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Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την κοινοπραξία BioNTech-
Pfizer για την εξασφάλιση πρόσβασης σε πιθανό εμβόλιο

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τέταρτη σύμβαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες BioNTech
και Pfizer, στην οποία προβλέπεται, αφενός, η αρχική αγορά 200 εκατομμυρίων δόσεων για
λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και, αφετέρου, η δυνατότητα να ζητηθούν έως και 100
εκατομμύρια δόσεις ακόμα· η προμήθεια των δόσεων αυτών θα γίνει όταν το εμβόλιο αποδειχθεί
ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να
δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Η σημερινή σύμβαση με την κοινοπραξία BioNTech-Pfizer προστίθεται στο ευρύ φάσμα εμβολίων που
πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί
με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK και Janssen Pharmaceutica NV, καθώς και οι διερευνητικές
συνομιλίες με τις εταιρείες CureVac και Moderna. Αυτή η διαφοροποιημένη προσφορά εμβολίων θα
εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν
ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε:  «Ύστερα από την
πολλά υποσχόμενη ανακοίνωση, τη Δευτέρα, από την κοινοπραξία των εταιρειών BioNTech και Pfizer
σχετικά με τις προοπτικές του εμβολίου τους, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ανακοινώνω τη σημερινή
συμφωνία με την ευρωπαϊκή εταιρεία BioNTech και την Pfizer για την αγορά 300 εκατομμυρίων
δόσεων του εμβολίου. Μ' αυτή την τέταρτη σύμβαση, εδραιώνουμε πλέον ένα εξαιρετικά στέρεο
σύνολο υποψήφιων εμβολίων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο
δοκιμών. Όταν εγκριθούν, θα διανεμηθούν γρήγορα φέρνοντάς μας έτσι πιο κοντά σε μια βιώσιμη
λύση για την πανδημία.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Ένα ασφαλές και
αποτελεσματικό εμβόλιο είναι η μόνη βιώσιμη στρατηγική εξόδου από την πανδημία, και βρίσκεται στο
επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής μας για τα εμβόλια. Η σημερινή συμφωνία ακολουθεί τις
ενθαρρυντικές πρώτες ενδείξεις των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών και αποτελεί περαιτέρω
απόδειξη της δέσμευσής μας να δώσουμε εντονότερη ευρωπαϊκή χροιά στον τομέα της υγείας.
Αποτελεί γλαφυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η ΕΕ όταν εργάζεται με σύμπνοια, ως Ένωση,
και δείγμα των όσων θα είναι σε θέση να προσφέρει μια μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.»

Η BioNTech είναι γερμανική εταιρεία που συνεργάζεται με την Pfizer, η οποία έχει την έδρα της στις
ΗΠΑ, για την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου με βάση το αγγελιαφόρο RNA (mRNA). Το mRNA
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη βιολογία, μεταφέροντας οδηγίες από το DNA στον μηχανισμό
σύνθεσης πρωτεϊνών των κυττάρων. Σε ένα εμβόλιο που βασίζεται στο mRNA, οι οδηγίες αυτές
οδηγούν στην παραγωγή αβλαβών θραυσμάτων του ιού, τα οποία χρησιμοποιεί κατόπιν ο ανθρώπινος
οργανισμός για να αναπτύξει ανοσολογική απόκριση ώστε να αποφύγει ή να καταπολεμήσει μια νόσο.

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει το εμβόλιο αυτό βασιζόμενη σε έγκυρη επιστημονική
αξιολόγηση, στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην εμπειρία των εταιρειών όσον αφορά την
ανάπτυξη εμβολίων, καθώς και στην παραγωγική τους ικανότητα να προμηθεύσουν το σύνολο της ΕΕ.

Ιστορικό

Τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η BioNTech σύναψαν συμφωνία
χρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στην
εταιρεία να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα ώστε να προμηθεύσει γρήγορα το εμβόλιό της
παγκοσμίως. Η χρηματοδότηση αυτή υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων και ωφελείται επίσης από τον επιμερισμό των κινδύνων InnovFin για την εταιρική έρευνα,
ο οποίος υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 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
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συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή χρηματοδοτεί μέρος του αρχικού κόστους που βαρύνει τους
παρασκευαστές εμβολίων με τη μορφή συμφωνιών προαγοράς. Η παρεχόμενη χρηματοδότηση
θεωρείται 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 τις φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν
εμβόλια, οι εν λόγω συμφωνίες θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επενδύσεων οι οποίες πιθανώς δεν
θα πραγματοποιούνταν.

Μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά και τους έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα πρέπει να διανεμηθούν και να εξαπλωθούν γρήγορα σε
όλη την Ευρώπη. Στις 15 Οκτωβρίου, η Επιτροπή καθόρισε τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν
υπόψη από τα κράτη μέλη για να είναι πλήρως προετοιμασμένα, μεταξύ των οποίων είναι και η
ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών εμβολιασμού. Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή ένα κοινό πλαίσιο
υποβολής εκθέσεων και μια πλατφόρμα για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών
στρατηγικών για τα εμβόλια.

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. Γι' αυτόν τον λόγο η Επιτροπή, από τις 4 Μαΐου 2020, έχει
συγκεντρώσει σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό, της
παγκόσμιας δράσης για την καθολική πρόσβαση σε εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια κατά του
κορονοϊού και για την παγκόσμια ανάκαμψη, και έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει
στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια κατά της νόσου COVID-
19 παντού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της «Ομάδας Ευρώπη», η Επιτροπή ανακοίνωσε συνεισφορά
ύψους 400 εκατ. ευρώ σε μορφή εγγυήσεων για την υποστήριξη του COVAX και των στόχων του, στο
πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό.

Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια

Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ

Επισκόπηση της δράσης της Επιτροπής

*Επικαιροποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:05. 
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