
 
Η δράση της ΕΕ για τα εμβόλια και τη θεραπεία
κατά του COVID-19
 
Καθώς ο κόσμος αγωνίζεται για να περιορίσει την πανδημία του κορονοϊού, η ΕΕ
στηρίζει προσπάθειες για την ανάπτυξη και διανομή εμβολίων.
 

Η ΕΕ απάντησε συντονισμένα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της τρέχουσας
κρίσης. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας για να βρεθεί
μια θεραπεία για τον Covid-19 είναι ζωτικό μέρος αυτού του πλάνου.
 
Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται στενά για τη διάθεση ασφαλών και
αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων στην αγορά, με στόχο την ταχεία
καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης
ταχείων κανονιστικών διαδικασιών.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el


•
•
•
•

Οι ευρωβουλευτές έχουν επαινέσει τις προσπάθειες της ΕΕ για τη στήριξη της έρευνας
και την έγκριση ασφαλών εμβολίων, αλλά τονίζουν επανειλημμένως την ανάγκη για
αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τις
συμβάσεις εμβολίων και ταχεία διανομή εμβολίων. Ζητήματα όπως η
αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά των νέων μεταλλάξεων αποτελούν συχνά
αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ευρωβουλευτών και εμπειρογνωμόνων .
 
Έρευνα και εμβόλια 
Από την αρχή της πανδημίας, η ΕΕ έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα:
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί σε νέα ερευνητικά προγράμματα
για τον κορονοϊό μέσω του προγράμματος Ορίζων 2020 της ΕΕ. Οι επιχορηγήσεις
διατέθηκαν σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη διάγνωση, τις
θεραπείες, το εμβόλιο, την επιδημιολογία, ετοιμότητα και γρήγορη ανταπόκριση, τις
ιατρικές και ψηφιακές τεχνολογίες.
 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια έναντι του COVID-19, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει, προς το παρόν, συνάψει συμφωνίες με έξι φαρμακευτικές εταιρείες, - την
AstraZeneca, τη Sanofi-GSK, τον όμιλο Johnson & Johnson, την BioNTech-Pfize, την
CureVac και τη Moderna - επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αγοράσουν εμβόλια μόλις
χορηγηθεί η άδεια κυκλοφορίας
 
Μετά τη θετική επιστημονική σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε τέσσερις άδειες κυκλοφορίας (υπό όρους) για τα
εμβόλια των εξής εταιρειών:
 

BioNtech και Pfizer (21 Δεκεμβρίου 2020) 
Moderna (6 Ιανουαρίου 2021) 
AstraZeneca (29 Ιανουαρίου 2021) 
Johnson & Johnson (11 Μαρτίου 2021)
 

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στις χώρες της ΕΕ να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό στις 27
Δεκεμβρίου.
 
Η Επιτροπή έχει εκπονήσει έναν κατάλογο βασικών μέτρων που πρέπει να λάβουν τα
κράτη μέλη για να είναι έτοιμα να διανείμουν και να αναπτύξουν γρήγορα τα εμβόλια,
στα πλαίσια της ανάληψης πρόσθετων δράσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
ιού και τη διάσωση ζωών. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν επίσης τη βελτίωση της
ανταλλαγής δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ και την έκδοση συστάσεων για
αποτελεσματικότερες και ταχύτερες στρατηγικές δοκιμών για την ανίχνευση του ιού,
καθώς και την κινητοποίηση 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Μέσου Στήριξης Έκτακτης
Ανάγκης για την άμεση αγορά ταχείων τεστ ανίνχευσης αντιγόνων κορονοϊού και την
παράδοσή τους στα κράτη μέλη.
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https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210204IPR97104/emvolia-covid-19-oi-eurovouleutes-zitoun-europaiki-kai-pagkosmia-allileggui
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210222IPR98344/covid-19-suzitisi-gia-ton-emvoliasmo-me-tous-epikefalis-ton-farmakeutikon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210311STO99733/oi-epiptoseis-ton-metallaxeon-tou-covid-19-ston-emvoliasmo-stin-ee
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_el
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_el#-
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el#-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el


Στις 25 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα φαρμακευτική
στρατηγική για να καταστήσει την ΕΕ πιο ανθεκτική στο μέλλον, αντλώντας διδάγματα
από την τρέχουσα κρίση. Στις 9 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το νέο
πρόγραμμα EU4Health για την περίοδο 2021-2027 που έχει ως στόχο την ενίσχυση της
ικανότητας ανταπόκρισης των συστημάτων υγείας σε μελλοντικές κρίσεις.
 
EMA: Βήματα αξιολόγησης και έγκρισης εμβολίων για τον COVID-19
• Αίτησηγια  άδεια κυκλοφορίας: οι κατασκευαστές εμβολίων υποβάλλουν τα
αποτελέσματα όλων των δοκιμών σε ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων στην Ευρώπη.

• Αξιολόγηση και επιστημονική γνώμη του EMA: Οι εμπειρογνώμονες του EMA
πραγματοποιούν επιστημονική αξιολόγηση των εμβολίων.

• Η ειδική ομάδα του EMA για την πανδημία επιτρέπει στα κράτη μέλη και στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβουν γρήγορη και συντονισμένη ρυθμιστική δράση για
την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την παρακολούθηση των θεραπειών και εμβολίων για
τον COVID-19.

• Επανεξέταση και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Η Επιτροπή εξετάζει την
επιστημονική γνώμη του EMA και χορηγεί άδεια κυκλοφορίας σε επίπεδο ΕΕ.

• Οι εθνικές αρχές αποφασίζουν για την καθιέρωση εγκεκριμένων εμβολίων και
πολιτικών εμβολιασμού.

Βοηθώντας τους ερευνητές να πολεμήσουν τον κορωναϊό (Μάρτιος 2020)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev

Διαβάστε περισσότερα
COVID-19: ευπρόσδεκτο το πακέτο για την έρευνα, η ΕΕ να είναι καλύτερα
προετοιμασμένη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έρευνα για τον κορονοϊό
Κατάλογος με τα 17 νέα ερευνητικά προγράμματα για τον COVID-19
Φαρμακευτική στρατηγική στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εμβόλια COVID-19: ανάπτυξη, αξιολόγηση, έγκριση
και παρακολούθηση
COVID-19: Ακρόαση της εκτελεστικής διευθύντριας του ΕΜΑ σχετικά με την έγκριση
εμβολίων

Άρθρο

EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu

3 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200604STO80507/apeiles-gia-tin-ugeia-enischusi-tis-etoimotitas-tis-ee-tis-diacheirisis-kriseon
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200604STO80507/apeiles-gia-tin-ugeia-enischusi-tis-etoimotitas-tis-ee-tis-diacheirisis-kriseon
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200319IPR75304/covid-19-euprosdekto-to-paketo-i-ee-na-einai-kalutera-proetoimasmeni
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200319IPR75304/covid-19-euprosdekto-to-paketo-i-ee-na-einai-kalutera-proetoimasmeni
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
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
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/el/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts

