
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЕ ПОДГОТВЯ ДА ВЛОЖИ 2,4 МЛРД. ЕВРО ЗА 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАКУПУВАНЕ НА ОБЕЩАВАЩИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 

 

Европейският съюз се подготвя да вложи 2,4 милиарда евро за предварително 

закупуване на обещаващи ваксини срещу COVID-19, информира на 04.06.2020 г. 

Zdrave.net като се позова на съобщение на Агенция „Ройтерс“, която се позовава на 

собствени източници от ЕС. За тази цел ще бъдат използвани средства от ресурса на 

европейския фонд, който вече е известен с името Инструмент за спешна подкрепа 

(Еmergency Support Instrument – ESI), уточнява агенцията.  

 

Стъпката е била обсъдена на среща на посланиците на страните членки в ЕС, след 

като четири европейски държави – Германия, Франция, Италия и Нидерландия обявиха, 

че възнамеряват да ускорят преговорите с големи фармацевтични компании за 

осигуряване на достъп до ваксини в процес на разработка. Четиримата посланици са 

разговаряли също с представители ва Великобритания, Норвегия, Сингапур и Япония за 

възможно сътрудничество.  

 

Според „Ройтерс“ друга част от финансовия ресурс на Инструмента за спешна 

подкрепа ще бъде използван за увеличаване на производствения капацитет за ваксини в 

Европа и ще предлага застрахователни гаранции на фармацевтични компании. 

 

ЕС активизира усилията си в тази посока, след като САЩ предприе действия, които 

имат за цел да осигурят достъп до разработвани ваксини, включително до голямо 

количество - близо една трета от първите 1 милиард дози експериментална ваксина на 

фармацевтичния гигант „АстраЗенека“. 

 

Представител на ЕС е заявил, че трябва да се действа като САЩ, дори това да означава 

загуба на пари, тъй като не е изключено разработващи се в момента ваксини да се окажат 

неуспешни. 

 

В момента ЕС работи върху стратегия за имунизация, която предвижда да се даде 

приоритет на хората, които най-много се нуждаят от ваксина: лекари, медицински сестри 

и друг медицински персонал, както и възрастни хора. 

 

Все още не е ясно обаче как инициативата на ЕС ще бъде координирана с плановете 

на отделните държави-членки за осигуряване на ваксини от фармацевтичните компании, 

посочва „Ройтерс“. 

 


