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Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η συμβολή της Επιτροπής στον
μηχανισμό παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX)

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη
πρόσβαση σε προσιτά από οικονομική άποψη εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, μετά την από μέρους
της εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 31 Αυγούστου και την ανακοίνωση συνεισφοράς ύψους 400
εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, η
«Ομάδα Ευρώπη» θα συνεισφέρει ένα αρχικό ποσό 230 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά μέσω δανείου
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο θα υποστηρίζεται από ισόποσες εγγυήσεις από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνεισφορά ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ ισοδυναμεί με αποθεματικά ή
δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά 88 εκατομμυρίων δόσεων, τις οποίες η ΕΕ θα μεταβιβάσει σε
επιλέξιμες χώρες βάσει συμφωνίας/δέσμευσης μελλοντικής αγοράς (Advanced Market Commitment -
AMC). Η συνεισφορά αυτή συμπληρώνεται με 170 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφή χρηματοοικονομικών
εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Δεν αρκεί να
βρεθεί ένα εμβόλιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες σε όλο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση σ'
αυτό. Η ισχυρή προσήλωσή μας στον μηχανισμό COVAX αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα προς όλους τους
πολίτες που χρειάζονται το εμβόλιο ότι είμαστε δίπλα τους, όπου κι αν ζουν. Κανένας δεν είναι
ασφαλής έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Η συμμετοχή στον
μηχανισμό COVAX σημαίνει την εξασφάλιση της επιτυχίας του και την παροχή πρόσβασης σε εμβόλια
για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση όχι
μόνο σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν το εμβόλιο αλλά και σε όλους τους
πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Και σημαίνει επίσης επίδειξη αλληλεγγύης και ηγετικού ρόλου σε
παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο μαζί θα μπορέσουμε να νικήσουμε τη νόσο COVID-19».

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, δήλωσε: «Μ' αυτή τη συνεισφορά
στον μηχανισμό COVAX, η ΕΕ αποδεικνύει ότι κάνει πράξη τη δέσμευσή της ότι δεν θα αφήσει
κανέναν πίσω. Τα μελλοντικά εμβόλια για τη νόσο COVID-19 δεν θα πρέπει να είναι πολυτέλεια για
τους πλούσιους αλλά παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όσοι χρειάζονται
περισσότερο το εμβόλιο θα έχουν πρόσβαση σ' αυτό, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο ζουν».

Ο μηχανισμός COVAX, του οποίου ηγούνται από κοινού η Παγκόσμια Συμμαχία για Εμβόλια και
Ανοσοποιήσεις (GAVI), ο Συνασπισμός για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI) και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), έχει ως στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της
παρασκευής εμβολίων κατά της COVID-19 και τη διασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης για κάθε
χώρα στον κόσμο.

Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και ιδίως η ΕΤΕπ,
δεσμεύτηκαν από κοινού να κινητοποιήσουν πόρους για την παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό. Η
Επιτροπή συμμετέχει στη στήριξη του μηχανισμού COVAX και των στόχων του με 400 εκατομμύρια
ευρώ σε μετρητά και εγγυήσεις, στο πλαίσιο σχετικής προσπάθειας της «Ομάδας Ευρώπη». Οι
λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και τη συνεισφορά της ΕΕ αποτελούν επί του
παρόντος αντικείμενο επεξεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η «Ομάδα Ευρώπη» είναι
έτοιμη να προσφέρει στον μηχανισμό COVAX εμπειρογνωσία και πόρους, με στόχο την επιτάχυνση και
την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παρασκευής εμβολίων για τους πολίτες ολόκληρου του κόσμου,
σε φτωχές και πλούσιες χώρες.

Η συμμετοχή της ΕΕ στον μηχανισμό COVAX θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις εν εξελίξει
διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις εταιρείες παρασκευής εμβολίων, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί στο
πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια. Οι προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την
παραγωγή αποτελεσματικού εμβολίου θα είναι επωφελείς για όλους στην παγκόσμια κοινότητα. Οι
επενδύσεις της ΕΕ στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας θα εξυπηρετήσουν όλες τις χώρες που
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έχουν ανάγκη. Μέσω των συμφωνιών/δεσμεύσεων μελλοντικής αγοράς που συνάπτει, η Επιτροπή
απαιτεί από τους παρασκευαστές να διαθέτουν την παραγωγική τους ικανότητα για τον εφοδιασμό
όλων των χωρών και ζητά την ελεύθερη ροή εμβολίων και υλικών χωρίς εξαγωγικούς περιορισμούς.
Για παράδειγμα, οι φαρμακευτικές εταιρείες Sanofi-GSK, με τις οποίες η Επιτροπή συνήψε σήμερα
συμφωνία μελλοντικής αγοράς, θα προσπαθήσουν να διαθέσουν σημαντικό μέρος της προσφοράς
εμβολίων τους μέσω του μηχανισμού COVAX.

Ιστορικό

Ο μηχανισμός COVAX είναι ο εμβολιαστικός πυλώνας του «Επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία κατά
της COVID-19 (ACT)», μιας πλατφόρμας παγκόσμιας συνεργασίας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης,
της παραγωγής και της ισότιμης πρόσβασης σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια κατά της
COVID-19.

Ο μηχανισμός COVAX αποσκοπεί στην αγορά 2 δισεκατομμυρίων δόσεων έως το τέλος του 2021. Θα
συμβάλει στην ανάπτυξη πολυσχιδούς χαρτοφυλακίου εμβολίων, κατόπιν διαπραγματεύσεων με
διάφορους προμηθευτές, το οποίο θα καλύπτει διάφορες επιστημονικές τεχνολογίες, χρόνους
παράδοσης και τιμές. Ο μηχανισμός COVAX είναι μηχανισμός επιμερισμού του κινδύνου: μειώνει τον
κίνδυνο για τους παρασκευαστές που επενδύουν χωρίς να είναι σίγουροι για τη μελλοντική ζήτηση και
μειώνει τον κίνδυνο αδυναμίας των χωρών να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε βιώσιμο εμβόλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που χρειάζεται εμβόλιο θα έχει
πρόσβαση σ' αυτό οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στην ΕΕ. Κανένας δεν είναι ασφαλής έως ότου
όλοι να είναι ασφαλείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από τις 4 Μαΐου 2020, έχει συγκεντρώσει
σχεδόν 16 δισεκατομμύρια 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. Η συμβολή της «Ομάδας Ευρώπη» είχε ως εξής: κράτη
μέλη της ΕΕ (3,1 δισ. ευρώ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πάνω από 1,4 δισ. ευρώ) και ΕΤΕπ (δέσμευση
σχεδόν 2 δισ. ευρώ τον Μάιο και 4,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο).

Περισσότερες πληροφορίες

Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ

Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια
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