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 Von der Leyen svarede på kritik i 
vaccinedebat i Europa-Parlamentet 

Kommissionsformand von der Leyen stod på mål for 
kritik af EU’s vaccinestrategi i en tre timer lang debat i 
Europa-Parlamentets plenarsal og gav svar på, hvad 
Kommissionen gør for at få skub i vaccinationer i 
Europa. 

 

  

Efter voksende kritik – især i Tyskland - af langsommeligheden i levering af 

vacciner forsvarede Europa-Kommissionens formand i dag EU’s vaccine-

strategi. Det gjorde hun sammen med sundhedskommissær Kyriakides og 

den portugisiske repræsentant for Rådet, Zacarias. Det var en debat, hvor 

Danmark blev fremhævet indtil flere gange. 

 

Europaparlamentarikere stillede byger af kritiske spørgsmål og efterlyste 

flere tiltag for at øge produktionen, men langt hovedparten understregede, at 

de vigtigste EU-beslutninger har været rigtige: Fælles forhandlinger om 

købsaftaler og fair fordeling indbyrdes, fuld godkendelsesprocedure og fast-

holdelse af EU's regler om erstatningsansvar.  

 

Von der Leyens budskaber: 

 

• Der er fremskridt: Hun nævnte, at 93 pct. af beboerne på danske pleje-

hjem, 94 pct. af det polske sundhedspersonale og 4 pct. af den italienske 

befolkning nu er vaccineret. 

• Tilgangen med at forhandle samlet og fordele vaccinerne fair og solida-

risk mellem EU landene var rigtig. 

• Alligevel er EU ikke der, hvor EU burde være:  
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- Godkendelse af vacciner kom sent i Europa, men valg af fuld godken-

delsesprocedure frem for nødprocedure var rigtig.  

- Kommissionen var for optimistisk og undervurderede, hvor komplekst 

det er, at masseproducere disse nye vacciner.  

- Kommissionen stolede for meget på, at medicinalvirksomhederne ville 

levere det, EU havde bestilt. 

• Den solidaritet, EU-landene viser indbyrdes, skal også gælde globalt. 

Derfor var EU med til at danne COVAX, som denne måned begynder at 

levere vacciner til 92 lav- og mellemindkomstlande. EU er med 850 mio. 

euro blandt de vigtigste bidragsydere. 

• Vi arbejder så hårdt, vi kan, for at leve op til målet om 70 pct. vaccinerede 

borgere i EU, når sommeren er slut. 

 

Læring og nye tiltag ifølge von der Leyen: 

 

Mutationer og nye varianter 

• Kommissionen vil i næste uge offentliggøre en meddelelse om beredskab 

i forhold til nye varianter. Det handler om gensekvensering og deling af 

data på tværs af nationale laboratorier.  

 

Vaccineproduktion 

• Kommissionen har netop nedsat en taskforce under indre markedskom-

missær Breton og sundhedskommissær Kyriakides. Den skal identificere 

og eliminere flaskehalse i produktionen. Her ser de bl.a. på, om der er le-

dig produktionskapacitet i EU-landene, som kan tages i anvendelse. 

 

Koordination i forhold til flaskehalse 

• Et nyt agentur, HERA skal stå for koordination og booste offentlig-private 

partnerskaber og tackle flaskehalse. Eksempelvis er en flaskehals for 

produktion af de nye mRNA-vacciner to syntesiske molekyler. Blot 250 g 

mere af disse vil kunne give 100 mio. ekstra doser. 

 

Information og transparens 

• Kommissionen vil etablere en kontaktgruppe med Europa-Parlamentet, 

så Parlamentet kan føre tilsyn med alle kontrakter og løbende blive infor-

meret. 

 

 

Adgang til de offentliggjorte kontrakter: 

 

CUREVAC 

 

Sanofi GSK 

 

AstraZeneca 

 

 
 

Pointer fra debatten: 

 

Formanden for den kristen-konservative gruppe, Manfred Weber (Tyskland): 

Skuffelsen er stor, fordi forventningerne til EU er store. Derfor er det vigtigt 

at være ærlig og sige, at der er begået fejl samt drage læren af disse. De 

centrale beslutninger var imidlertid rigtige. Weber nævnte med henvisning til, 

at Danmark og Sverige nu udvikler nationale vaccinationspas, at der burde 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/apa_with_sanofi_gsk.pdf
file:///C:/Users/ftlool/Downloads/APA_-_AstraZeneca.pdf%20(2).pdf


laves en EU-standard for Schengenområdet. Gruppen har fremlagt en ti-

punkts plan for hurtigt at øge produktionen af vacciner. 

  

Den socialdemokratiske formand, Iratxe Garcia-Pérez (Spanien):  

Opfordrede til at lægge partipolitiske interesser og katastrofesprogbrug væk.  

 

Formand for Miljø og Sundhedsudvalget (ENVI), Pascal Canfin (liberale 

gruppe Renew, Frankrig):  

Åbenhed er vigtigt både i forhold til kontrakter, men også i forhold til forven-

tet levering af vacciner. Han opfordrede flere lande til at følge Danmark, 

Sverige, Frankrig og Tyskland og fremlægge leveranceplaner (se samlet 

skema for de EU-lande, der har offentliggjort forventede leverancer). Canfin 

mindede om, at selvom UK fører i forhold til personer, der er delvist vaccine-

ret, så er færre personer fuldt vaccineret i UK end EU-gennemsnittet, fordi 

de har valgt at vente med anden dosis. (Se også dette skema fra Our World 

in Data, der sammenligner antal fuldt ud vaccinerede borgere i udvalgte 

lande). 

 

Beata Szydlo (ECR, Polen): 

Kommissionen taler om netværk og task-force, men det er alt sammen bare 

ord. Hun efterlyste konkrete tiltag til at få vaccineproducenterne til at leve op 

til kontrakterne. 

 

Manon Aubry formand for venstrefløjsgruppen GUE (Frankrig): 

Kommissionen har givet op over for medicinalindustrien. Patenter på vacci-

ner udviklet for offentlige midler bør være offentlige. 

 

Danske stemmer i debatten: 

 

Peter Kofod (DF, ID):  

En god nyhed er, at vaccinerne kan hjælpe os ud af krisen, men den dårlige 

nyhed er, at det er EU, som står for at skaffe dem. Mens de vaccinerer løs i 

andre lande, står Europa i stampe. EU’s rolle er til dumpekarakter.  

 

Morten Løkkegaard (V, Renew): 

Medlemslandene, særligt de små, har været bedst tjent med fælles indkøbte 

vacciner. Selvkritik er nødvendigt for at komme videre. Hvorfor skulle det 

tage så lang tid før, at kommissær Breton blev involveret i udfordringerne 

med masseproduktion af vacciner?  

 

Margrete Auken (SF, De grønne) 

Meget af kritikken af EU-Kommissionen er uberettiget. Vi kunne ikke have 

fået vaccinerne hurtigere. Kommissionens lukkethed om kontrakterne har 

ikke været hjælpsom. Værst er det dog, at man ikke tager den globale ad-

gang til vacciner alvorligt. EU bør genforhandle kontrakterne, så andre kan 

få adgang til kliniske data og teknologi. Hvis industrien ikke ønsker at dele 

denne viden, bør EU støtte en suspension af patenterne.   

 

 EU’s købsaftaler 

 

Virksomhed Vaccinetype Antal doser 

nødvendig 

pr. person 

Antal doser, 

EU har ind-

gået aftale om 

Status 

BionTech/pfi-

zer 

mRNA 2  600 mio. Godkendt 

Moderna mRNA 2 160 mio.  Godkendt 

https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/whatever-it-takes-a-joint-european-vaccine-strategy
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/whatever-it-takes-a-joint-european-vaccine-strategy
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210204PHT97133/20210204PHT97133_original.jpg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210204PHT97133/20210204PHT97133_original.jpg
https://ourworldindata.org/grapher/people-fully-vaccinated-covid?tab=chart&stackMode=absolute&time=earliest..latest&country=DNK~European%20Union~FRA~DEU~ISR~ITA~POL~ROU~ESP~GBR~USA&region=World
https://ourworldindata.org/grapher/people-fully-vaccinated-covid?tab=chart&stackMode=absolute&time=earliest..latest&country=DNK~European%20Union~FRA~DEU~ISR~ITA~POL~ROU~ESP~GBR~USA&region=World


CureVac mRNA 2 405 mio.  Under udvik-

ling 

AstraZeneca Adenovirus 2 400 mio. Godkendt 

John-

son&John-

son/Janssen 

Adenovirus 1 400 mio.  Under udvik-

ling 

Sanofi-GSK Protein 2 300 mio.  Under udvik-

ling 

 

 

  

 Hvis du vil vide mere… 

• Kommissionen om EU’s strategi for coronavirusvaccine 

• Spørgsmål/svar på Kommissionens hjemmeside 

   

 
 

 

 

 

 

Produceret og skrevet af: 

Lotte Rickers Olesen, Folketingets repræsentant i EU 

Daniel Enslev, stagiaire 

 

 

Kilderne til dette nyhedsbrev kan i deres helhed læses på de Kommissionens hjemmeside. Klik 

på linket under hver kilde for at læse den fulde version. 

 

Har du problemer med at finde en kilde, kan du få hjælp i Folketingets Bibliotek. Kontakt 

biblioteket på lokal 3499 e-mail: biblioteket@ft.dk.  

 

EU Nyt fra EU-konsulenterne sendes løbende til abonnenter i Folketinget 

 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_da
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_da

