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Θέμα: Σκεπτικό ορισμένων αποφάσεων όσον αφορά τα εμβόλια κατά της COVID‑19 στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια.

Στις 17 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια προκειμένου να 
επιταχύνει την ανάπτυξη, την παρασκευή και τη διάθεση των εμβολίων κατά της COVID-19, με σκοπό 
να επιτρέψει στους πολίτες της ΕΕ να εμβολιασθούν το συντομότερο δυνατό, εφόσον το επιθυμούν. 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2020, η Επιτροπή έλαβε διάφορες 
αποφάσεις σχετικά με τα εμβόλια, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω επεξήγηση:

1. Το εμβόλιο της AstraZeneca ήταν το πρώτο εμβόλιο κατά της COVID‑19, για το οποίο η 
Επιτροπή κατέληξε σε συμφωνία με προμηθευτή, η οποία συνήφθη στις 14 Αυγούστου 2020. Το 
εμβόλιο ,σύμφωνα με αναφορές, είναι ένα από τα φθηνότερα που υπάρχουν. Ωστόσο, παρά την 
έγκαιρη συμφωνία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων φαίνεται να καθυστερεί τη διαδικασία 
έγκρισης. Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει γιατί η έγκριση του πιο συμβατικού εμβολίου της 
AstraZeneca παίρνει περισσότερο χρόνο από ό,τι η έγκριση των εμβολίων mRNA, ειδικά με 
δεδομένη την ταχεία έγκρισή του στο ΗΒ τον Δεκέμβριο του 2020;

2. Όσον αφορά τα εμβόλια mRNA των BioNTech-Pfizer και Moderna, η Επιτροπή μάλλον άργησε 
στη σύναψη συμβάσεων (11 και 25 Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα). Μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν 
μπόρεσε να συνάψει συμβάσεις με τους προμηθευτές νωρίτερα από τον Νοέμβριο, παρά το 
γεγονός ότι ειδικοί είχαν ήδη δηλώσει το καλοκαίρι ότι τα εμβόλια mRNA θεωρούνταν τα πιο 
υποσχόμενα;

3. Έχει η γαλλική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση κράτους μέλους προσεγγίσει, πιέσει 
ή επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την Επιτροπή σε σχέση με τη σύμβαση για το εμβόλιο των 
Sanofi-GSK, η οποία συνήφθη τον Σεπτέμβριο, π.χ. με σκοπό τη μείωση των δαπανών για την 
προμήθεια εμβολίων κατά της COVID‑19;

4. Μπορεί η Επιτροπή να διασαφηνίσει από πότε (ποια ημέρα) και με ποιους κατασκευαστές 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαιρεθούν από την υποχρέωση να μην διαπραγματευτούν 
ξεχωριστά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της απόφασης C(2020)4192 της Επιτροπής;

5. Έχει η Επιτροπή διενεργήσει μελέτη συγκρίνοντας το οικονομικό κόστος μίας ημέρας 
περιορισμού της κυκλοφορίας με το κόστος ταχύτερου εμβολιασμού;
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