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Κορονοϊός: το 70 % του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ έχει εμβολιαστεί
πλήρως
Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2021
Σήμερα, η ΕΕ έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, καθώς το 70 % του ενήλικου πληθυσμού έχει ήδη
εμβολιαστεί πλήρως. Συνολικά, πάνω από 256 εκατομμύρια ενήλικες στην ΕΕ έχουν ήδη εμβολιαστεί
πλήρως. Ήδη πριν από έξι εβδομάδες επιτεύχθηκε εγκαίρως ο στόχος που είχε θέσει η Επιτροπή: να
παράσχει στα κράτη μέλη, έως το τέλος Ιουλίου, επαρκείς δόσεις εμβολίου για τον πλήρη εμβολιασμό
του 70 % του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ.
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση,
ήδη τον Αύγουστο, του πλήρους εμβολιασμού του 70 % των ενηλίκων στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό
επίτευγμα. Η στρατηγική της ΕΕ για την κοινή προσπάθεια αποδίδει και δίνει στην Ευρώπη την
πρωτοπορία στον παγκόσμιο αγώνα κατά της COVID-19. Αλλά, η πανδημία δεν έχει τελειώσει.
Χρειαζόμαστε περισσότερα. Καλώ όλους, όσοι μπορούν, να εμβολιαστούν. Και πρέπει να βοηθήσουμε
και τον υπόλοιπο κόσμο να εμβολιαστεί επίσης. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει τους εταίρους της
σ' αυτή την προσπάθεια, ιδίως τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.»
Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Χαίρομαι
ιδιαίτερα που σήμερα έχουμε επιτύχει τον στόχο μας να εμβολιάσουμε το 70 % των ενηλίκων της ΕΕ
πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Πρόκειται για συλλογικό επίτευγμα της ΕΕ και των κρατών μελών
της, το οποίο δείχνει τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί όταν συνεργαζόμαστε με αλληλεγγύη και
συντονισμό. Οι προσπάθειές μας για περαιτέρω αύξηση των εμβολιασμών σε ολόκληρη την ΕΕ θα
συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ιδίως τα κράτη μέλη που
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Πρέπει να γεφυρώσουμε το κενό ανοσίας και να
κλείσουμε την πόρτα για νέες παραλλαγές και, για τον σκοπό αυτό, οι εμβολιασμοί πρέπει να
κερδίσουν τον αγώνα δρόμου έναντι των παραλλαγών.»
Παγκόσμια συνεργασία και αλληλεγγύη
Ο ταχύς, πλήρης εμβολιασμός όλων των στοχευόμενων πληθυσμών —στην Ευρώπη και παγκοσμίως—
είναι καίριας σημασίας για τον έλεγχο των επιπτώσεων της πανδημίας. Η ΕΕ ηγείται της πολυμερούς
δραστηριοποίησης. Η ΕΕ εξήγαγε περίπου το ήμισυ των εμβολίων που παράγονται στην Ευρώπη σε
άλλες χώρες του κόσμου, όπως μερίμνησε και για τους πολίτες της. Η Team Europe έχει συνεισφέρει
σχεδόν 3 δισ. ευρώ για τον μηχανισμό COVAX, ώστε να συμβάλει στην εξασφάλιση τουλάχιστον 1,8
δισ. δόσεων για 92 χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος. Επί του παρόντος, πάνω από
200 εκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί από τον μηχανισμό COVAX σε 138 χώρες.
Επιπλέον, η Team Europe σκοπεύει να διανείμει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ακόμη δόσεις εμβολίων
που εξασφαλίζονται στο πλαίσιο των προσυμφωνιών αγοράς της ΕΕ σε χώρες χαμηλού και μεσαίου
εισοδήματος έως το τέλος του 2021, ιδίως μέσω του μηχανισμού COVAX, στο πλαίσιο των κοινών
προσπαθειών της ΕΕ.
Προετοιμασία για νέες παραλλαγές
Δεδομένης της απειλής από νέες παραλλαγές, είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διασφάλιση της
διαθεσιμότητας επαρκών εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων εμβολίων, και κατά
τα επόμενα έτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή υπέγραψε νέα σύμβαση με τη BioNTechPfizer στις 20 Μαΐου, η οποία προβλέπει την παράδοση 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων μεταξύ
τέλους του έτους και 2023. Για τον ίδιο σκοπό, η Επιτροπή άσκησε επίσης το δικαίωμα προμήθειας 150
εκατομμυρίων δόσεων βάσει της δεύτερης σύμβασης με τη Moderna. Τα κράτη μέλη έχουν τη
δυνατότητα να μεταπωλούν ή να δωρίζουν δόσεις σε χώρες που έχουν ανάγκη εκτός της ΕΕ ή μέσω
του μηχανισμού COVAX, συμβάλλοντας στην παγκόσμια και δίκαιη πρόσβαση σε εμβόλια σε ολόκληρο
τον κόσμο. Ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες συμβάσεις. Πρόκειται για την κοινή «ασφαλιστική»
πολιτική της ΕΕ έναντι τυχόν μελλοντικών κυμάτων της COVID-19.
Ιστορικό
Η χρήση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου αποτελεί την καλύτερη επιλογή που διαθέτουμε

για να νικήσουμε τον κορονοϊό και οι ζωές μας να μπορέσουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται άοκνα για να εξασφαλίσει δόσεις δυνητικών εμβολίων που μπορούμε
να μοιραστούμε με όλους.
Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει έως και 4,6 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων
κατά της COVID-19 και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για πρόσθετες δόσεις. Η Επιτροπή
συνεργάζεται επίσης με τη βιομηχανία για την ενίσχυση της ικανότητας παρασκευής εμβολίων.
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή άρχισε να εργάζεται για την αντιμετώπιση νέων παραλλαγών, με στόχο την
ταχεία ανάπτυξη και παραγωγή αποτελεσματικών εμβολίων κατά των παραλλαγών αυτών σε ευρεία
κλίμακα. Το εκκολαπτήριο HERA συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής.
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