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Εταιρική σχέση ΕΕ – Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής: παραγωγή
εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας και ενίσχυση των
συστημάτων υγείας

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2022

Στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κ. Πέδρο Σάντσεθ δρομολόγησαν σήμερα μια νέα εταιρική
σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής για την τοπική παραγωγή
εμβολίων, φαρμάκων και άλλων τεχνολογιών υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας
των συστημάτων υγείας, η οποία θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει περαιτέρω τους κοινωνικούς,
οικονομικούς και επιστημονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο περιοχών του πλανήτη. Θα ενισχύσει την
παραγωγική ικανότητα της Λατινικής Αμερικής, θα προωθήσει την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά,
αποτελεσματικά, ασφαλή και οικονομικώς προσιτά προϊόντα υγείας και θα συμβάλει στην ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της υγείας στην περιοχή με σκοπό την αντιμετώπιση των ενδημικών και αναδυόμενων
νόσων, καθώς και στην ενίσχυση των ικανοτήτων αντιμετώπισης μη μεταδοτικών νόσων.

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική είναι σταθεροί
σύμμαχοι με ισχυρούς ιστορικούς, εμπορικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς. Στο πλαίσιο
της στρατηγικής της ΕΕ «Global Gateway», εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας στον
ζωτικό τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Πιστεύω στη μετασχηματιστική δύναμη αυτής της
εταιρικής σχέσης που συνδέει το ταλέντο και την καινοτομία του Νέου Κόσμου με τα ισχυρά σημεία
της ΕΕ. Οι επενδύσεις στην υγεία αποτελούν επένδυση στο βιοτικό επίπεδο και την ευημερία.»

Ο πρωθυπουργός κ. Σάντσεθ υπογράμμισε ότι: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία μάς δείχνει ότι δεν
συμμερίζονται όλοι τις αξίες και τις αρχές μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
με εκείνες τις περιοχές του πλανήτη με τις οποίες συμμεριζόμαστε αυτές τις αξίες και τις αρχές, και να
βαδίσουμε χέρι-χέρι μαζί τους, χρησιμοποιώντας την κοινή μας κατανόηση ως πηγή παγκόσμιου
μετασχηματισμού. Η πρωτοβουλία που εγκαινιάζουμε σήμερα δείχνει ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει τις
ανάγκες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και αποτελεί παράδειγμα της προθυμίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανανεώσει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται με την περιοχή ».

Οικοδόμηση έξυπνων και βιώσιμων συνδέσεων για την υγεία

Η πρωτοβουλία, η οποία αναπτύσσεται και θα υλοποιηθεί από κοινού με ευρύ φάσμα εταίρων της ΛΑΚ,
θα στηρίξει τις εν εξελίξει περιφερειακές προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου αυτάρκειας
σε θέματα υγείας, το οποίο εγκρίθηκε από την Κοινότητα των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της
Καραϊβικής (CELAC) τον Σεπτέμβριο του 2021 και καθορίζει γραμμές δράσης για την ενίσχυση των
ικανοτήτων παραγωγής και διανομής εμβολίων και φαρμάκων στην περιοχή.

Η εταιρική σχέση, η οποία θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση παρόμοια με την
πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» για την παρασκευή και την πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και
τεχνολογίες υγείας στην Αφρική κατά τρόπον ώστε να καλύπτει την προσφορά, τη ζήτηση και ένα
ευνοϊκό περιβάλλον για τη βιωσιμότητα. Θα επικεντρωθεί σε πανευρωπαϊκές δράσεις που έχουν τη
δυνατότητα να στηρίζουν τα συστήματα και να προωθούν αλλαγές όσον αφορά: 

Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλυσίδες εφοδιασμού και χρηματοδότηση για την
παραγωγική ικανότητα

Μεταφορά τεχνολογίας, έρευνα και καινοτομία

Ρυθμιστικά πλαίσια και δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος

Οι δράσεις αυτές μπορεί να συμπληρωθούν σύντομα με πρόσθετη στήριξη σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο.

Η εταιρική σχέση αποτελεί ευκαιρία για την επιδίωξη στόχων στον τομέα της δημόσιας υγείας, την
τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση των αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και στις δύο περιοχές του
πλανήτη, την προώθηση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, τη διευκόλυνση του εμπορίου, τη
διαφοροποίηση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και την ενίσχυση των επιστημονικών, διπλωματικών
και ανθρώπινων δεσμών μεταξύ της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/eu1-billion-team-europe-initiative-manufacturing-and-access-vaccines-medicines-and-health_el


Ιστορικό

Όπως συζητήθηκε στη σύνοδο των ηγετών ΕΕ-ΛΑΚ τον Δεκέμβριο του 2021, η διαφοροποίηση της
παγκόσμιας φαρμακευτικής παραγωγής είναι ουσιαστικής σημασίας για την παγκόσμια υγειονομική
ασφάλεια, και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να συμβάλει στην επιτυχία των φαρμακευτικών,
βιοτεχνολογικών και ιατροτεχνολογικών βιομηχανιών της Λατινικής Αμερικής σε ένα οικοσύστημα που
ευνοεί την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικά προϊόντα. 

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τους εταίρους της στη Λατινική Αμερική, τα κράτη μέλη της ΕΕ,
διεθνείς οργανισμούς, όπως η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Λατινική Αμερική και
την Καραϊβική (UN ECLAC), ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO/ΠΟΥ), ο Διεθνής
Οργανισμός Χρηματοδότησης, (IFC) και τον ιδιωτικό τομέα. Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, με
προεξάρχουσα την Ισπανία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κοινές δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής
της εταιρικής σχέσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εταιρική σχέση για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και
τεχνολογιών υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της υγείας στη Λατινική Αμερική 

Σύνοδος ηγετών ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, 2 Δεκεμβρίου 2021

Η πρωτοβουλία «Ομάδα Ευρώπη» για την παρασκευή και την πρόσβαση σε εμβόλια, φάρμακα και
τεχνολογίες υγείας στην Αφρική

Στρατηγική «Global Gateway» (Παγκόσμια Πύλη)
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dana SPINANT (+32 2 299 01 50)
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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