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Η ΕΕ διπλασιάζει τη συνεισφορά της στον COVAX σε 1 δισ. ευρώ, για την
εξασφάλιση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για τις χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2021

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα πρόσθετο ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό
COVAX, διπλασιάζοντας τη συνεισφορά της μέχρι σήμερα στην παγκόσμια πρωτοβουλία, η οποία
ηγείται των προσπαθειών για την εξασφάλιση δίκαιης και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλή και
αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Αυτή
η νέα δέσμευση μάς φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου του COVAX για την παροχή 1,3
δισεκατομμυρίων δόσεων σε 92 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως το τέλος του 2021. Η
«Ομάδα Ευρώπη» είναι ένας από τους κύριους συνεισφέροντες στον COVAX, με πάνω από 2,2 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων άλλα 900 εκατ. ευρώ υποσχέθηκε σήμερα να καταβάλει η Γερμανία.

Ανακοινώνοντας τη νέα συνεισφορά στη βιντεοδιάσκεψη των ηγετών της G7, η Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Πέρυσι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας
αντίδρασης στον κορονοϊό, δεσμευθήκαμε να εξασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση σε εμβόλια παντού
στη Γη, για όλους όσους τα χρειάζονται. Ο μηχανισμός COVAX βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να
μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να
διπλασιάσουμε τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον COVAX, σε 1 δισ. ευρώ. Με αυτή τη
νέα χρηματοδοτική ώθηση θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι σύντομα θα παραδοθούν εμβόλια σε χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Γιατί θα είμαστε ασφαλείς μόνον εάν ολόκληρος ο κόσμος είναι
ασφαλής.»

Η κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων, πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε σε αγώνα
δρόμου κατά του ιού, και ο COVAX είναι η καλύτερη ελπίδα μας ότι όλοι οι εταίροι μας, στην Αφρική
και αλλού, θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου COVID-19. Η
ΕΕ ηγείται των προσπαθειών σε διεθνή φόρουμ, όπως η G20 και η G7, προκειμένου να κατοχυρώσει
ότι, συλλογικά, θα διασφαλίσουμε ότι τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 θα καταστούν παγκόσμιο
δημόσιο αγαθό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα διπλασιάζουμε τη στήριξή μας στον
COVAX.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, επεσήμανε τα εξής: «Ο
ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την Ευρώπη. Οι αξίες αυτές
αποτελούν την πυξίδα μας, από την έναρξη της πανδημίας. Η ΕΕ έχει επενδύσει σχεδόν 3 δισ. ευρώ
για την προχρηματοδότηση της παραγωγής ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων, τα οποία θα
ωφελήσουν όχι μόνο την ΕΕ, αλλά και τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα εμβόλια που
παράγονται στην Ευρώπη βγαίνουν σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και εμείς, ως «Ομάδα Ευρώπη»,
εργαζόμαστε για την κατανομή των δόσεων που εξασφαλίζονται στο πλαίσιο των συμφωνιών
προαγοράς μας, κατά προτίμηση μέσω του COVAX, με τα Δυτικά Βαλκάνια, τις γειτονικές χώρες και
την Αφρική – προς όφελος προπαντός των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και των
ανθρωπιστικών αναγκών.»

Η συνεισφορά που ανακοινώθηκε σήμερα αποτελείται από νέα επιχορήγηση της ΕΕ ύψους 300 εκατ.
ευρώ και 200 εκατ. ευρώ υπό μορφή εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+
(ΕΤΒΑ+), που θα στηρίξουν δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό εξαρτάται από την
έγκριση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) από το Συμβούλιο
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το δάνειο της ΕΤΕπ που πρόκειται να καλυφθεί από την εγγύηση του
ΕΤΒΑ+ υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ. Τα κονδύλια αυτά θα
συμπληρώσουν προηγούμενη επιχορήγηση ύψους 100 εκατ. ευρώ και 400 εκατ. ευρώ υπό μορφή
εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Μέχρι σήμερα, στον μηχανισμό COVAX συμμετέχουν συνολικά 191 χώρες, εκ των οποίων 92 διαθέτουν
οικονομίες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και είναι επιλέξιμες για πρόσβαση σε εμβόλια κατά της
νόσου COVID-19 βάσει συμφωνίας για δικαίωμα μελλοντικής αγοράς (AMC) του COVAX μέσω της
Gavi. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στην Αφρική. Μέσω αυτών των συνεισφορών, η Επιτροπή
και οι εταίροι της θα εξασφαλίσουν δικαιώματα αγοράς μελλοντικών εμβολίων κατά της νόσου COVID-



19 για όλους τους συμμετέχοντες στον μηχανισμό.

Τα εμβόλια θα αγοράζονται και θα παραδίδονται στις χώρες από το τμήμα εφοδιασμού της UNICEF και
το ταμείο ανανεώσιμων κεφαλαίων για την πρόσβαση σε εμβόλια της Παναμερικανικής Οργάνωσης
Υγείας (PAHO). Η ταχεία άφιξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων κατά της νόσου COVID-19
κατέδειξε ότι η πολυμερής προσέγγιση και οι πολυπαραγοντικές εταιρικές σχέσεις λειτουργούν για την
επίλυση των πλέον πιεστικών προβλημάτων της εποχής μας.

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,
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 1,3 δισεκατομμυρίων δόσεων για χώρες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος. 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, καθώς και να προωθήσει την παγκόσμια υγεία. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο, από τις 4 Μαΐου 2020, έχει βοηθήσει να συγκεντρωθούν, μαζί με τους
εταίρους της, σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό, της
παγκόσμιας δράσης για τη στήριξη της καθολικής πρόσβασης σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και
εμβόλια κατά του κορονοϊού και για την παγκόσμια ανάκαμψη. Η συνεισφορά 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).

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 έχουν ανάγκη. Μέσω των συμφωνιών προαγοράς
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, η φαρμακευτική εταιρεία Sanofi-GSK, με την οποία η
Επιτροπή συνήψε συμφωνία προαγοράς τον Σεπτέμβριο, θα προσπαθήσει να διαθέσει σημαντικό μέρος
της προσφοράς εμβολίων της μέσω του μηχανισμού COVAX.

Με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια, η ΕΕ βρίσκεται στη διαδικασία για τη δημιουργία ενός
μηχανισμού ανταλλαγής εμβολίων, που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να ανακατευθύνουν
ορισμένες από τις δόσεις που προμηθεύονται στο πλαίσιο της συμφωνίας προαγοράς, κατά προτίμηση
μέσω του COVAX.

Για περισσότερες πληροφορίες
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