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«Ομάδα Ευρώπη»: 34 δισ. EUR έχουν εκταμιευθεί μέχρι στιγμής για την
αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 σε χώρες-εταίρους

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Από την έξαρση της νόσου COVID-19 στις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, η ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ
και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ως «Ομάδα Ευρώπη», έχουν εκταμιεύσει 34 δισ. EUR
για να στηρίξουν τις χώρες-εταίρους στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της,
υλοποιώντας τις υποσχέσεις τους με απτά αποτελέσματα. Η εκταμίευση αυτή ήδη υπερβαίνει κατά πολύ
την αρχική δέσμη στήριξης της «Ομάδας Ευρώπη», ύψους 20 δισ. EUR, ποσό που αποτέλεσε
αντικείμενο δέσμευσης την άνοιξη του 2020 και το οποίο έχει πλέον αυξηθεί σε 46 δισ. EUR.

Η Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, δήλωσε: «Την άνοιξη του περασμένου
έτους, ο κόσμος αντιμετώπισε μια άνευ προηγουμένου κρίση. Η διεθνής κοινότητα χρειάστηκε να
αντιδράσει από κοινού. Η «Ομάδα Ευρώπη» ανταποκρίθηκε συγκεντρώνοντας την εμπειρογνωμοσύνη
και τους πόρους μας, αξιοποιώντας τα αντίστοιχα δυνατά μας σημεία για την παροχή πιο στοχευμένης
στήριξης με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Έχουμε επίσης προσαρμόσει τα προγράμματα της ΕΕ ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Η «Ομάδα Ευρώπη» μπορεί να
είναι περήφανη που κινητοποίησε μια τόσο σημαντική δέσμη μέτρων μέσα σε ένα μόνο χρόνο για τη
στήριξη των εταίρων μας σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Η «Ομάδα Ευρώπη» έχει ήδη κινητοποιήσει στήριξη για 130 και πλέον χώρες. Έως τον Απρίλιο του
2021, από το συνολικό ποσό των 46 δισ. EUR είχαν εκταμιευθεί 34 δισ. EUR: 1,8 δισ. EUR για την
αντιμετώπιση έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών, 6,3 δισ. EUR για την ενίσχυση των συστημάτων
υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης και 25,8 δισ. EUR για τον μετριασμό των κοινωνικών και
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών θέσεων εργασίας και
των επιπτώσεων στην εκπαίδευση.

Η τρέχουσα κατάσταση, τον Απρίλιο του 2021, των εκταμιεύσεων σε σχέση με τις αναλήψεις
υποχρεώσεων ανά περιφέρεια έχει ως εξής:

Γειτονία: 10,3 δισ. EUR επί συνόλου 13,8 δισ. EUR

Υποσαχάρια Αφρική 6,7 δισ. EUR από 8,1 δισ. EUR

Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία: 4,9 δισ. EUR από 5,8 δισ. EUR

Ασία και Ειρηνικός: 2,7 δισ. EUR από 3,2 δισ. EUR

Λατινική Αμερική και Καραϊβική: 1,5 δισ. EUR από 3 δισ. EUR

Αφρική, Καραϊβική και Ειρηνικός, σε περιφερειακό επίπεδο: 445 εκατ. EUR από 658 εκατ. EUR

Υπερπόντια εδάφη και Γροιλανδία: 203 εκατ. EUR από 627 εκατ. EUR

Παγκόσμια προγράμματα: 5,1 δισ. EUR από 7,5 δισ. EUR

Επιπλέον, η συνεισφορά της «Ομάδας Ευρώπη» περιλαμβάνει εγγυήσεις (2,1 δισ. EUR επί συνόλου 3,3
δισ. EUR).

Η ΕΕ διαδραμάτισε επίσης ηγετικό ρόλο στη δημιουργία του μηχανισμού COVAX, της μόνης
παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη δίκαιη κατανομή των εμβολίων σε ολόκληρο τον κόσμο, με έμφαση
στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2021, η συνεισφορά
της «Ομάδας Ευρώπη» στον μηχανισμό COVAX υπερβαίνει τα 3 δισ. EUR.

Όσον αφορά τις εκταμιεύσεις, η «Ομάδα Ευρώπη» έχει εκταμιεύσει το 74 % των αναλήψεων
υποχρεώσεων ύψους 46 δισ. EUR έως τον Απρίλιο του 2021. Τον Ιανουάριο του 2021, οι εκταμιεύσεις
ανήλθαν σε 26,2 δισ. EUR, ενώ τον Απρίλιο του 2021 ανήλθαν σε 34 δισ. EUR (+ 7,8 δισ. EUR).

Ιστορικό

Η δέσμη μέτρων της «Ομάδας Ευρώπη» δρομολογήθηκε στις 8 Απριλίου 2020 από την πρόεδρο φον
ντερ Λάιεν για να στηρίξει τις χώρες-εταίρους της ΕΕ στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19
και των συνεπειών της. Το ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που είχε δεσμευθεί αρχικά ανερχόταν



περίπου σε 20 δισ. ευρώ και συγκεντρώθηκε με πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συγκεκριμένα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια οι αναλήψεις υποχρεώσεων διπλασιάστηκαν σε 40,5 δισ. EUR έως τον Ιανουάριο του
2021. Τον Απρίλιο του 2021, αυξήθηκαν περαιτέρω σε 46 δισ. EUR.

Αυτή η συλλογική παγκόσμια στήριξη επικεντρώνεται 1) στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και στις άμεσες ανθρωπιστικές ανάγκες, 2) στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας,
ύδρευσης, αποχέτευσης και διατροφής και 3) στον μετριασμό των κοινωνικών και οικονομικών
συνεπειών της πανδημίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της «Ομάδας Ευρώπη» στην οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε το
ακόλουθο υλικό για τον Τύπο:

Εξωτερική αντίδραση της «Ομάδας Ευρώπη» στη νόσο COVID-19 (έως τις 8 Απριλίου 2021)
(Ανάλυση ανά γεωγραφική περιοχή και τομέα πολιτικής)

Εξωτερική αντίδραση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στη νόσο COVID-19 (έως τις 8 Απριλίου
2021) (κατανομή ανά χώρα)

Εξωτερική αντίδραση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στη νόσο COVID-19 (πλαίσιο)
IP/21/4729

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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