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Romanii lui Macron sar la gatul Ursulei von der
Leyen: desecretizati contractele vaccinurilor
In timp ce la Bucuresti presedintele Klaus Iohannis o lauda desantat pe
presedinta C.E., Ursula von der Leyen, pentru implicarea in campania de
vaccinare, la Strasbourg, eurodeputatii din grupul lui Macron, prin vocea unui
roman, o taxeaza dur, acuzind-o ca ascunde contractele cu firmele
producatoare de vaccinuri si sfideaza cetatenii europeni. Ei o someaza pe sefa
CE sa prezinte urgent lista completa a contractelor incheiate de UE cu Big
Pharma, in pandemie.
Astfel, in numele grupului Renew, eurodeputatul USRPLUS Vlad Gheorghe afirma, in
plenul P.E. de la Strasbourg, ca lipseste profund transparenta Comisiei Europene in
privinta crizei sanitare, iar asta determina lipsa de incredere a cetatenilor in vaccinare.
”Dupa cum vedem, inca de la inceputul crizei sanitare aceasta incredere a lipsit
si lipseste inca, insa intr-o mai mare sau mai mica masura in toate tarile
membre. De ce? Pentru ca a lipsit transparenta. Nu poti cere statelor nationale
sa implementeze si sa comunice masuri pentru care tu, UE, nu dai explicatii
complete si corecte. in ceea ce priveste dezvoltarea, achizitionarea si
distribuirea vaccinurilor, transparenta este principala conditie pentru stimularea
si mentinerea increderii publice”a spus Gheorghe.

Contractele secretizate – ”un precedent periculos
pentru viitoarele achizitii ale UE”

”Nu putem ignora raspunderea fata de cetatenii europeni pe care ii reprezentam.
Nu le putem cheltui netransparent banii, nu le putem spune ca intrebarile lor nu
merita raspunsuri, mai ales in aceasta situatie de criza cand nu doar le
solicitam colaborarea, ci le si impunem masuri exceptionale(…) Din perspectiva
profesiei mele de jurist, atrag atentia ca lipsa informatiilor despre preturi si
raspundere din contractele pe care noi, cu totii, le-am consultat – desigur, inca
partial secretizate, constituie un precedent periculos pentru viitoarele achizitii
medicale comune, includ aici si achizitia celei de-a treia doze, din nou.
Tine Comisia cont de avertizarile specialistilor privind evolutia Covid-19 intr-un
virus sezonier pentru care ar fi nevoie de imunizari periodice ? Care sunt
planurile Comisiei in acest caz? Noile achizitii comune vor fi marcate tot de
aceasta lipsa de transparenta? (…) Asadar, astept din partea Comisiei sa
avanseze un termen concret pentru publicarea integrala a contractelor de
vaccinare”a mai spus eurodeputatul roman.
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