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Sporočilo za javnost  (za takojšnjo objavo) 

 

»Komisija mora prevzeti odgovornost in evropskim državljanom odkrito in 
jasno predstaviti vse informacije, povezane s cepivi, ter s tem preprečiti dodatno 
ustvarjanje zmede in širjenje dvomov.« 

 

Ljubljana/Bruselj, 10. februar 2021 Poslanci Evropskega parlamenta so danes po izjavah 
predstavnikov Sveta in Komisije razpravljali o trenutnem stanju na področju strategije EU 
za cepljenje proti covidu-19. Evropska poslanka Irena Joveva je opozorila na napake, ki so 
bile storjene že pri sklepanju pogodb s proizvajalci, ter na netransparentno komunikacijo 
Komisije z državljani EU. 

Danes je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poslancem predstavila strategijo 
EU za cepljenje proti Covid-19, saj se države članice in državljani EU soočajo z zamudami 
dobav cepiv ter ponovnimi izbruhi okužb z novimi sevi covida-19. Poslanka Joveva je v svoji 
razpravi izpostavila razkorak med teoretično dobro zastavljeno strategijo in njenim 
neučinkovitim izvajanjem v praksi: 

»Počasi dobivamo občutek, da sage spopadanja s pandemijo koronavirusa nikoli ne bo konec. 
Imamo težko pričakovano cepivo in imamo zastavljeno strategijo cepljenja, ki je v teoriji dobra, 
toda žal ne tako učinkovita, kot bi si želeli. 

Odločitev Komisije za skupno naročilo je bila dobra in nas je navdajala z optimizmom, tudi 
zadovoljstvom, ki pa ga je danes vedno manj. Zakaj? Zato, ker so bile pri sklepanju pogodb s 
proizvajalci cepiv storjene napake. In zato, ker to žal ni edini razlog. Še bolj pomemben razlog 
– morda najpomembnejši – je predvsem pomanjkanje transparentnosti. 

Če bomo nadaljevali s skrivnostmi in ohlapnimi obrazložitvami, bomo v celoti izgubili zaupanje 
državljanov, kar lahko negativno vpliva na njihove odločitve za cepljenje in posledično na 
doseganje skupnega cilja: izhoda iz pandemije. Zato mora Komisija prevzeti odgovornost in 
evropskim državljanom odkrito in jasno predstaviti vse informacije, povezane s cepivi, ter s tem 
preprečiti dodatno ustvarjanje zmede in širjenje dvomov.«  
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