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Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: 45 πτήσεις της ανθρωπιστικής
αερογέφυρας της ΕΕ μεταφέρουν πάνω από 1 000 τόνους ιατρικής
βοήθειας

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2020

Μετά από νέα πτήση της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ σήμερα, η οποία μεταφέρει 41 τόνους
προμηθειών στο Νότιο Σουδάν, η Επιτροπή έχει πλέον συντονίσει και χρηματοδοτήσει τη μεταφορά άνω
των 1 100 τόνων ιατρικού εξοπλισμού σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση στην Αφρική,
την Ασία και την αμερικανική ήπειρο. Μεταξύ των χωρών που έχουν υποστηριχθεί περιλαμβάνονται το
Αφγανιστάν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
το Ιράν, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Αϊτή, η Σομαλία, η Γουινέα Μπισάου, το Ιράκ και η Υεμένη.
Από την έναρξη της λειτουργίας της ανθρωπιστικής αερογέφυρας στις 8 Μαΐου 2020, οι 45 πτήσεις της
έχουν μεταφέρει επίσης 1 475 άτομα που εργάζονται στον ιατρικό και ανθρωπιστικό τομέα.

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, ο οποίος έχει ταξιδέψει με
πολλές πτήσεις της αερογέφυρας, δήλωσε: «Η ΕΕ δεν σταμάτησε να επιδεικνύει αλληλεγγύη σε
παγκόσμιο επίπεδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Χρειαζόμαστε περισσότερη
συνεργασία και συντονισμό σε διεθνές επίπεδο για να τεθεί πραγματικά υπό έλεγχο η πανδημία. Οι
πτήσεις της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ άλλαξαν ουσιαστικά την κατάσταση σε χώρες με
ευπαθή συστήματα υγείας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε τόσο εντός της Ευρώπης όσο και διεθνώς
για να στηρίξουμε τους εταίρους μας στην αντιμετώπιση αυτής της κοινής πρόκλησης.»

Εκτός από μεταφορική ικανότητα, η ΕΕ παρέχει επίσης διπλωματική υποστήριξη ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τον ΟΗΕ
συμπληρώνοντας τις πτήσεις του, τις οποίες διαχειρίζεται το παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων.

Ιστορικό

Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε τεράστιες προκλήσεις εφοδιαστικής για την ανθρωπιστική
κοινότητα. Η ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ, που αποτελεί μέρος της προσέγγισης του τύπου
«Ομάδα Ευρώπη», παρέχει ικανότητα αεροπορικής μεταφοράς στα κράτη μέλη της ΕΕ για να
καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες εφοδιαστικής των φορέων ανθρωπιστικής βοήθειας,
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και εργαζομένων στον ανθρωπιστικό
τομέα προς και από τρίτες χώρες, και καλύπτει το 100 % των εξόδων μεταφοράς. Μέσω των πτήσεων
επιστροφής, η πρωτοβουλία συμβάλλει επίσης στη μεταφορά των ανθρωπιστικών ομάδων που
εναλλάσσονται και στον επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ. Μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν
μεγάλες ανάγκες σε πολλές περιοχές που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, η ανθρωπιστική
αερογέφυρα της ΕΕ εξασφαλίζει την παροχή βοήθειας ζωτικής σημασίας όσο δεν πραγματοποιούνται
εμπορικές εμπορευματικές και επιβατικές πτήσεις.
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