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Drogi Charles i drodzy koledzy, 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w tym tygodniu nadeszło we właściwym czasie. 

Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym 

wyzwaniem. Pomimo bezprecedensowego szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, 

trudności produkcyjne utrzymują się i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem 

się nowych wariantów COVID może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia. 

Komisja przedstawiła ostatnio szereg propozycji, które mają zapewnić, że w przyszłości będziemy dążyć 

do większej odporności w dziedzinie zdrowia. Z zadowoleniem przyjmujemy te inicjatywy, które są 

bardzo potrzebne i aktualne. 

Nasze dzisiejsze kluczowe przesłanie jest takie, że musimy pilnie zintegrować nasz łańcuch wartości i 

pokierować nim strategicznie, aby zwiększyć zdolności produkcyjne szczepionek w Europie. Musimy 

zapewnić odpowiednie wsparcie producentom z Europy na wypadek nieoczekiwanych problemów 

podczas procesu produkcji. Istniejące zakłady produkcyjne będą wymagały dostosowania. Trzeba 

będzie zbudować nowe. Powinno to zapewnić - również w przyszłości - wszystkim naszym obywatelom 

w Europie dostęp do nowych szczepionek, w tym szczepionek mRNA, kiedy będziemy musieli ponownie 

się zaszczepić i dostosować nasze programy szczepień do mutacji, a nawet do nowych pandemii. 

Skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z możliwościami produkcyjnymi ma również 

kluczowe znaczenie dla realizacji naszych ambicji w zakresie międzynarodowej solidarności i 

pobudzaniu, jako Team Europe, rozpowszechniania szczepień w krajach partnerskich na całym świecie. 

Mamy nadzieję, że w tym tygodniu Rada Europejska wyśle jak najsilniejszy sygnał, że nie ma czasu do 

stracenia. Istnieje potrzeba zmiany naszego sposobu myślenia, jeśli chodzi o wspólne podejście do tej 

kwestii. Ta sprawa strategiczna dotyczy bezpośrednio nas, Liderów. Musimy ją zrealizować.  

Musimy - razem z Komisją - ściśle współpracować ze wszystkimi potencjalnymi producentami 

szczepionek w Europie, pobudzając partnerstwa publiczno-prywatne w całym łańcuchu wartości, aby 

zwiększyć wysiłki badawczo-rozwojowe, zwiększyć i dostosować możliwości dostaw. Powinniśmy być 

gotowi do otwartego spojrzenia na możliwe sposoby i potrzeby zapewnienia finansowania. To 

podejście powinno odzwierciedlać fakt, że nie możemy sobie pozwolić na przegranie tej bitwy. 

Z niecierpliwością czekamy na dalszą dyskusję z Tobą, Przewodniczącą KE i wszystkimi kolegami w 

trakcie nadchodzącej Rady Europejskiej. 


