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Η Δημοκρατία της Σενεγάλης και η «Ομάδα Ευρώπη» καταλήγουν σε
συμφωνία για την κατασκευή μονάδας παραγωγής εμβολίων κατά της
νόσου COVID-19 και άλλων ενδημικών νόσων

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2021

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, κ. Μάκι Σολ, χαιρετίζει την υποστήριξη της
«Ομάδας Ευρώπη» και άλλων εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του
Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την κατασκευή μονάδας παραγωγής εμβολίων κατά της
νόσου COVID-19 και άλλων ενδημικών νόσων στη Σενεγάλη

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, ο
διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν
συμφωνίες επιχορήγησης για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας σχεδίου παραγωγής εμβολίων

Μέρος της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και
τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά, με στόχο τη
μείωση της εξάρτησης της Αφρικής από εισαγόμενα εμβόλια, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό
99 %, και την τόνωση της παραγωγής στην Αφρική

Το έργο θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητα παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων της Αφρικής
και θα μειώσει την εξάρτησή της από εισαγωγές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % των
αναγκών της σε εμβόλια

Το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ πρόκειται να στεγάσει τοπικό κέντρο παραγωγής

Το πρόγραμμα στηρίζεται από την κυβέρνηση της Σενεγάλης και διεθνείς χρηματοδοτικούς
εταίρους

Η παραγωγή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στην Αφρική πλησίασε σήμερα ένα βήμα πιο κοντά
στην πραγματοποίησή της, μετά την επίσημη συγκατάθεση της «Ομάδας Ευρώπη» να στηρίξει μεγάλης
κλίμακας επενδύσεις στην παραγωγή εμβολίων από το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ, παράλληλα με
άλλα μέτρα στήριξης. Η νέα μονάδα παραγωγής θα μειώσει την εξάρτηση της Αφρικής από τις
εισαγωγές εμβολίων, η οποία ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 99 %, και θα ενισχύσει τη μελλοντική
ανθεκτικότητα της ηπείρου ενάντια στις πανδημίες.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας σημαντικής δέσμης επενδύσεων στην παραγωγή εμβολίων και
φαρμακευτικών προϊόντων στην Αφρική, την οποία δρομολόγησε η «Ομάδα Ευρώπη» τον Μάιο, στην
οποία συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,
καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική και τη
στρατηγική των κέντρων ελέγχου και πρόληψης νόσων της Αφρικής (Africa CDC) και τις εταιρικές
σχέσεις για την παρασκευή εμβολίων στην Αφρική (PAVM).

Η «Ομάδα Ευρώπη», μαζί με άλλους διεθνείς εταίρους, έχει δεσμευτεί σχετικά με μια σημαντική δέσμη
στήριξης για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του έργου. Η δέσμη αυτή
περιλαμβάνει: 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (BMZ) της Γερμανίας στηρίζει το
κέντρο παραγωγής στη Σενεγάλη με επιχορήγηση ύψους 20 εκατ. ευρώ μέσω της KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau), της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας.

Η Γαλλία, μέσω της Agence Française de Développement (AFD), έχει ήδη χορηγήσει δύο αρχικές
χρηματοδοτικές δέσμες συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για το έργο MADIBA (Manufacturing in Africa



for Disease Immunisation and Building Autonomy) στο Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ για μελέτες
εφικτότητας και αρχικές επενδύσεις. Ο όμιλος AFD και η θυγατρική του του ιδιωτικού τομέα, Proparco,
εργάζονται επίσης στο πλαίσιο της ομάδας τεχνικών και χρηματοδοτικών εταίρων για τη διάρθρωση
του έργου με σκοπό την επίτευξη χρηματοδοτικής στήριξης σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Το Βέλγιο θα στηρίξει τη Σενεγάλη στη διάρθρωση πρωτοβουλιών για την παραγωγή εμβολίων και
φαρμακευτικών προϊόντων, όπως το φαρμακευτικό κέντρο Pharmapolis. Το Βέλγιο εκφράζει επίσης την
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μια βελγική εταιρεία βιοτεχνολογίας σε καινοτόμες πλατφόρμες βιο-
μεταποίησης συνάπτει, με τη στήριξη της Βαλονίας, εταιρική σχέση με το Ινστιτούτο Παστέρ του
Ντακάρ, ως βασικό εταίρο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά με τις αρχές της Σενεγάλης τη δυνατότητα κινητοποίησης πρόσθετης
χρηματοδοτικής στήριξης έως το τέλος του 2021 στο πλαίσιο του νέου μέσου NDICI / Global Europe
για τη στήριξη αυτού του έργου. Τούτο αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας «Ομάδα Ευρώπη», ύψους 1
δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της παραγωγής εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην
Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά, την οποία ανακοίνωσε η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Μάιο του 2021.

Κατά τη διάρκεια τελετής στο προεδρικό μέγαρο του Ντακάρ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της
Σενεγάλης κ. Μάκι Σολ, ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν και εκπρόσωποι
της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων
οργανισμών αναπτυξιακής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού
Χρηματοδότησης, επιβεβαίωσαν σήμερα λεπτομέρειες της στήριξης της «Ομάδας Ευρώπη» για την
επιτάχυνση της προετοιμασίας των έργων, την επέκταση των παραγωγικών ικανοτήτων και τη
διενέργεια εργασιών τεχνικής εφικτότητας. Οι ενέργειες αυτές θα είναι ζωτικής σημασίας για την
αποδέσμευση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας στη νέα μονάδα, η οποία θα οικοδομηθεί κατά τους
προσεχείς 18 μήνες και θα εξοπλίσει την αφρικανική ήπειρο με εγκαταστάσεις τελευταίας τεχνολογίας
για την παραγωγή εγκεκριμένων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Η «Ομάδα Ευρώπη» παρέχει σήμερα σχεδόν 6,75 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση για την εκπόνηση
μελετών τεχνικής εφικτότητας και την προετοιμασία έργων για τη νέα μονάδα στο Ινστιτούτο Παστέρ
του Ντακάρ. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 4,75 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 200 000 ευρώ από τη Γερμανία και 1,8 εκατ. ευρώ από τη Γαλλία.
Αυτό θα επιτρέψει επίσης τον καθορισμό και τη συμφωνία του συνολικού επενδυτικού κόστους και των
χρηματοδοτικών δομών με τους εταίρους της Σενεγάλης και τους διεθνείς εταίρους. Η κατασκευή της
νέας μονάδας αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα εντός του τρέχοντος έτους, ο δε ρυθμός παραγωγής
να ανέλθει έως το τέλος του 2022 στα 25 εκατομμύρια εμβόλια τον μήνα.

Οι εταίροι και τα μέλη του σώματος των επιτρόπων δήλωσαν

Ανακοινώνοντας τις σημερινές συμβάσεις, ο κ. Αμαντού Χοτ, υπουργός Οικονομίας της Σενεγάλης,
δήλωσε: «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης των πανδημιών στην Αφρική, η κυβέρνηση της
Σενεγάλης έχει δεσμευτεί να καταστήσει δυνατή την παραγωγή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19
στο Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος του οράματος του κ. Μάκι Σολ,
προέδρου της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, να τεθούν τα θεμέλια για τη φαρμακευτική και ιατρική
αυτονομία της χώρας και της ηπείρου. Υποστηρίζεται σθεναρά από τους συναδέλφους μου που είναι
αρμόδιοι για τα οικονομικά και την υγεία, οι οποίοι θεωρούν ότι αποτελεί ένα ακόμη μέσο για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η αρχική χρηματοδότηση και
εμπειρογνωμοσύνη από την «Ομάδα Ευρώπη» και άλλους εταίρους, όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον
Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας και τοπικούς χορηγούς θα επιταχύνει την κατασκευή της νέας
μονάδας παραγωγής, θα αυξήσει την πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά εμβόλια στην Αφρική και θα
επιτρέψει στην παραγωγή εμβολίων να ανταποκρίνεται ταχέως σε νέες πανδημίες».

«Η Αφρική εισάγει σήμερα το 99 % των εμβολίων της. Ωστόσο, με τη σημερινή συμφωνία, η «Ομάδα
Ευρώπη» συνδράμει τη Σενεγάλη να προσεγγίσει σημαντικά τον στόχο της παραγωγής των δικών της
εμβολίων και της προστασίας των Αφρικανών από τη νόσο COVID-19 και άλλες νόσους. Και έπεται
συνέχεια. Αυτό είναι απλώς και μόνο το πρώτο μέρος μιας πολύ ευρύτερης πρωτοβουλίας της
«Ομάδας Ευρώπη» για τη στήριξη της παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων σε ολόκληρη την
Αφρική», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η αύξηση της τοπικής παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 είναι ζωτικής σημασίας για
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο πλαίσιο της «Ομάδας Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων χαιρετίζει τη σημερινή συμφωνία που θα αποδεσμεύσει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας
στο Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ για την παραγωγή εμβολίων στη Σενεγάλη και τη βελτίωση της
υγείας σε ολόκληρη την Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσβλέπει σε ακόμη στενότερη
τεχνική και χρηματοδοτική συνεργασία με τη Σενεγάλη και διεθνείς εταίρους για την υλοποίηση αυτού
του οραματικού σχεδίου. Αυτό αποτελεί βασικό ορόσημο στην παγκόσμια προσπάθεια της ΕΤΕπ προς
την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των υγειονομικών και οικονομικών προκλήσεων της νόσου COVID-



19 και της οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος», δήλωσε ο κ. Βέρνερ Χόιερ, Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

«Η «Ομάδα Ευρώπη» εκφράζει την υπερηφάνειά της για τη στήριξη της οραματικής φιλοδοξίας της
κυβέρνησης της Σενεγάλης να καταστεί δυνατή η αδειοδοτημένη παραγωγή εμβολίων κατά της νόσου
COVID-19 στο Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ. Η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο θα στηρίξει την
αυτονομία της Αφρικής στην παραγωγή σωτήριων εμβολίων, αλλά θα χρησιμεύσει επίσης ως
σημαντικό δομικό στοιχείο του αναδυόμενου βιομηχανικού οικοσυστήματος υγείας της Σενεγάλης»,
δήλωσε ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, επικεφαλής της ειδικής ομάδας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιομηχανική αναβάθμιση της παραγωγής εμβολίων.

«Η «Ομάδα Ευρώπη» κινητοποιείται για να στηρίξει τους αφρικανούς εταίρους καθ' όλη τη διάρκεια
της κρίσης COVID-19, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της στρατηγικής μας για την Αφρική. Η
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας είναι ένα από τα
βασικά διδάγματα της πανδημίας. Σήμερα, αξιοποιούμε τη συνδυασμένη χρηματοδοτική μας δύναμη
και εμπειρογνωμοσύνη για να συνοδεύσουμε τη Σενεγάλη και το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ στην
παραγωγή εμβολίων για τον τερματισμό της πανδημίας. Είναι ζωτικής σημασίας να υιοθετηθεί μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση 360 μοιρών με περαιτέρω επενδύσεις με τους αφρικανούς εταίρους μας σε
τομείς όπως το ευνοϊκό περιβάλλον, η κανονιστική ενίσχυση, τα κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, η
έρευνα και ανάπτυξη, η εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και οι καινοτόμες θέσεις εργασίας»,
δήλωσε η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων.

«Στο πλαίσιο της “Ομάδας Ευρώπη”, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει με ικανοποίηση την
τεχνική εφικτότητα και τις μελέτες προετοιμασίας έργων για την πρώτη μονάδα παραγωγής εμβολίων
κατά της νόσου COVID-19 στην Αφρική στο Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ. Τους επόμενους μήνες θα
εντείνουμε τη συνεργασία μας με την κυβέρνηση της Σενεγάλης και με διεθνείς χρηματοδοτικούς,
τεχνικούς και φαρμακευτικούς εταίρους για την αποδέσμευση μεγάλης κλίμακας χρηματοδότησης με
σκοπό την υλοποίηση της αφρικανικής παραγωγής εμβολίων και τη μείωση της εξάρτησης της
Αφρικής από εισαγόμενα εμβόλια», δήλωσε ο κ. Αμπρουάζ Φαγιόλ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων.

«Η νόσος COVID-19 συνιστά αυξανόμενη απειλή στην Αφρική. Επομένως, η Αφρική χρειάζεται μια
εκστρατεία εμβολίων — χρησιμοποιώντας εμβόλια που παράγονται στην Αφρική. Τώρα, για πρώτη
φορά, η ήπειρος έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να δημιουργήσει δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής.
Το Ινστιτούτο Παστέρ της Σενεγάλης παρουσίασε μια εφαρμόσιμη στρατηγική για τη δρομολόγηση
αδειοδοτημένης παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 στην Αφρική. Τα 20 εκατομμύρια
ευρώ που παρέχουμε σε κεφάλαια εκκίνησης θα συμβάλουν σημαντικά δίνοντας στο έργο την
εναρκτήρια ώθηση. Η Γερμανία στηρίζει τον κοινό στόχο της Σενεγάλης και της διεθνούς κοινότητας,
ο οποίος είναι να αναδυθούμε ισχυρότεροι από αυτή την πανδημία», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης
της Γερμανίας κ. Γκερντ Μύλλερ.

«Η αντιμετώπιση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων αποτελεί βασική πτυχή της στρατηγικής μας
για την αναχαίτιση της πανδημίας, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σήμερα, στηρίζοντας
με μια ευρωπαϊκή προσέγγιση την παραγωγή εμβολίων στην Αφρική, συμβάλλουμε στην οικοδόμηση
της ικανότητας των εταίρων μας όσον αφορά την αυτόνομη παροχή εμβολίων στους πολίτες τους. Ως
εκ τούτου, με γεμίζει χαρά να βλέπω να παίρνει σάρκα και οστά το συγκεκριμένο σχέδιο για μια
μονάδα παραγωγής εμβολίων, ένα έργο που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου
Παστέρ του Ντακάρ, της Σενεγάλης και της “Ομάδας Ευρώπη”», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός
Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων κ. Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

«Συμμετέχουμε πλήρως στην “Ομάδα Ευρώπη”. Η ισότητα των εμβολίων είναι καίριας σημασίας για
την πολιτική μου, αποτελεί δε σημαντική παγκόσμια πρόκληση. Η Αφρική χρειάζεται πρόσβαση σε
οικονομικώς προσιτά και εγγυημένης ποιότητας προϊόντα υγείας. Οι προσπάθειες του Βελγίου δεν
περιορίζονται στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής εμβολίων. Δίνουν προτεραιότητα στη δημόσια
υγεία, ενισχύουν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επιδημιών, καθώς και τα τοπικά συστήματα
υγείας. Θα στηρίξουμε τους εταίρους μας στη Σενεγάλη με τη διάρθρωση της φαρμακευτικής τους
βιομηχανίας και τη δημιουργία ενός κέντρου παραγωγής φαρμάκων», δήλωσε η υπουργός
Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Πολιτικής Μεγάλων Πόλεων του Βελγίου, κ. Μεριάμ Κιτίρ.

Ιστορικό

Η «Ομάδα Ευρώπη» βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 στην
Αφρική, ως ένας από τους κυριότερους χορηγούς του μηχανισμού COVAX, της παγκόσμιας
πρωτοβουλίας για την εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-
19 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ, ένας βασικός εταίρος για την παραγωγή εμβολίων στην
Αφρική



Το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ παράγει ήδη εγκεκριμένα εμβόλια της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας και έχει αναγνωριστεί από την κυβέρνηση της Σενεγάλης και τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης
νόσων της Αφρικής ως δυνητικός φορέας υποδοχής της νέας μονάδας παραγωγής εμβολίων. Η νέα
εγκατάσταση αναμένεται να οικοδομηθεί σε γη που γειτνιάζει με υφιστάμενες ερευνητικές
εγκαταστάσεις.

Μετά τη σημερινή τελετή υπογραφής στο προεδρικό μέγαρο, το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ δέχθηκε
την επίσκεψη αντιπροσωπείας προκειμένου να συζητηθούν τα σχέδια για την παραγωγή εμβολίων με
τον κ. Αμαντού Σαλ, γενικό διευθυντή του Ινστιτούτου Παστέρ του Ντακάρ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και η αναπτυξιακή τράπεζα KfW της Γερμανίας συνεργάζονται ήδη με το Ινστιτούτο
Παστέρ του Ντακάρ για την αύξηση της παραγωγής συστημάτων ταχείας διάγνωσης για χρήση από
εργαζομένους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του τομέα της υγείας σε ολόκληρη την Αφρική.

Η Γαλλία είναι μακροχρόνιος εταίρος του δικτύου των ιδρυμάτων Παστέρ και ιδίως του ιδρύματος
Παστέρ του Ντακάρ, το οποίο και στηρίζει στις προσπάθειές του για αύξηση της ικανότητας παραγωγής
εμβολίων. Η AFD συγχρηματοδοτεί το έργο Africamaril για την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής
εμβολίων κατά του κίτρινου πυρετού στη νεόδμητη πόλη Ντιαμνιάντιο για περισσότερα από πέντε έτη.
Η μονάδα αυτή θα συμπληρώσει τις ιστορικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Παστέρ του Ντακάρ, το
οποίο παράγει τα εμβόλια αυτά από το 1937. Εξοπλισμένη με εκτεταμένη πείρα και λόγω αυτής της
μακροχρόνιας σχέσης, η Γαλλία στηρίζει πλέον το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ στο νέο αυτό στάδιο
καταπολέμησης της νόσου COVID-19, η πείρα του οποίου θα αποβεί απαραίτητη για την αντιμετώπιση
της τρέχουσας πρόκλησης που συνιστά η αύξηση των τοπικών παραγωγικών ικανοτήτων στην Αφρική.

Μείωση της εξάρτησης της Αφρικής από τις εισαγωγές εμβολίων

Η Αφρική, ήπειρος 54 χωρών και 1,2 δισεκατομμυρίων ατόμων, παράγει σήμερα μόνο το 1 % των
εμβολίων που χορηγεί. Το υπόλοιπο 99 % εισάγεται.

Η πανδημία COVID-19 έχει αποκαλύψει περαιτέρω τα τρωτά σημεία της Αφρικής όσον αφορά τη
διασφάλιση οικονομικά προσιτής πρόσβασης σε ζωτικής σημασίας φάρμακα, εμβόλια και τεχνολογίες
υγείας. Η τόνωση της τοπικής παραγωγής θα σώσει ζωές, θα τονώσει τη δημόσια υγεία και τα
συστήματα υγείας, θα ενισχύσει τις αφρικανικές οικονομίες, μεταξύ άλλων στηρίζοντας τις τοπικές
θέσεις εργασίας, θα προωθήσει δε και την ανταλλαγή τεχνολογιών ζωτικής σημασίας.

Αφρικανική, ευρωπαϊκή και διεθνής στήριξη για τη νέα μονάδα παραγωγής

Η πρώτη φάση της νέας μονάδας παραγωγής εμβολίων αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από την
κυβέρνηση της Σενεγάλης και διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Agence Française de Développement, του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας (ΒΜΖ), του
Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC) και της US Development Finance Corporation (DFC).
Κορυφαίοι φαρμακευτικοί και τεχνικοί εταίροι συνεργάζονται ήδη με το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ
για να καταστεί δυνατή στη νέα μονάδα η χρήση της υφιστάμενης τεχνολογίας όσον αφορά την
παραγωγή εμβολίων, την εξειδικευμένη συσκευασία και τη διανομή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χρηματοδοτεί επί του παρόντος δύο έργα για τη στήριξη του Ινστιτούτου Παστέρ του Ντακάρ.

Ευρύτερη στήριξη της «Ομάδας Ευρώπη» για την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας
στην Αφρική

Ως «Ομάδα Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι ευρωπαίοι
εταίροι αναπτυξιακής χρηματοδότησης αντιμετωπίζουν την ανάγκη της Αφρικής να αυξήσει την
ικανότητα παραγωγής εμβολίων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του
συστήματος υγείας της Αφρικής.

Μέσω του νέου συστήματος βιώσιμης βιομηχανίας υγείας για την ανθεκτικότητα στην Αφρική (SHIRA),
η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των εμποδίων στην
περιφερειακή παραγωγή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ενημερωτικό δελτίο: Η πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» για την κατασκευή εμβολίων, φαρμάκων και
τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά

Δελτίο Τύπου: Πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ για την παρασκευή εμβολίων,
φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά  

Δελτίο Τύπου: Νέο σύστημα βιώσιμης βιομηχανίας υγείας για την ανθεκτικότητα στην Αφρική (SHIRA)

Δελτίο Τύπου: NDICI-Global Europe Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την οριστική έγκριση του νέου
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης για την περίοδο 2021-
2027
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