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Въпрос с искане за устен отговор O-000001/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
от името на групата ID

Относно: Обосновка на някои решения по отношение на ваксините срещу COVID-19 в 
рамките на стратегията на ЕС за ваксините

На 17 юни 2020 г. Комисията представи стратегия на ЕС за ваксините с цел ускоряване на 
разработването, производството и внедряването на ваксини срещу COVID-19, така че да се 
даде възможност на хората в ЕС при желание да бъдат ваксинирани възможно най-рано. През 
лятото и есента на 2020 г. Комисията взе няколко решения по отношение на ваксините, които 
изискват допълнително обяснение:

1. Ваксината на AstraZeneca беше първата ваксина срещу COVID-19, за която на 14 август 
2020 г. Комисията сключи споразумение с доставчик. Твърди се, че тази ваксина е една от 
най-евтините. Въпреки ранното споразумение, обаче, Европейската агенция по 
лекарствата изглежда е забавила процеса на одобрение. Може ли Комисията да обясни 
защо одобрението на по-конвенционалната ваксина на AstraZeneca отнема повече време, 
отколкото одобрението на ваксините с иРНК, особено като се има предвид нейното ранно 
одобрение в Обединеното кралство през декември 2020 г.?

2. Що се отнася до ваксините с иРНК на BioNTech-Pfizer и Moderna, Комисията сключи 
договори доста късно (съответно на 11 и 25 ноември 2020 г.). Може ли Комисията да 
обясни защо не е могла да сключи договори с доставчиците преди ноември, при 
положение че експертите още през лятото бяха заявили, че ваксините с иРНК се считат за 
най-обещаващи?

3. Свързало ли се е правителството на Франция или на някоя друга държава членка с 
Комисията и оказвани ли са по някакъв начин върху нея натиск или лобистко влияние във 
връзка с договора за ваксина на Sanofi-GSK, сключен през септември, например с цел 
ограничаване на разходите за обществени поръчки за ваксини срещу COVID-19?

4. Може ли Комисията да изясни откога (от коя дата) и по отношение на кои производители 
държавите членки имат право да се откажат от задължението да не преговарят отделно, 
предвидено в член 7 от Решение C(2020)4192?

5. Извършила ли е Комисията проучване, сравняващо икономическите разходи, които 
възникват на ден в условията на ограничителни мерки, с разходите, които биха 
възникнали, за да се даде възможност за по-ранно ваксиниране?
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