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Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) και η Επιτροπή εγκαινιάζουν το Συμβούλιο Διευκόλυνσης, με στόχο
την ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο γενικός
διευθυντής του ΠΟΥ, κ. Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσους, εγκαινίασαν και συνδιοργάνωσαν την
πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διευκόλυνσης Υψηλού Επιπέδου, το οποίο ηγείται των εργασιών
του παγκόσμιου πλαισίου συνεργασίας Επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19
(ACT-A), που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης εμβολίων, διαγνωστικών τεστ
και θεραπειών κατά της νόσου COVID-19, καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων υγείας.

Οι στόχοι της πρώτης συνόδου του εν λόγω Συμβουλίου ήταν να αναδειχθεί το σχέδιο για τον
Επιταχυντή-ACT ως βασική παγκόσμια λύση για τον τερματισμό της κρίσης και την αποκατάσταση των
συστημάτων υγείας και της παγκόσμιας ανάπτυξης, να επιτευχθεί συμφωνία ως προς την οικονομική
λογική και την επενδυτική σκοπιμότητα της πλήρους χρηματοδότησης του Επιταχυντή-ACT και να
διασφαλιστεί πολιτική καθοδήγηση και διεθνής στήριξη για δίκαιη κατανομή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Η σημερινή έναρξη
λειτουργίας του Συμβουλίου Διευκόλυνσης μάς φέρνει πιο κοντά στον παγκόσμιο στόχο μας:
πρόσβαση σε εμβόλια, διαγνωστικά τεστ και θεραπείες για τον κορονοϊό για όλους όσοι τα
χρειάζονται, παντού. Η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει όλη την ικανότητα κινητοποίησης και συστράτευσης που
διαθέτει για να βοηθήσει να διατηρηθεί ο κόσμος ενωμένος κατά του κορονοϊού. Υπό την προεδρία της
Νορβηγίας και της Νότιας Αφρικής, που εκπροσωπούν τον Βορρά και τον Νότο, καθώς και με την
εμπειρογνωσία του ΠΟΥ και των διεθνών εταίρων μας, καμία χώρα ή περιφέρεια δεν θα μείνει πίσω
στον αγώνα αυτόν.»

Ο δρ Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε: «Κάθε μέρα
χάνονται σχεδόν 5.000 ζωές λόγω της νόσου COVID-19, ενώ η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να
συρρικνωθεί κατά τρισεκατομμύρια δολάρια εφέτος. Τα επιχειρήματα υπέρ της πραγματοποίησης
επενδύσεων για τον τερματισμό της πανδημίας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερα. Ο Επιταχυντής ACT είναι ο
καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και σε διαγνωστικά και
θεραπευτικά μέσα, αλλά επί του παρόντος αντιμετωπίζει χρηματοδοτικό κενό ύψους 35 δισ. δολαρίων
ΗΠΑ. Η πλήρης χρηματοδότηση του Επιταχυντή ACT θα μας απαλλάξει πιο σύντομα από την πανδημία
και θα είναι επένδυση που θα αποδώσει γρήγορα, καθώς η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει .»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Ο μόνος τρόπος
για να νικήσουμε την COVID-19 είναι να αγωνιστούμε μαζί, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μόνος τρόπος
για να προχωρήσουμε είναι η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η παγκόσμια συνεργασία. Σήμερα
ενισχύουμε την παγκόσμια ηγετική μας θέση για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και τη δίκαιη διανομή
εμβολίων, θεραπευτικών μέσων και διαγνωστικών τεστ. Το Συμβούλιο Διευκόλυνσης θα διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτού του στόχου.»

Κατά την πρώτη σύνοδό του, το Συμβούλιο εξέδωσε πολιτική δήλωση, στην οποία επισημαίνεται η
παγκόσμια συνεργασία ως βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση του ιού. Τονίζει τη σημασία των
διαγνωστικών τεστ, της θεραπείας, του εμβολιασμού και της βελτίωσης των συστημάτων υγείας για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η δήλωση επισημαίνει επίσης την πρόοδο που έχει σημειωθεί και
ζητά πρόσθετους πόρους για την εκπλήρωση της αποστολής.

Το Συμβούλιο Διευκόλυνσης αποτελείται από κυβερνήσεις και μη κυβερνητικούς εταίρους (BMGF,
Wellcome Trust). Προεδρεύεται από κοινού από τη Νορβηγία και τη Νότια Αφρική, επιτυγχάνοντας
γεωγραφική ισορροπία. Το Συμβούλιο βασίζεται σε όσα πέτυχε η πρωτοβουλία ACT-A σε τέσσερις μόνο
μήνες, όπως περισσότερα από 200 υποψήφια εμβόλια, 1700 κλινικές δοκιμές και 80 διαγνωστικά τεστ,
καθώς και έρευνα σε 100 χώρες για τον εντοπισμό ελλείψεων σε επίπεδο ικανοτήτων.

Επόμενα βήματα

Οι τελικές παρατηρήσεις σχετικά με την επενδυτική σκοπιμότητα και το σχέδιο ACT-A θα υποβληθούν
στις 17 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η



υψηλού επιπέδου εκδήλωση ACT-A στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών και της G20, γεγονός που θα ενισχύσει την εμβέλεια της πρόσκλησης προς τους
παγκόσμιους ηγέτες. Από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ετήσιες σύνοδοι της
Παγκόσμιας Τράπεζας / του ΔΝΤ για να διερευνηθεί η κλίμακα των οικονομικών προκλήσεων και των
αρχικών δεσμεύσεων. Μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου 2021, η σύνοδος κορυφής της G20 και άλλες
σχετικές σύνοδοι θα προωθήσουν την υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Τέλος, η εκστρατεία υποστήριξης της πρωτοβουλίας ACT-A αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σημαντικών
πολιτικών προκλήσεων και στην κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης, που υπερβαίνουν τα 29 δισ.
ευρώ (35 δισ. δολάρια ΗΠΑ).

Ιστορικό

Ο Επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 (ACT), που εγκαινιάστηκε στα τέλη
Απριλίου 2020, φέρνει σε επαφή κυβερνήσεις, επιστήμονες, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών,
φιλανθρωπικούς φορείς και παγκόσμιους οργανισμούς υγείας (Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, CEPI,
FIND, Gavi, Παγκόσμιο Ταμείο, Unitaid, Wellcome, ΠΟΥ, Παγκόσμια Τράπεζα και Παγκόσμιος
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός). Σκοπός του είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη καθολικά προσβάσιμων
εμβολίων, θεραπευτικών αγωγών και διαγνωστικών μέσων, καθώς και τη βελτίωση των
αναγκαίων συστημάτων υγείας. Η ανταλλαγή γνώσεων και δεδομένων έχει καίρια σημασία. Ο ACT θα
λειτουργήσει για 2 έτη (με δυνατότητα ανανέωσης). Δεν θα δημιουργηθεί νέα φυσική δομή, αλλά θα
αξιοποιηθεί η εμπειρογνωσία των υφιστάμενων οργάνων και
εταίρων.https://www.theglobalfund.org/en/

Τρεις συμπράξεις για τα εμβόλια, τις θεραπευτικές αγωγές και τα διαγνωστικά μέσα καθορίζουν τη
στρατηγική, προσδιορίζουν τους απαιτούμενους πόρους και καθορίζουν τους κανόνες λογοδοσίας.
Συμμετέχουν φορείς της βιομηχανίας και της έρευνας, ιδρύματα, ρυθμιστικές αρχές και διεθνείς
οργανισμοί, ακολουθώντας μια προσέγγιση αξιακής αλυσίδας, από την έρευνα έως την παρασκευή και
τη χρήση. Οι συμπράξεις αυτές λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και υποστηρίζονται από
ομάδα κυβερνητικών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών εταίρων.

Στόχος της πρωτοβουλίας ACT-A είναι να προστατεύσει τα συστήματα υγείας και να αποκαταστήσει τις
κοινωνίες και τις οικονομίες επιταχύνοντας την ανάπτυξη, τη δίκαιη κατανομή και την ενισχυμένη
παράδοση 2 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων έως το τέλος του 2021, 245 εκατομμυρίων κύκλων
θεραπείας έως τα μέσα του 2021 και 500 εκατομμυρίων τεστ έως τα μέσα του 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσηλωμένη σε μια παγκόσμια λύση για την πανδημία. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο, από τις 4 Μαΐου 2020, έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της
παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό, της παγκόσμιας δράσης για καθολική πρόσβαση σε
διαγνωστικά τεστ, θεραπείες και εμβόλια κατά του κορονοϊού και για την παγκόσμια ανάκαμψη.
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