
 
Ako EÚ financuje vakcíny a lieky proti koronavírusu
 
Prečítajte si, ako EÚ podporuje úsilie na vývoj vakcín proti koronavírusu a očkovanie
obyvateľstva.
 

EÚ proti súčasnej pandémii COVID-19 podniká viaceré kroky a koordinuje opatrenia členských
štátov. Ich súčasťou je aj podpora výskumných a inovačných projektov na vývoj vakcíny a liekov
proti tomuto ochoreniu.
 
EÚ úzko spolupracuje so svojimi členskými štátmi, aby sa bezpečné, účinné a vysokokvalitné
vakcíny a lieky proti koronavírusu mohli uviesť na trh čo najskôr. Zavádzajú sa aj zrýchlené
regulačné postupy.
 
Poslanci ocenili úsilie EÚ o podporu výskumu a zrýchlenú autorizáciu vakcín, no viackrát
zdôraznili potrebuj globálnej solidarity a transparentnosti ohľadne zmlúv a dodávok vakcín.
Pravidelne organizujú diskusie s odborníkmi, napríklad o tom, či budú schválené vakcíny účinné
aj proti novým mutáciám koronavírusu.
 
Výskum a vakcíny 
Od začiatku pandémie EÚ intenzívne investovala do výskumu. Prostredníctvom programu
Horizon 2020 zmobilizovala stovky miliónov eur, ktoré boli poskytnuté výskumným projektom po
celej Európe. Granty boli poskytnuté rozličným projektom: od diagnostiky, liečby, vakcín a
epidemiológie po projekty zamerané na socioekonomické dopady pandémie, výrobu a lekárske
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210204IPR97104/ockovanie-proti-nakaze-covid-19-poslanci-ziadaju-unijnu-i-globalnu-solidaritu
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210222IPR98344/covid-19-meps-discuss-ways-to-increase-roll-out-of-vaccines-with-pharma-ceos
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210311STO99733/
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20210311STO99733/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_sk


•
•
•
•

a digitálne technológie.
 
V rámci európskej vakcinačnej stratégie Európska komisia doteraz podpísala zmluvy so
šiestimi farmaceutickými firmami - ide o spoločnosti AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson &
Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac a Moderna. Tieto zmluvy umožnia členským štátom nákup
vakcín, hneď ako im bude v EÚ udelené povolenie.
 
Po pozitívnom vedeckom zhodnotení Európskej agentúry pre lieky Európska komisia doteraz
udelila podmienečné trhové povolenie pre štyri vakcíny:
 

BioNtech and Pfizer (21. decembra 2020) 
Moderna (6. januára 2021) 
AstraZeneca (29. januára 2021) 
Johnson & Johnson (11. marca 2021)
 

Členské štáty tak mohli začať s očkovaním 27. decembra 2020.
 
Komisia vypracovala zoznam kľúčových krokov, ktoré musia členské štáty urobiť, aby boli
pripravené rýchlo distribuovať vakcíny a očkovať svojich obyvateľov. Ide o ďalšie z
dodatočných opatrení proti šíreniu vírusu a na záchranu životov. Ich súčasťou je aj zlepšenie
výmeny údajov v rámci EÚ a odporúčania na účinnejšie a rýchlejšie testovanie, ako aj
mobilizácia 100 miliónov eur z nástroja núdzovej podpory na nákup rýchlych antigénových
testov pre členské štáty.
 
Na základe ponaučenia zo súčasnej krízy predstavila Európska komisia 25. novembra novú
farmaceutickú stratégiu EÚ, ktorá by mala Únii pomôcť stať sa v budúcnosti odolnejšou.
Európsky parlament prijal 9. marca nový program EU4Health na roky 2021 - 2027 zameraný na
posilnenie európskych zdravotných systémov proti budúcim krízam.
 
Hodnotenie a schvaľovanie vakcín proti COVID-19 v Európskej agentúre pre lieky
• Žiadosť o trhové povolenie: vývojári vakcín predkladajú výsledky všetkých testov regulačným
úradom pre lieky v Európe.

• Odborníci z Európskej agentúry pre lieky uskutočňujú vedecké hodnotenie vakcín.

• Pracovná skupina agentúry pre pandémiu umožňuje krajinám EÚ a Komisii prijať rýchle a
koordinované regulačné opatrenia v oblasti vývoja, bezpečnosti a monitorovania liekov a
vakcín proti COVID-19.

• Európska komisia preskúma vedecké stanovisko agentúry a udelí povolenie na uvedenie na
trh v celej EÚ.

• Národné orgány rozhodnú o zavedení schválenej vakcíny a vakcinačnej politiky.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health_sk
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_sk#zabezpeenie-dvok-budcich-vakcn
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_sk#zabezpeenie-dvok-budcich-vakcn
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_sk
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_sk
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20200604STO80507/


Ďalšie informácie (anglicky)
Vakcíny COVID-19: Poslanci rokujú s najvyššími úradníkmi ohľadom povolení a zmlúv
Multimediálne materiály
Farmaceutická stratégia EÚ -  procedurálny postup
Web stránky Európskej komisie o výskume koronavírusu
Zoznam projektov na výsku koronavírusu
Podpora výskumu liečby, diagnostiky a vakcín
Európska agentúra pre lieky: Vakcíny proti COVID-19: vývoj, hodnotenie, schvaľovanie a
monitorovanie
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20200514&detailBy=date
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_sk#podpora-vskumu-lieby-diagnostiky-avakcn
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring

