaccinare, inclusiv dispoziții cu privire la asigurarea accesului 
facil la vaccinuri, la introducerea pe piață a unor vaccinuri cu caracteristici diferite și la nevoile în 
materie de depozitare și transport, în special cu referire la lanțul frigorific, transportul frigorific și 
capacitatea de depozitare. În contextul actualelor provocări în materie de logistică și transport în 
etapa premergătoare distribuirii vaccinurilor împotriva COVID-19, am dori răspunsuri la următoarele 
întrebări:

1. Cum intenționează Comisia să sprijine statele membre și ce tipuri de instrumente suplimentare, 
altele decât mecanismul de protecție civilă al UE, intenționează aceasta să utilizeze pentru a 
ajuta statele membre să își consolideze capacitățile logistice și de transport? Cum intenționează 
Comisia să se asigure că statele membre adoptă măsuri adecvate pentru distribuirea vaccinurilor 
împotriva COVID-19, având în vedere diferențele existente în ceea ce privește caracteristicile 
vaccinurilor, cerințele în materie de depozitare și de transport și alte cerințe asociate cu utilizarea 
acestor vaccinuri?

2. Cum intenționează Comisia să se asigure că statele membre pun în aplicare măsuri adecvate și 
suficiente pentru a garanta transportul rapid și în bune condiții al vaccinurilor în întreaga Uniune? 
Cum va asigura Comisia distribuția adecvată și în condiții de siguranță a vaccinurilor, atât la nivel 
regional, cât și la nivel local?

3. Cum intenționează Comisia să se asigure că statele membre adoptă măsuri adecvate pentru a 
garanta faptul că procesul de transport și costurile asociate nu împiedică distribuirea corectă și 
adecvată a vaccinurilor? Cum vor fi luate în considerare și abordate discrepanțele existente între 
statele membre?
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