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 БЕЧ - Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен очекује да би од априла
могло доћи до удвостручења испорука вакцина против корона вируса, а то би значило у
другом кварталу око 100 милиона доза месечно.

  Фон дер Лајенова је, у интервјуу бечком дневнику "Стандард", истовремено упозорила
од превременог оптимизма због нових сојева вируса.   

"Највероватније ћемо глобално још дуго морати да се бавимо овим вирусом, али радимо
свом снагом на томе да што пре изађемо из кризног деловања, што оптерећује људе",
објаснила је она.

  

Рекла је да ЕУ брину нови сојеви, додајући да постојеће вакцине добро делују, али да је
у сваком тренутку могуће да негде настати нови сој, који би могао бити резистентан на
актуелне вакцине.

  

С тим у вези, ЕУ сарађује тесно с великим фармацеутским компанијама и подржава
њихова истраживања.
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Такође, каже да је неопходно скратити процес одобрења вакцине, што сматра да је
могуће преко брже размене података.

  

"Редовно вакцинисање против короне и његових варијација могло би дугорочно постати
норналност, као што смо навикли и против грипа", председница Европске комисије.

  

Она је навела да се ради на јачању Евроспке агенције за лекове и њених поступака
провере, као и на повећању капацитета производње у целој Европи, како би били што
неовиснији од ланаца испоруке изван Уније.

  

"Поука ове пандемије је да морамо имати у приправности капацитете производње.
Такође је у кризи важно и јединство. Не бих желела да помислим како би данас
изгледала Европа да је мали број великих чланица имало вакцине, а већина малих
остала без њих. То би разорило Европу и заједничко тржиште од којег сви живимо. Зато
сам уверена да је европски приступ био исправан", казала је Фон дер Лајенова.

  

Када је реч о планираном европском "корона пасошу", она је казала да су права и
слободе које су везане за тај документ у надлежности националних држава.

  

Објаснила је да ће се користити само "минимум података" и да ће конкретно сертификат
бити доказ о вакцинацији, негативном ПЦР тестум или прележаном обољењу.

  

"Информације на сертификату показују само да ли је неко инфективан", рекла је Фон
дер Лајен.

  

(Танјуг)
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