
АВСТРИЯ, ДАНИЯ И ИЗРАЕЛ ОСНОВАВАТ ФОНДАЦИЯ ЗА 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВАКСИНИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА 

 

 Австрия, Дания и Израел основават фондация за научноизследователска и развойна 

дейност за производството на ваксини срещу коронавируса, обявиха премиерите на 

трите държави след среща в Йерусалим, информира Zdrave.net на 05.03.2021 г. като се 

позова на световните информационни агенции. 

 

Австрийският канцлер Себастиян Курц, датският премиер Мете Фредериксен и 

израелският министър-председател Бенямин Нетаняху постигнаха съгласие след 

разговори в столицата на Израел, по време на които е била обсъдена възможността за 

съвместни инвестиции в производствени мощности за ваксини. 

 

На съвместна пресконференция след края на срещата премиерът Нетаняху посочи, че 

след като тази вълна на епидемията бъде преодоляна, няма гаранция, че болестта няма 

да се върне. 

 

„Не знаем колко дълго - и никой не знае - колко точно ще издържат тези ваксини. 

Следователно, трябва да защитим хората си от повторната поява на тази пандемия 

или на нови мутации“, каза Нетаняху, цитиран от Агенция „Ройтерс“. 

 

Канцлерът на Австрия Себастиан Курц призна, че е много щастлив от постигнатата 

договореност и допълни: „Тристранният пакт ще включва инвестиции в 

производствени заводи в Европа и Израел и всяка страна ще допринесе там, където е 

възможно, за производствения цикъл. В Австрия например вече се извършва 

производство на липиди, необходими за много ваксини.“ 

 

Датският премиер Мете Фредериксен бе категорична, че в момента са налице 

обещаващи изследвания, които биха могли да проправят път към препарати от следващо 

поколение. „Бихме искали също така да проучим възможностите за съвместно 

сътрудничество в клиничните изпитвания, а в Дания в момента проучваме начини за 

разширяване на производствените мощности", коментира тя. 

 

„Съгласихме се, че ако други държави искат да се присъединят към нас, ще обсъдим 

това помежду си и ще приветстваме желанието им да се включат“, обобщи 

израелският премиер Бенямин Нетаняху. 

 

Очаква се еврокомисарят Тиери Бретон да посети Виена за разговори с канцлера 

Себастиан Курц след визитата му в Израел. Бретон оглавява работна група на 

Европейската комисия за подпомагане на производството на ваксини в Европа. 

 


