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Ábhar: An réasúnaíocht is bun le cinntí áirithe maidir le vacsaíní i gcoinne COVID-19 faoi 
straitéis AE um vacsaíní

An 17 Meitheamh 2020, thíolaic an Coimisiún stráitéis AE um vacsaíní chun dlús a chur le forbairt, 
monaraíocht agus imlonnú vacsaíní i gcoinne COVID-19, chun a chur ar chumas na ndaoine in AE an 
vacsaín a fháil a luaithe is féidir más mian leo. Le linn shamhradh agus fhomhar 2020, rinne an 
Coimisiún roinnt cinntí maidir le vacsaíní a bhfuil míniú breise ina leith ag teastáil:

1. Ba é vacsaín AstraZeneca an chéad vacsaín i gcoinne COVID-19 ar ina leith a tháinig an 
Coimisiún ar chomhaontú le soláthróir, comhaontú a tugadh i gcrích an 14 Lúnasa 2020. Meastar 
gurb é ceann de na vacsaíní is saoire atá ar fáil. Mar sin féin, in ainneoin an chomhaontaithe 
luaith, is cosúil gur chuir an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach moill ar an bpróiseas 
formheasa. An féidir leis an gCoimisiún a mhíniú cén fáth a bhfuil formheas vacsaín 
AstraZeneca, vacsaín atá níos níos gnásúla, ag tógáil níos mó ama ná formheas vacsaíní 
mRNA, go háirithe i bhfianaise a luaithe agus a formheasadh é sa Ríocht Aontaithe i mí na 
Nollag 2020?

2. Maidir le vacsaíní mRNA de chuid BioNTech-Pfizer agus Moderna, bhí an Coimisiún sach mall 
ag tabhairt conarthaí i gcrích (an 11 agus an 25 Samhain 2020 faoi seach). An féidir leis a 
mhíniú cén fáth nach raibh sé in ann conarthaí a thabhairt i gcrích leis na soláthróirí tráth níos 
luaithe ná mí na Samhna, cé go ndúirt saineolaithe cheana féin gur measadh gurbh iad vacsaíní 
mRNA na vacsaíní is mó a raibh gealladh fúthu sa samhradh?

3. An ndeachaigh Rialtas na Fraince nó rialtas aon Bhallstáit i dteagmháil leis an gCoimisiún, ar 
chuir siad brú air, nó an ndearna siad stocaireacht air ar bhealach ar bith maidir le conradh 
vacsaín Sanofi-GSK a tugadh i gcrích i mí Mheán Fómhair, e.g. leis an aidhm caiteachas ar 
sholáthar vacsaíní i gcoinne COVID-19 a theorannú?

4. An féidir leis an gCoimisiún a shoiléiriú cathain (cén lá) agus cé na mónaróirí lena bhfuil na 
Ballstáit ceadaithe diúltú don oibleagáid gan caibidlíocht ar leithligh a dhéanamh a leagtar síos in 
Airteagal 7 de Chinneadh C(2020)4192 ón gCoimisiún?

5. An ndearna an Coimisiún staidéar lena ndéantar comparáid idir na costais eacnamaíocha a 
bhaineann le lá le linn na dianghlasála agus na costais a bheadh ag baint le vacsaíniú níos 
luaithe a éascú?
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