
 
COVID-19: η ΕΕ μάχεται σε όλα τα μέτωπα και διαθέτει 232 εκατ. ευρώ για τις
παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημικής έξαρσης
 
Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται νυχθημερόν για να στηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ και να ενισχύσει τις
διεθνείς προσπάθειες για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. 

Νέο πακέτο βοήθειας από την ΕΕ
Η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα νέο πακέτο βοήθειας ύψους 232 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της
παγκόσμιας ετοιμότητας, της πρόληψης και του περιορισμού του ιού. Μέρος αυτών των κονδυλίων θα
διατεθεί άμεσα σε διάφορους τομείς, ενώ το υπόλοιπο θα αποδεσμευτεί κατά τους επόμενους μήνες.

«Καθώς τα κρούσματα εξακολουθούν να αυξάνονται, η δημόσια υγεία αποτελεί την ύψιστη
προτεραιότητα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συνεργαστεί για να ενισχύσει την ετοιμότητα είτε στην
Ευρώπη είτε στην Κίνα είτε αλλού. Η Ευρώπη είναι εδώ για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο», δήλωσε
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων και Ευρωπαίος Συντονιστής Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών, δήλωσε: «Με περισσότερες από 2 600 ζωές να έχουν ήδη χαθεί, δεν έχουμε άλλη
επιλογή από την προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Το νέο μας πακέτο βοήθειας θα στηρίξει τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και θα παράσχει στοχευμένη χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν
θα μείνουν στο περιθώριο χώρες με πιο αδύναμα συστήματα υγείας. Στόχος μας είναι να περιορίσουμε
την επιδημική έξαρση παγκοσμίως».

 

Στήριξη προς τα κράτη μέλη
Μετά τις εξελίξεις στην Ιταλία, η Επιτροπή εντείνει τη στήριξή της προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των
συνεχιζόμενων εργασιών για τον σχεδιασμό της ετοιμότητας, της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
και της απόκρισης.

Η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Δεδομένης της
ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται η κατάσταση, είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε τη βοήθειά μας. Σ' αυτό
το πνεύμα, αυτήν την εβδομάδα θα αναχωρήσει για την Ιταλία μια κοινή αποστολή εμπειρογνωμόνων
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να
στηρίξει τις ιταλικές αρχές.»

 

Ιστορικό 
Η νέα χρηματοδότηση από την ΕΕ θα συμβάλει στην ανίχνευση και τη διάγνωση της νόσου, στην
περίθαλψη των ατόμων που έχουν προσβληθεί και στην πρόληψη της περαιτέρω μετάδοσης σε αυτή την
κρίσιμη χρονική στιγμή.

Από το πακέτο βοήθειας ύψους 232 εκατ. ευρώ:

- 114 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ιδίως για το
παγκόσμιο σχέδιο ετοιμότητας και αντιμετώπισης. Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της
ετοιμότητας και της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε χώρες με
αδύναμα συστήματα υγείας και περιορισμένη ανθεκτικότητα. Η διάθεση μέρους αυτής της
χρηματοδότησης εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό αρχών της
ΕΕ.

- 15 εκατ. ευρώ προβλέπεται να διατεθούν για την Αφρική, μεταξύ άλλων στο Ινστιτούτο Παστέρ του
Ντακάρ, στη Σενεγάλη, για τη στήριξη μέτρων όπως η ταχεία διάγνωση και η επιδημιολογική επιτήρηση.

- 100 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επειγόντως αναγκαίες έρευνες σχετικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία
και την πρόληψη, συμπεριλαμβανομένων 90 εκατ. ευρώ μέσω της πρωτοβουλίας για καινοτόμα
φάρμακα, μιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. *

- 3 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ για πτήσεις επαναπατρισμού
πολιτών της ΕΕ από τη Γουχάν της Κίνας.
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