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Η «Ομάδα Ευρώπη» (Team Europe) συνεισφέρει 500 εκατ. ευρώ στην
πρωτοβουλία COVAX για την παροχή ενός δισεκατομμυρίου δόσεων
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2020

Η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19,
ανεξαρτήτως εισοδήματος, για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία, την
Καραϊβική και τον Ειρηνικό, καθώς και στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες της Ευρώπης,
κατέστη δυνατή μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για την
παγκόσμια πρωτοβουλία εμβολιασμού COVAX. Η συμμετοχή της «Ομάδας Ευρώπη» θα επιταχύνει τις
παγκόσμιες προσπάθειες για τον έλεγχο της πανδημίας και την ταχύτερη διανομή ενός
αποτελεσματικού εμβολίου, μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε σήμερα χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη
στήριξη της συμμετοχής οικονομιών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στη συμφωνία/δέσμευση της
Συμμαχίας για τα Εμβόλια για μελλοντική αγορά εμβολίων κατά της COVID-19 (COVAX AMC).

Αυτή η χρηματοδότηση, που εγκρίθηκε γρήγορα και την οποία εγγυάται το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), σε συνδυασμό με την παροχή επιχορήγησης 100 εκατ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την COVAX AMC, θα στηρίξει την πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 σε 92 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον μηχανισμό COVAX, που είναι πολυμερής πρωτοβουλία η οποία
αποσκοπεί στην εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε εμβόλια σε παγκόσμιο επίπεδο, να
επιταχύνει τις αρχικές επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη χορήγηση δόσεων εμβολίων αμέσως
μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένθερμοι υποστηρικτές του
COVAX, του παγκόσμιου μηχανισμού για τη διασφάλιση δίκαιης και καθολικής πρόσβασης σε εμβόλια
κατά της νόσου COVID-19. Μαζί με τα κράτη μέλη της ΕΕ, η «Ομάδα Ευρώπη» έχει διαθέσει μέχρι
στιγμής περισσότερα από 850 εκατ. ευρώ στον COVAX, γεγονός που καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση
τον μεγαλύτερο δωρητή του COVAX. Η συνδυασμένη στήριξη ύψους 500 εκατ. ευρώ την οποία
παρέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕπ θα δώσουν στον COVAX τη δυνατότητα να διαθέσει το
ταχύτερο δυνατόν ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων σε κατοίκους χωρών χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, πρόσθεσε: «Μέσω της μεταξύ τους
συνεργασίας, η «Ομάδα Ευρώπη» και οι εταίροι της βοηθούν ώστε το εμβόλιο να καταστεί παγκόσμιο
δημόσιο αγαθό και συμβάλλουν στον τερματισμό της πανδημίας, στην εξασφάλιση βιώσιμης
ανάκαμψης και στην καλύτερη ανασυγκρότηση των οικονομιών μας. Η ενωσιακή επιχορήγηση ύψους
100 εκατ. ευρώ και το δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 400 εκατ. ευρώ, που υποστηρίζεται από την εγγύηση
του ΕΤΒΑ, θα στηρίξουν την πρόσβαση χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος σε εμβόλια κατά της
νόσου COVID-19.»

«Αυτή η ζωτικής σημασίας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων διασφαλίζει ότι οι οικονομίες χαμηλότερου εισοδήματος δεν θα παραμεληθούν, όταν θα
είναι διαθέσιμο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. Η υποστήριξη
της «Ομάδας Ευρώπη» θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στον τερματισμό της οξείας φάσης αυτής της
πανδημίας», δήλωσε ο δρ Seth Berkley, διευθύνων σύμβουλος της Gavi, της Συμμαχίας για τα
Εμβόλια. «Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί τεράστια ώθηση, καθώς σκοπεύουμε να συγκεντρώσουμε
τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ επιπλέον το 2021 για να εξασφαλίσουμε τη δίκαιη
διανομή των εμβολίων αυτών σε όλους όσοι τα χρειάζονται.»

«Είναι ηθική επιταγή να μην αποκλείεται καμία χώρα από την πρόσβαση στα εμβόλια κατά της COVID-
19 για λόγους κόστους. Η ύψους 400 εκατ. ευρώ στήριξη του COVAX από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ανταποκρίνεται στην ανάγκη αυτή, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης
σε αποτελεσματικά εμβόλια κατά της COVID-19. Μέσω αυτού του νέου δανείου, η ΕΤΕπ ενισχύει την
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εταιρική σχέση της «Ομάδας Ευρώπη» με τον COVAX και επιταχύνει την αποτελεσματική αντίδραση
για τον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας. Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 η ΕΤΕπ
συνεργάζεται με εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο για να επιταχύνει την
ανάπτυξη εμβολίων, να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
αντιμετωπίσουν την κρίση. Τους τελευταίους μήνες εγκρίθηκαν επενδύσεις ύψους άνω των 27 δισ.
ευρώ που σχετίζονται με την COVID-19. Η επιτυχία αρκετών προγραμμάτων εμβολιασμού, και ιδίως
του BioNTech, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, δίνει στον κόσμο την ελπίδα ότι η ανάκαμψη είναι πιο κοντά. Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε
μπροστά και να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι χώρες θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτή την
πρόοδο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Βέρνερ Χόγερ.

Προτεραιότητα στην παροχή εμβολίων σε ομάδες υψηλού κινδύνου και σε εργαζομένους
πρώτης γραμμής

Η νέα χρηματοδότηση του μηχανισμού COVAX από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίσει την
πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για ευάλωτες ομάδες και
ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και για τους εργαζομένους πρώτης γραμμής στον τομέα της υγείας,
σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ταυτόχρονα με την παροχή των εμβολίων στις
αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διασφάλιση της παγκόσμιας διάθεσης αποτελεσματικού εμβολίου κατά της νόσου COVID-19

Η νέα ευρωπαϊκή στήριξη ύψους 500 εκατ. ευρώ για την COVAX AMC θα ενισχύσει το αποθεματικό
COVAX και θα επιταχύνει την παροχή δόσεων του εμβολίου σε 92 οικονομίες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν ήδη συναφθεί
συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εταίρων σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία,
την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, καθώς και με τις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες.

Τα εμβόλια θα τα προμηθεύονται και θα τα παραδίδουν η UNICEF και ο Παναμερικανικός Οργανισμός
Υγείας (PAHO) για λογαριασμό του COVAX.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων και ανήκει στα κράτη μέλη της. Προσφέρει μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής
της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον μηχανισμό COVAX είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ περισσότερες
πληροφορίες για την COVAX AMC της Gavi είναι διαθέσιμες εδώ. Πλήρης κατάλογος των
αυτοχρηματοδοτούμενων συμμετεχόντων και των επιλέξιμων για την AMC οικονομιών είναι διαθέσιμος
εδώ, ενώ ο πλέον πρόσφατος πίνακας δεσμεύσεων των δωρητών για την COVAX AMC της Gavi είναι
διαθέσιμος εδώ. 

Η Gavi, η Συμμαχία για τα Εμβόλια, είναι σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που συμβάλλει στον
εμβολιασμό των μισών παιδιών του κόσμου κατά ορισμένων από τις πιο θανατηφόρες ασθένειες στον
κόσμο. Από την ίδρυσή της, το 2000, η Gavi έχει συμβάλει στην ανοσοποίηση μιας ολόκληρης γενιάς
—πάνω από 822 εκατομμύρια παιδιά— και έχει αποτρέψει περισσότερους από 14 εκατομμύρια
θανάτους, συμβάλλοντας στον υποδιπλασιασμό της παιδικής θνησιμότητας σε 73 αναπτυσσόμενες
χώρες. Η Gavi διαδραματίζει επίσης νευραλγικό ρόλο στη βελτίωση της παγκόσμιας υγειονομικής
ασφάλειας με τη στήριξη των συστημάτων υγείας, καθώς και με τη χρηματοδότηση παγκόσμιων
αποθεμάτων εμβολίων για τον ιό έμπολα, τη χολέρα, τη μηνιγγίτιδα και τον κίτρινο πυρετό. Μετά από
δύο δεκαετίες προόδου,η Gavi επικεντρώνεται τώρα στην προστασία της επόμενης γενιάς και στην
κάλυψη των μη εμβολιασμένων παιδιών που παραμένουν στο περιθώριο, χρησιμοποιώντας καινοτόμα
χρηματοδοτικά μέσα καθώς και την πλέον πρόσφατη τεχνολογία —από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
έως τα βιομετρικά στοιχεία— με στόχο τη διάσωση και άλλων εκατομμυρίων ζωών, την πρόληψη των
επιδημιών, προτού εξαπλωθούν, και την παροχή βοήθειας στις χώρες στην πορεία τους προς την
αυτάρκεια. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.gavi.org και συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook
και στο Twitter.

Στη Συμμαχία για τα Εμβόλια συμμετέχουν κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών και χωρών δωρητών,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η UNICEF, η Παγκόσμια Τράπεζα, η βιομηχανία εμβολίων, τεχνικοί
οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και άλλοι εταίροι του ιδιωτικού
τομέα. Δείτε εδώ τον πλήρη κατάλογο των κυβερνήσεων δωρητών και των άλλων κορυφαίων
οργανισμών που χρηματοδοτούν το έργο της Gavi.
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ana PISONERO-HERNANDEZ (+32 2 295 43 20)
Gesine KNOLLE (+32 2 295 43 23)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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