Wsparcie dla akcji szczepień w Afryce
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
poniedziałek, 16 maja 2022 10:20

Komisja zwiększy wsparcie dla kampanii szczepień w Afryce

Komisja Europejska ogłosiła 12 maja, że zamierza zwiększyć środki
finansowe, by przyspieszyć rozprowadzanie i wykorzystanie szczepionek
oraz innych środków walki z COVID-19 w Afryce, przeznaczając na
wsparcie dodatkowe 400 mln euro. Komisja przewiduje również wkład w
wysokości 427 mln euro (450 mln dolarów) do Globalnego Funduszu
Gotowości na wypadek Pandemii w celu wsparcia wysiłków na rzecz
zapobiegania przyszłym pandemiom i lepszego reagowania na nie.
W odpowiedzi na zmianę sytuacji w zakresie podaży i popytu na
szczepionki przeciwko COVID-19 Unia dostosowuje swoje wysiłki w ten
sposób, że wspiera najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych
dawek. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie równego dostępu do środków
walki z pandemią innych niż szczepionki. Dotyczy to również
zwiększenia odporności systemów opieki zdrowotnej, by przygotować się
na ewentualną kolejną pandemię.
Zadeklarowane wsparcie w ramach globalnej reakcji Drużyny Europy ma
przyczynić się do realizacji tych celów.
• Wsparcie w wysokości 300 mln euro na szczepienia w Afryce za
pośrednictwem
programu
COVAX
i
innych
partnerów.
Środki
te
przeznaczone są na wspieranie dostaw materiałów pomocniczych (np.
strzykawek), zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę i świadczenie
usług oraz podawanie szczepionek.
• Wsparcie w wysokości 100 mln euro na dostęp do innych środków walki
z COVID-19, tj. na diagnostykę i środki terapeutyczne oraz na
wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej. Wraz z kwotą 50 mln euro,
uruchomioną niedawno na ten sam cel, to wsparcie o łącznej wartości
150 mln euro ma być realizowane za pośrednictwem mechanizmu reagowania
na COVID-19 w ramach Globalnego Funduszu na rzecz Walki z AIDS,
Gruźlicą i Malarią.
• 427 mln euro (450 mln dolarów) na nowo tworzony Globalny Fundusz
Gotowości na wypadek Pandemii, o ile zostanie zawarte porozumienie w
sprawie zarządzania tym funduszem. Fundusz ten pozwoli zmobilizować
środki na gotowość na wypadek pandemii i reagowanie na nią, co pomoże
uniknąć powtórzenia się niszczycielskich skutków zdrowotnych i
społeczno-gospodarczych COVID-19 w przyszłości.
Przewodnicząca
Ursula
von
der
Leyen
i
prezydent
Joe
Biden
potwierdzili również swoje zaangażowanie na rzecz programu Stanów
Zjednoczonych i UE na rzecz walki z pandemią na świecie, szczepienia
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ludności świata, ratowania życia ludzkiego i lepszego odbudowywania,
który został zainicjowany na pierwszym szczycie poświęconym COVID-19
we wrześniu 2021 r. W swoim wspólnym oświadczeniu opisują oni bieżącą
współpracę między UE i USA oraz wspólne cele w takich dziedzinach jak:
sprawiedliwy
dostęp
do
szczepionek
i
szczepienia,
wzmocnienie
globalnych
łańcuchów
dostaw
i
produkcji,
poprawa
światowej
architektury bezpieczeństwa zdrowotnego, przygotowanie się na przyszłe
zagrożenia i ryzyka związane z czynnikami chorobotwórczymi oraz
badania
i
rozwój
w
zakresie
nowych
szczepionek,
środków
terapeutycznych i diagnostyki.
Źródło i więcej informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_3035
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