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Pergunta com pedido de resposta oral O-000001/2021
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
em nome do Grupo ID

Assunto: Fundamentação de determinadas decisões relativas às vacinas contra a COVID‑19 no 
âmbito da estratégia da UE em matéria de vacinas

Em 17 de junho de 2020, a Comissão apresentou uma estratégia europeia em matéria de vacinas 
para acelerar o desenvolvimento, o fabrico e a disponibilização de vacinas contra a COVID-19, a fim 
de permitir que as pessoas na UE sejam vacinadas o mais cedo possível, se assim o desejarem. 
Durante o verão e o outono de 2020, a Comissão tomou várias decisões no que diz respeito às 
vacinas, que requerem uma explicação adicional: 

1. A vacina da AstraZeneca foi a primeira vacina contra a COVID-19 relativamente à qual a 
Comissão chegou a acordo com um fornecedor, tendo aquele sido concluído em 14 de agosto 
de 2020. A vacina é supostamente uma das mais baratas. No entanto, apesar do acordo inicial, 
a Agência Europeia de Medicamentos parece ter atrasado o procedimento de aprovação. A 
Comissão poderá explicar o motivo pelo qual a aprovação da vacina mais convencional da 
AstraZeneca está a demorar mais tempo do que a aprovação de vacinas de ARN mensageiro, 
especialmente à luz da sua rápida aprovação no Reino Unido, em dezembro de 2020?

2. No que diz respeito às vacinas de ARN mensageiro da BioNTech-Pfizer e da Moderna, a 
Comissão celebrou os contratos bastante tarde (11 e 25 de novembro de 2020, respetivamente). 
A Comissão poderá explicar o motivo pelo qual não conseguiu celebrar contratos com os 
fornecedores antes de novembro, apesar de os peritos já terem declarado no verão que as 
vacinas de ARN mensageiro eram consideradas as mais promissoras?

3. A Comissão foi abordada, coagida ou de algum modo pressionada pelo Governo francês no 
tocante ao contrato de vacinas com a Sanofi-GSK, celebrado em setembro, ou por qualquer 
governo de um Estado-Membro, por exemplo, com o objetivo de limitar as despesas com 
contratos de vacinas contra a COVID-19?

4. A Comissão pode esclarecer a partir de quando (em que dia) e com que fabricantes os Estados-
Membros podem optar por não respeitar a obrigação de não negociar separadamente prevista 
no artigo 7.º da Decisão C(2020)4192 da Comissão?

5. A Comissão levou a cabo um estudo comparativo dos custos económicos de um dia de 
confinamento com os custos de uma vacinação mais precoce?
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