Koronavírus:
Globálna reakcia
Darcovský maratón týkajúci sa všeobecného
prístupu k vakcínam, liečbe a testom

Máj 2020
#UnitedAgainstCoronavirus

„Najprv musíme veľmi rýchlo vyvinúť vakcínu. Následne ju musíme vyrobiť
a distribuovať do všetkých častí sveta. Naším cieľom je sprístupniť vakcínu za
prijateľné ceny. Táto vakcína bude a musí byť naším všeobecným a spoločným
statkom.
Chcem vyzvať všetkých – vlády, popredných podnikateľov, filantropov, umelcov
a občanov – aby pomohli so zvyšovaním informovanosti o tomto jedinečnom
úsilí. A aby vytvorili jednotný front proti koronavírusu.“
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová:

Globálna reakcia na koronavírus znamená, že Európska únia spája sily s globálnymi partnermi, aby počnúc
4. májom 2020 naštartovali darcovské úsilie, ktoré bude mať viacero etáp.
Pôvodný cieľ: získať prísľuby v hodnote 7,5 mld. eur. Je to však len začiatok. V budúcnosti budú potrebné
ešte ďalšie prostriedky.

Európska komisia prispeje na globálnu reakciu na koronavírus sumou 1 miliarda eur v grantoch
a 400 miliónov eur v zárukách na úvery. Táto suma zahŕňa 1 mld. eur z programu EÚ pre
výskum a inováciu, programu Horizont 2020, ďalej 150 mil. eur z nástroja núdzovej podpory,
80 mil. eur z nástroja RescEU a 170 mil. eur z externých nástrojov.

KTO MÔŽE DAROVAŤ?

VLÁDY

SÚKROMNÝ SEKTOR

FILANTROPI A OBČANIA

Vyzbierané peniaze sa použijú na
výskum, vývoj, výrobu a distribúciu
v troch prioritných oblastiach:

TESTOVANIE

LIEČBA

PREVENCIA

Globálna reakcia na
koronavírus spája
globálnych aktérov
a pomáha zosúladiť
ich úsilie s cieľom
zabezpečiť, aby
všetky nové vakcíny,
diagnostika a liečebné
postupy boli na celom
svete k dispozícii za
prijateľnú cenu bez
ohľadu na to, kde boli
vyvinuté.

Európska komisia v záujme spojenia globálnych aktérov navrhuje rámec spolupráce, ktorého zameraním bude:

AKCELERÁTOR ACT – GLOBÁLNA REAKCIA NA
OCHORENIE COVID-19

GLOBÁLNA SPRÁVA (GLOBAL STEWARDSHIP)

Skupina na uľahčenie dohľadu nad pokrokom a podávania správ o ňom,
mobilizácie zdrojov a spolupráce so zainteresovanými stranami
Partneri z verejného sektora a súkromní partneri z neziskového sektora, ako sú:

podporovaní koordinačným centrom v rámci WHO

VÝSKUM A VÝVOJ

PARTNERSTVO
V OBLASTI VAKCÍN
VÝROBA

CEPI
(spoluiniciátor)

VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

PARTNERSTVO
V OBLASTI
LIEČEBNÝCH
PRÍPRAVKOV

PARTNERSTVO
V OBLASTI
DIAGNOSTIKY

THERAPEUTIC
ACCELERATOR
(spoluiniciátor)

FIND
(spoluiniciátor)

WHO

(hlavná inštitúcia pre prideľovanie produktov)

Výskum • Priemysel • Nadácie • Financujúce organizácie
Medzinárodné organizácie • Regulačné orgány
DISTRIBÚCIA

Gavi – Globálna
aliancia pre vakcíny
a imunizáciu
(spoluiniciátor)

UNITAID
(spoluiniciátor)

GLOBAL FUND
(spoluiniciátor)

Transverzálna práca v rámci troch partnerstiev sa bude zameriavať na podporu
systémov zdravotnej starostlivosti pri zvládaní koronavírusu.

CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD
MAREC 2020

26. 3.

Skupina G20 sa v rámci saudského predsedníctva rozhodla vytvoriť celosvetovú iniciatívu
v oblasti pripravenosti a reakcie na pandémie.
Predsedníčka von der Leyenová poverila tím komisárov prípravou globálnej online
darcovskej iniciatívy v spolupráci s globálnymi partnermi.

APRÍL 2020

15. – 17. 4.

Predsedníčka von der Leyenová nadviazala spoluprácu s globálnymi aktérmi (WHO,
Gavi – Globálnou alianciou pre vakcíny a imunizáciu, Radou pre monitorovanie globálnej
pripravenosti, nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov a nadáciou Wellcome Trust) s cieľom
spojiť ich a pomôcť zosúladiť ich úsilie.
24. 4.

WHO a skupina globálnych aktérov v oblasti zdravia začali spolupracovať v záujme
urýchleného vývoja, výroby a spravodlivého globálneho prístupu k nástrojom COVID-19, tzv.
akcelerátor ACT (z anglického Access to COVID-19 Tools). Spoločne vydali výzvu konať.

MÁJ 2020

4. 5.

V reakcii na túto výzvu Európska únia v ten istý deň oznámila, že spojila sily s globálnymi
partnermi, aby počnúc 4. májom 2020 naštartovala darcovské úsilie – globálnu reakciu
na koronavírus.
KONIEC MÁJA

Darcovský maratón sa končí.

JÚN 2020

ZAČIATOK JÚNA

Gavi – Globálna aliancia pre vakcíny a imunizáciu, ktorá je globálnym aktérom v oblasti
distribúcie vakcín, zorganizuje 4. júna 2020 svoj samit o doplnení zdrojov. Keďže svet dúfa,
že Gavi zaistí sprístupnenie vakcíny všade, jej úplné doplnenie zdrojov bude rozhodujúce
pre úspech globálnej reakcie na koronavírus.
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