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 Произвођач вакцина АстраЗенека одбио је да се састане са највишим званичницима ЕУ
и размотри проблеме који су настали са производњом вакцине против короне.

  

Састанак је отказан после експлозивног интервјуа са извршним директором
АстраЗенеке Паскалом Сориоом који је рекао да компанија нема никакву уговорну
обавезу већ да је пристала да се “максимално потруди” и снабде ЕУ својом вакцином.

  

Уместо састанка који је био планиран вечерас, компанија ће писаним путем одговорити
европској комесарки Стели Киријакидес која је тражила објашњење од АстраЗенеке
зашто касне са испоруком и производњом вакцина.

  

Званичници Европске комисије кажу да компанија заиста и јесте обећала да ће се
потрудити да снабде ЕУ вакцинама али да су потписали и споразум којим су потврдили
да имају довољно производних капацитета да испоруче договорене дозе Унији.

  

Проблем је настао када је АстраЗенека најавила да ће смањити за 60 посто испоруку
вакцина ЕУ у првом кварталу 2021.
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Сорио је оценио да је ЕУ “емотивна” у својим оптужбама на рачун његове компаније.

  

Шеф АстраЗенеке: Уговор са ЕУ о вакцинама “није обавезујућ”

  

Разумем ја Европску унију али морам да нагласим једну важну чињеницу - наша уговорна
обавеза је да се "максимално потрудимо", поручио је Паскал Сорио.

  

Извршни директор АстраЗенеке шокирао је Европску унију најавивши да ће прве
испоруке њихове вакцине против коронавируса каснити и да ће бити испоручено много
мање доза од договорених. Сорио је навео да тај број “није толико лош” и нагласио да се
његова компанија обавезала само да се “максимално потруди” да одговори на захтеве.

  

“Није тако добро како бисмо хтели да буде, али, реално, није ни тако лоше”, рекао је у
интервјуу за лист “Ла Република“, шеф англо-шведске компаније и додао да испорука
вакцина ЕУ касни и делом зато што је Унија касно потписала уговор о испорукама
вакцина – три месеца после Велике Британије.
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  Сорио је такође одбацио оптужбе да је компанија продала своје вакцине ван ЕУ какоби зарадила. Он је нагласио да АстраЗенека никако не зарађује на вакцинама чије сецене крећу измђу 3 и 4 долара.     Бес ЕУ  Неки европски лидери бесно су реаговалина вести да ће планирана испорука АстраЗенекиних вакцина ЕУ бити драматичносмањена.   “Европска унија је финансираларазвој и производњу вакцина и жели да види повраћај уложеног. Жели тачно да зна јесули дозе које је АстраЗенецк досад произвела испоручене и, ако јесу, коме суиспоручене”, изјавила је комесарка за здравство Стела Киријакидес после састанкапредставника Комисије, земаља чланица и представника британско-шведске компанијеАстраЗенека.     “Сви суемотивни”   Сорио је рекао да ће ЕУ добити три милиона доза када Европска агенција за лекове одобривакцину, као и да ће до фебруара стићи 17 милиона доза. Он је оценио да лидери ЕУзбог стреса под којим су лоше реагују. “Владе су под притиском. Сви су незвозни илиемотивни”, рекао је он и додао да ће АстраЗенека правити 100 милиона доза вакцине одфебруара и додао да је “Европа добијати 17 посто произведеног… за популацију којачини 5 посто светске”.  Проблем са супстанцом Сорио је навео да је главни проблем недостатак активних супстанци потребних запроизводњу вакцине у фабрикама у Холандији и Белгији. Када се тај састојак припреми,шаље се у Италију и Немачку где се раствара и сипа у бочице. Даљи процес протиче безикаквих проблема, рекао је он. Сорио је навео да сличних проблема има и у производним погонима у САД-у. “То јекомпликовано, нарочито у раној фази у којој се наилази на низ проблема. Верујемо дасмо дефинисали те проблеме, али због тога каснимо око два месеца””, рекао је он. “Европа није имала среће” Сорио је рекао и да Европа једноставно није имала среће јер су локације с најнижомпродуктивношћу у њиховој мрежи оне које снабдевају Европу. “Потпуно искрено, не радимо то намерно. Ја сам Европљанин, Европа ми је у срцу. Нашичелници су Европљани. И желимо да третирамо Европу најбоље што можемо. Нема туникакве мистерије, само лоша срећа”, рекао је он. Шеф АстраЗенеке оштро је критиковао најаве из ЕУ да ће забранити извоз вакцине,навевши да је управо Брисел инсистирао на томе да вакцина буде доступна свима иоценио да је вакцина сада постала “политички алат”, као што су пре тога биле маске илитестови.  “Највећи напор” Када је реч о приговорима из ЕУ да Британија добива више вакцина, Сорио је био врлојасан: Лондон је уговор с нама потписао три месеца раније. И толико је у предности. Челник АстраЗенеке је нагласио да се уговором са ЕУ компанија није обвезала него јерекла да ће уложити “највећи напор”. И то зато што је ЕУ, иако је споразум потписалатри месеца после Британије, желела да добије вакцине у исто време. “Ми смо рекли уреду, покушаћемо, али се не можемо обвезати јер каснимо три месеца у односу наВелику Британију”, рекао је Сорио. Добра одлука Британије да чека са другом дозом Сорит је рекао како му се чини да је одлука британске владе да пожури с давањем прведозе вакцине а потом причека с другом – исправна. “Прво, верујемо да је ефикасностједне дозе довољна: даје 100-постотну заштиту од озбиљне болести и хоспитализацијете 71-73 посто укупне ефикасности. Друга је доза потребна за дуготрајну заштиту. Али,боља је ефикасност ако се она прими касније него раније”, рекао је он и додао да су тајприступ усвојиле и Данска и Холандија. Кад је реч о новим, мутираним сојевима вируса, Сорио верује да постојеће цепиво имасве шансе да људима пружи достатну заштиту уз могућност појаве облика обичноггрипа. “Вирус мутира и усавршава се. Морамо да вакцинишемо што је више људи могућеширом света јер, ако допустимо да се вирус умножава у другим деловима свијета,мутираће међу том популацијом. Јер се креће и мутира у покрету”, закључио је он.  (Ксенија Продановић, НоваС)    
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