
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОТВЪРДИ ИНТЕРЕСА СИ ДА УЧАСТВА  

В МЕХАНИЗМА COVAX КАТО ГАРАНЦИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВ ДОСТЪП  

ДО ВАКСИНИ ПРОТИВ COVID-19 НА ДОСТЪПНИ ЦЕНИ 

Европейската комисия потвърди интереса си да участва в механизма COVAX за 

справедлив и повсеместен достъп до финансово достъпни ваксини срещу COVID-19 за 

всички, които се нуждаят от тях. Като част от усилията на „Екип Европа“ Комисията 

също така обяви в последния ден на август, че ще предостави 400 милиона евро за 

гаранции в подкрепа на COVAX и на неговите цели в контекста на глобалните действия 

срещу коронавируса, информира Zdrave.net на 31.08.2020 г. като се позова на съобщение 

от пресслужбата на Еврокомисията. 

 

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: 

„Сътрудничеството в световен мащаб е единственият начин за преодоляване на 

глобална пандемия. В рамките на глобалните действия срещу коронавируса и на 

кампанията „Глобална цел: обединени за нашето бъдеще“ видяхме как светът стана 

едно цяло. До този момент са обещани почти 16 милиарда евро и най-талантливите 

изследователи и реномирани организации обединяват своите усилия, за да предоставят 

ваксини, тестове и методи за лечение, които ще бъдат наше универсално и общо благо. 

Днес Комисията обявява участие в размер на 400 милиона евро в COVAX, за да работим 

заедно за закупуването на бъдещи ваксини в полза на държавите с ниски и средни 

доходи. Уверена съм, че това ще ни доближи до нашата цел: заедно да победим този 

вирус.“ 

 

С механизма COVAX, ръководен съвместно от GAVI — Алианса за ваксини, 

Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI) и СЗО, се цели да 

се ускори разработването и производството на ваксини срещу COVID-19 и да се обезпечи 

на справедлива основа равнопоставен достъп до тях за всички държави по света. 

 

Като част от съвместния ангажимент на ЕС (от страна на Комисията, държавите 

членки и европейските финансови институции, по-специално ЕИБ) за мобилизиране на 

ресурси за глобалните действия срещу коронавируса Комисията възнамерява да 

мобилизира до 400 милиона евро под формата на гаранции в подкрепа на COVAX и 

неговите основни цели в рамките на усилията на „Екип Европа“. Подробните условия за 

участието и приноса на ЕС ще бъдат уточнени през следващите дни и седмици. „Екип 

Европа“ е готов да предостави своя експертен опит и своите ресурси в услуга на COVAX, 

за да се ускори и разрасне разработването и производственото обезпечаване на глобални 

доставки на ваксини за гражданите по целия свят – както в бедните, така и в богатите 

държави. 

 

Участието на ЕС в COVAX ще допълни водените от ЕС понастоящем преговори с 

производители на ваксини, с които се цели да се увеличи техният производствен 

капацитет, като се допринесе за усилията в световен мащаб. 

 

 


