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Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με φαρμακευτική εταιρεία για την
αγορά πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19. Η σχεδιαζόμενη σύμβαση με τη Sanofi-GSK* θα παράσχει
την επιλογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν το εμβόλιο. Σκοπός αυτής είναι η Επιτροπή να
διαθέτει ένα συμβατικό πλαίσιο για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου για λογαριασμό
όλων των κρατών μελών της ΕΕ, μόλις ένα εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της
COVID-19. Η Επιτροπή συνεχίζει εντατικές συζητήσεις με άλλους παρασκευαστές εμβολίων.

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να εξασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν ταχεία πρόσβαση σε ένα εμβόλιο που θα είναι ασφαλές και
θα τους προστατεύει από τον κορονοϊό. Το σημερινό βήμα με τη Sanofi-GSK αποτελεί τον πρώτο
ακρογωνιαίο λίθο μιας πολύ ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα εμβόλια. Σύντομα θα
ακολουθήσουν περισσότερα. Βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με πολλές άλλες
εταιρείες. Παρόλο που δεν γνωρίζουμε σήμερα ποιο εμβόλιο θα λειτουργήσει τελικά καλύτερα, η
Ευρώπη επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πολλά υποσχόμενων εμβολίων που βασίζονται
σε διάφορα είδη τεχνολογιών. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες να εξασφαλίσουμε
γρήγορα μια αποτελεσματική θεραπεία κατά του ιού. Ένα εμβόλιο θα είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο
αγαθό. Έχουμε δεσμευθεί να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η πρόσβαση και των πιο ευάλωτων χωρών σε
αυτό ώστε να μπορέσουν κι αυτές να βγουν από αυτή την κρίση.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η πιο σίγουρη
στρατηγική εξόδου από την κρίση είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19.
Για τον λόγο αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες διαπραγματευόμαστε μια ενιαία ενωσιακή προσέγγιση που
εξασφαλίζει δόσεις πολλά υποσχόμενων υποψήφιων εμβολίων. Η σημερινή ανακοίνωση της
ολοκλήρωσης των διερευνητικών συνομιλιών με τη Sanofi-GSK αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα προς
αυτή την κατεύθυνση για την παροχή ισότιμης πρόσβασης στο εμβόλιο για τους πολίτες μας.».

Οι διερευνητικές συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα έχουν ως στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία
προαγοράς που θα χρηματοδοτηθεί από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, το οποίο διαθέτει κονδύλια
που προορίζονται για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου πιθανών εμβολίων τα οποία θα διαθέτουν
διαφορετικά προφίλ και θα παρασκευάζονται από διαφορετικές εταιρείες.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που χρειάζεται εμβόλιο
θα έχει πρόσβαση σ' αυτό οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στην ΕΕ. Κανένας δεν είναι ασφαλής
έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από τις 4 Μαΐου 2020, έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο
πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό —της παγκόσμιας δράσης για καθολική πρόσβαση σε
δοκιμές, θεραπείες και εμβόλια κατά του κορονοϊού και για παγκόσμια ανάκαμψη. 

Επίσης, η Επιτροπή είναι έτοιμη να διερευνήσει από κοινού με τους διεθνείς εταίρους εάν ένας
σημαντικός αριθμός χωρών θα συμφωνούσε να συγκεντρώσει πόρους για την από κοινού δέσμευση
μελλοντικών εμβολίων από εταιρείες για τις ίδιες, καθώς και για χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος.
Οι χώρες υψηλού εισοδήματος θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ομάδα διεθνών αγοραστών χωρίς
αποκλεισμούς, ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και να
μεγιστοποιήσουν την πρόσβαση σ' αυτά για όλους όσοι το χρειάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ιστορικό
Στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης, της παρασκευής και της διανομής αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων κατά της COVID-
19. Ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίου σε συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει μέρος του αρχικού κόστους που βαρύνει τους
παρασκευαστές εμβολίων βάσει συμφωνιών προαγοράς. Η παρεχόμενη χρηματοδότηση θα θεωρηθεί
προκαταβολή για τα εμβόλια που θα αγοραστούν πράγματι από τα κράτη μέλη.

Δεδομένου ότι το υψηλό κόστος και το υψηλό ποσοστό αποτυχίας καθιστούν τις επενδύσεις σε εμβόλια
κατά της COVID-19 απόφαση υψηλού κινδύνου για τους φορείς ανάπτυξης εμβολίων, η εν λόγω
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συμφωνία θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες διαφορετικά πιθανότατα δεν θα
πραγματοποιούνταν.

Η Sanofi-GSK σχεδιάζει να ζητήσει άδεια κυκλοφορίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το
υποψήφιο εμβόλιο τον Ιούνιο του 2021, μετά τις κλινικές δοκιμές της φάσης ΙΙΙ που θα έχουν ως
αποτέλεσμα την επαγωγή πολλά υποσχόμενης ανοσoλογικής απόκρισης.

Περισσότερες πληροφορίες
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια

Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ

 

*Επικαιροποιήθηκε στις 31/07/2020 στις 19:00.
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