
 
EU-åtgärder: Covid-19-vaccin och botemedel
 
Medan världen kämpar för att tygla coronaviruspandemin, stöder EU insatser för att
utveckla och distribuera vaccin.
 

EU har presenterat ett samordnat svar för att hjälpa till att tackla den nuvarande krisen. Att
finansiera forsknings- och innovationsprojekt för att hitta ett botemedel mot Covid-19 är en
nyckel i planen.
 
EU och dess medlemsländer samarbetar nära för att säkra, effektiva och högkvalitativa vaccin
och mediciner för att tackla spridningen av covid-19 ska kunna släppas ut på marknaden så fort
som möjligt. Det inbegriper att skynda på lagstiftningsprocesser.
 
Ledamöterna har välkomnat EU-insatser för att främja forskning och snabbt godkännande av
säkra vaccin, men har samtidigt betonat vikten av solidaritet inom EU och globalt, samt
öppenhet kring avtalen och leveranserna av vaccin. De diskuterar återkommande frågor såsom
vaccinens effektivitet mot virusmutationer tillsammans med experter.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210204IPR97104/covid-19-vaccination-meps-call-for-eu-and-global-solidarity
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210222IPR98344/covid-19-meps-discuss-ways-to-increase-roll-out-of-vaccines-with-pharma-ceos
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210311STO99733/covid-19-variants-state-of-play-and-impact-on-vaccination-in-the-eu


•
•
•
•

Forskning och vaccin 
EU har investerat mycket i forskning sedan början av utbrottet – hundratals miljoner euro har
mobiliserats till coronavirusforskningsprojekt genom EU:s Horisont 2020-program. Bidragen gick
till projekt som spänner över allt från diagnostik, behandlingar, vacciner, epidemiologi,
beredskap och insatser, samhällsekonomi, tillverkning samt medicinsk och digital teknik.
 
Som en del av EU:s strategi mot covid-19 har EU-kommissionen än så länge ingått avtal med
sex läkemedelsföretag
 
 - AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfize, CureVac och Moderna som
gör det möjligt för medlemsstaterna att köpa vaccin så snart de har ett marknadsgodkännande.
 
Efter Europeiska läkemedelsmyndighetens positiva vetenskapliga rekommendation har EU-
kommissionen än så länge beviljat fyra villkorliga godkännande till:
 

Vaccinet från bioNTech och Pfizer (21 december 2020) 
Vaccinet från Moderna (6 januari 2021) 
Vaccinet från AstraZeneca (29 januari 2021) 
Vaccinet från Johnson & Johnson (11 mars 2021)
 

Detta banade väg för EU-länderna att börja vaccinera från och med den 27 december 2020.
 
Kommissionen hade förberett en lista över nyckelsteg medlemsländerna måste ta för att snabbt
kunna distribuera vaccinen, som en del av ytterligare åtgärder för att bidra till att begränsa
spridningen av viruset och rädda liv. Åtgärderna omfattar också förbättrad informationsdelning
på EU-nivå och rekommendationer om effektivare och snabbare teststrategier samt mobilisering
av 100 miljoner euro inom ramen för krisstödsinstrumentet för att direkt kunna köpa snabbtest
mot antigener och leverera dem till medlemsstaterna.
 
Den 25 november lade kommissionen fram en ny EU-läkemedelsstrategi för att stärka EU:s
beredskap i framtiden och dra lärdom av den nuvarande krisen. Europaparlamentet godkände
den 9 mars det nya EU för hälsa-programmet för åren 2021-2027 för att rusta EU:s hälso- och
sjukvårdssystem mot framtida kriser.
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_sv
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_sv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_sv
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200604STO80507/starkt-eu-beredskap-och-krishantering-for-framtida-halsohot
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200604STO80507/starkt-eu-beredskap-och-krishantering-for-framtida-halsohot


Läs mer i vår tidslinje över EU:s åtgärder för att bekämpa covid-19 och dess effekter
 
Program som redan finns på plats 
EU har redan ett antal forsknings- och krisfinansieringsmekanismer på plats för att hantera
folkhälsokriser, som mobiliserats. De inbegriper PREPARE - ett projekt som stödjer
beredskapen hos europeiska sjukhus och förbättrar deras kunskap om utbrottets dynamik, och
det Europeiska virusarkivet - en virtuell samling av virus som erbjuder forskare material som
hjälp vid diagnoser.
 
 
EU hjälper också start-up-, samt små och medelstora företag att utveckla innovativa lösningar
som kan hjälpa till i insatserna mot utbrottet, inklusive ett projekt för specialiserade
isolationsenheter - EpiShuttle - som genom en luftfiltreringsteknik kallad m-TAP tar bort
viruspartiklar.
 
Läs mer om vad EU gör för att hjälpa Europa att komma tillbaka på fötterna efter den förödande
ekonomiska påverkan som orsakats av covid-19-pandemin.
 

EU:s läkemedelsmyndighet: Utvärderings- och godkännandesteg för covid-19-vaccin
• Ansökan om godkännande för försäljning: Vaccinutvecklare lämnar in resultaten av alla tester
till tillsynsmyndigheterna för läkemedel i Europa.

• Experter från EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) gör en vetenskaplig utvärdering av vaccinet
och ger sitt yttrande.

• EMA:s arbetsgrupp för pandemier gör det möjligt för EU:s medlemsstater och kommissionen
att vidta snabba och samordnade lagstiftningsåtgärder för utveckling, säkerhet och
övervakning av covid-19-behandlingar och vacciner.

• Översyn och godkännande från kommissionen: Kommissionen granskar EMA:s vetenskapliga
yttrande och beviljar EU-täckande godkännande för försäljning om det är positivt.

• De nationella myndigheterna beslutar om införande av godkända vacciner och
vaccinationsstrategier.

Mer information
Europeiska läkemedelsmyndigheten: Covid-19-vaccin: Utveckling, utvärdering, godkännande
och övervakning (en)
Pressmeddelande: "COVID-19 vaccines: MEPs quiz top officials on authorisation and
contracts", 2021-03-23 (en)
Pressmeddelande: "Covid-19 - forskningspaket välkomnas, EU måste vara bättre rustat i
framtiden", 2020-03-20
EU-kommissionen: "Stöd till forskning, bland annat om ett vaccin"
EU-kommissionen: "Coronavirus research" (en)
Stöd till forskning om vaccin, diagnosmetoder och behandlingar
Interaktiv grafik "A pharamaceutical strategy for EU"
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus/20210211STO97615/coronavirus-a-timeline-of-eu-action-in-2021
https://www.prepare-europe.eu/
https://www.european-virus-archive.com/
https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en
https://cordis.europa.eu/project/id/848951
https://cordis.europa.eu/project/id/811822
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/eu-atgarder-mot-coronaviruset/20200625STO82007
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
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200319IPR75304/covid-19-forskningspaket-valkomnas-eu-maste-vara-battre-rustat-i-framtiden
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20200319IPR75304/covid-19-forskningspaket-valkomnas-eu-maste-vara-battre-rustat-i-framtiden
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_sv#std-till-forskning-bland-annat-om-ett-vaccin
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_sv
https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/0ed2d5bf-09de-11eb-bc07-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe

