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Subiect: Motivele care stau la baza anumitor decizii cu privire la vaccinurile împotriva COVID-19 
în cadrul strategiei UE privind vaccinurile

La 17 iunie 2020, Comisia a prezentat o strategie a UE privind vaccinurile pentru a accelera 
dezvoltarea, fabricarea și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-19, pentru a permite persoanelor 
din UE să se vaccineze cât mai curând posibil, dacă doresc acest lucru. În vara și toamna anului 
2020, Comisia a luat mai multe decizii cu privire la vaccinuri care necesită explicații suplimentare:

1. Vaccinul AstraZeneca a fost primul vaccin împotriva COVID-19 pentru care Comisia a ajuns la 
un acord cu un furnizor, care a fost încheiat la 14 august 2020. Se presupune că vaccinul este 
unul dintre cele mai ieftine de pe piață. Cu toate acestea, în pofida acordului timpuriu, Agenția 
Europeană pentru Medicamente pare să fi întârziat procesul de aprobare. Poate Comisia să 
explice de ce aprobarea vaccinului mai convențional al companiei AstraZeneca necesită mai 
mult timp decât aprobarea vaccinurilor de tip ARNm, în special având în vedere aprobarea sa 
timpurie în Regatul Unit în decembrie 2020?

2. În ceea ce privește vaccinurile de tip ARNm ale companiilor BioNTech-Pfizer și Moderna, 
Comisia a încheiat contracte destul de tardive (11 și, respectiv, 25 noiembrie 2020). Poate 
Comisia să explice de ce nu a fost în măsură să încheie contracte cu furnizorii mai devreme 
decât în luna noiembrie, deși experții au afirmat deja că vaccinurile de tip ARNm erau 
considerate cele mai promițătoare în cursul verii?

3. A fost Comisia abordată, presată sau influențată în vreun fel de guvernul francez în ceea ce 
privește contractul pentru vaccinul Sanofi-GSK încheiat în septembrie sau de un alt guvern al 
unui stat membru, de exemplu cu scopul de a limita cheltuielile pentru achizițiile de vaccinuri 
împotriva COVID-19?

4. Poate Comisia să clarifice începând cu ce zi și cu ce producători sunt statele membre autorizate 
să renunțe la obligația de a nu negocia separat, prevăzută la articolul 7 din Decizia C(2020)4192 
a Comisiei?

5. A efectuat Comisia un studiu care să compare costurile economice ale unei zile de izolare cu 
costurile de facilitare a vaccinării timpurii?
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