Koronaviruksen
maailmanlaajuinen torjunta
Varainkeruukampanja rokotteiden, hoitojen
ja testien yleisen saatavuuden varmistamiseksi

Toukokuu 2020
#UnitedAgainstCoronavirus

”Meidän on kehitettävä rokote todella nopeasti. Meidän on lisäksi saatava
se tuotettua ja käyttöön kaikkialla maailmassa. Tavoitteena on saada
rokote saataville kohtuulliseen hintaan. Rokote on ja sen on oltava yhteistä
omaisuuttamme.
Kutsun kaikkia – hallituksia, yritysjohtajia, tunnettuja hyväntekijöitä,
viihdetaiteilijoita ja kansalaisia – levittämään tietoa tästä ainutlaatuisesta
kampanjasta ja rakentamaan yhteistä rintamaa koronavirusta vastaan.”
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen

Maailmanlaajuisessa koronaviruksen torjunnassa Euroopan unioni yhdistää voimansa globaalien
kumppaneiden kanssa varainkeruukampanjassa, joka käynnistyy 4. toukokuuta 2020.
Alustavana tavoitteena on kerätä 7,5 miljardia euron arvosta rahoituslupauksia. Tämä on kuitenkin
vasta alkua. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää rahaa.

Euroopan komissio lupaa koronaviruksen maailmanlaajuiseen torjuntaan miljardi euroa
avustuksina ja 400 miljoonaa euroa lainojen takauksina. Tähän sisältyy miljardi euroa Horisontti
2020 -ohjelmasta eli EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmasta, 150 miljoonaa euroa hätätilanteen
tukivälineestä, 80 miljoonaa euroa RescEU-ohjelmasta ja 170 miljoonaa euroa ulkoisista
välineistä.

KUKA VOI TEHDÄ LAHJOITUKSIA?

JULKISHALLINTO

YKSITYISSEKTORI

HYVÄNTEKEVÄISYYDEN
HARJOITTAJAT JA KANSALAISET

Kootut varat käytetään tutkimukseen,
kehittämiseen, tuotantoon ja
käyttöönottoon kolmella prioriteettialalla:

TESTAAMINEN

HOITAMINEN

ENNALTAEHKÄISY

Maailmanlaajuinen
koronaviruksen
torjunta kokoaa yhteen
globaaleja toimijoita ja
auttaa niitä sovittamaan
toimiaan yhteen sen
varmistamiseksi,
että kaikki uudet
rokotteet, diagnostiikka
ja hoitomuodot
ovat käytettävissä
koko maailmassa
kohtuulliseen hintaan
riippumatta siitä, missä
ne on kehitetty.

Tuodakseen globaalit toimijat yhteen komissio tekee ehdotuksen yhteistyökehyksestä nimeltä

ACT- ACCELERATOR GLOBAL RESPONSE TO COVID-19 (ACTACCELERATOR, MAAILMANLAAJUINEN COVID-19:N TORJUNTA)
GLOBAALI YHTEISOHJAUS

Tukiryhmä, joka valvoo edistymistä ja raportoi siitä, mobilisoi
resursseja ja tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
Julkinen sektori ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat kumppanit, kuten:

WHO:ssa toimivan koordinointikeskuksen tukemana
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CEPI
(yksi
aloitteentekijöistä)

THERAPEUTIC
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(yksi
aloitteentekijöistä)

FIND
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aloitteentekijöistä)

VALMISTUS
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WHO

(johtaa tuotteiden kohdentamista)

Tutkimus • Teollisuus • Säätiöt • Rahoittajat
Kansainväliset organisaatiot • Sääntelyviranomaiset
KÄYTTÖÖNOTTO

Gavi, rokoteallianssi
(yksi
aloitteentekijöistä)

UNITAID
(yksi
aloitteentekijöistä)

GLOBAL FUND
(yksi
aloitteentekijöistä)

Monialainen työskentely kolmen kumppanuuden
terveydenhuoltojärjestelmiä koronaviruksen torjunnassa.

kesken

tukee

AIKATAULU
MAALISKUU
2020

26.3.

G20-ryhmä päätti Saudi-Arabian puheenjohtajuuskaudella käynnistää maailmanlaajuisen
aloitteen pandemiaan varautumiseksi ja sen torjumiseksi.
Puheenjohtaja von der Leyen antoi komissaariryhmälle tehtäväksi valmistella
maailmanlaajuista online-varainkeruukampanjaa yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden
kanssa.

HUHTIKUU
2020

15.–17.4.

Puheenjohtaja von der Leyen oli yhteydessä maailmanlaajuisiin toimijoihin (WHO,
rokoteallianssi GAVI, maailmanlaajuinen epidemiavalmiuksien seurantaelin, Bill ja Melinda
Gatesin säätiö ja Wellcome Trust) saattaakseen ne yhteen ja auttaakseen niitä toimien
yhteensovittamisessa.
24.4.

WHO ja joukko terveysalan toimijoita käynnistivät ACT Accelerator -yhteistyön, jonka
tarkoituksena on nopeuttaa covid-19:n torjuntamenetelmien kehittämistä, tuotantoa ja
maailmanlaajuisesti tasapuolista saatavuutta. Ne esittivät yhteisen toimintakehotuksen.
TOUKOKUU
2020

4.5.

Euroopan unioni vastasi toimintakehotukseen jo samana päivänä ilmoittamalla, että se aikoi
yhdistää voimansa globaalien kumppaneiden kanssa ja käynnistää varainkeruukampanjan,
maailmanlaajuisen koronaviruksen torjunnan, joka käynnistyisi 4. toukokuuta 2020.
TOUKOKUUN LOPPU

Varainkeruukampanja päättyy.
KESÄKUU
2020

KESÄKUUN ALKU

Rokoteallianssi GAVI, globaali toimija rokotteen käyttöönottamiseksi, järjestää
varainkeruuhuippukokouksen 4. kesäkuuta 2020. Koska koko maailma on riippuvainen
GAVIn työstä, jolla pyritään saamaan rokote saataville kaikkialla, sen varainkeruu on
olennainen edellytys maailmanlaajuisen koronaviruksen torjunnan onnistumiselle.
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