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Δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με
την COVID-19 και την υγεία, 25 Φεβρουαρίου 2021
I. COVID-19
1. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να συντονίζουμε τις δράσεις μας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας και των συνεπειών της. Η επιδημιολογική κατάσταση παραμένει σοβαρή και οι νέες παραλλαγές του ιού θέτουν
πρόσθετες προκλήσεις. Συνεπώς, πρέπει να διατηρήσουμε τους αυστηρούς περιορισμούς και παράλληλα να εντείνουμε τις
προσπάθειες για την επίσπευση της παροχής εμβολίων.
2. Προς το παρόν, τα μη αναγκαία ταξίδια πρέπει να περιοριστούν. Χαιρετίζουμε την έκδοση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου
σχετικά με τα ταξίδια εντός της ΕΕ και προς αυτή, σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να θεσπίζονται περιορισμοί τηρουμένων των
αρχών της αναλογικότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων και λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης των
διασυνοριακών κοινοτήτων. Πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή αγαθών και υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς, μεταξύ
άλλων με τη χρήση πράσινων λωρίδων.
3. Οι εμβολιασμοί έχουν ήδη αρχίσει σε όλα τα κράτη μέλη μας και η στρατηγική μας για τα εμβόλια έχει εξασφαλίσει ότι όλα τα
κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε εμβόλια. Παρά ταύτα, πρέπει να επιταχύνουμε επειγόντως την έγκριση, την παραγωγή και τη
διανομή εμβολίων καθώς και τους εμβολιασμούς. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την ικανότητα επιτήρησης και ανίχνευσης,
προκειμένου να εντοπίζουμε τις παραλλαγές του ιού το συντομότερο δυνατό, ώστε να περιοριστεί η διασπορά τους, όπως ορίζεται
στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εκκολαπτήριο HERA: Προνοώντας μαζί έναντι της απειλής των παραλλαγών της COVID19». Στηρίζουμε τις πρόσθετες προσπάθειες της Επιτροπής να συνεργαστεί με τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη για την αύξηση
της ικανότητας της τρέχουσας παραγωγής εμβολίων καθώς και για την προσαρμογή των εμβολίων στις νέες παραλλαγές ανάλογα
με τις ανάγκες. Στηρίζουμε, επίσης, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Επιτροπής να επιταχύνει τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών,
να διευκολύνει τις συμφωνίες μεταξύ παρασκευαστών σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού και να διερευνήσει τις υφιστάμενες
υποδομές ώστε να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ και να προαγάγει τις προσπάθειες για την έρευνα και την
ανάπτυξη. Οι εταιρείες πρέπει να εγγυηθούν την προβλεψιμότητα της παραγωγής εμβολίων και να τηρήσουν τις συμβατικές
προθεσμίες παράδοσης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τις συνολικές προσπάθειες.
4. Ζητούμε να συνεχιστούν οι εργασίες για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και θα επανέλθουμε
στο ζήτημα αυτό.
5. Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τρίτες χώρες και υπογραμμίζουμε την αποφασιστικότητά μας να ενισχύσουμε την
παγκόσμια αντίδρασή μας στην πανδημία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της πρόσβασης σε εμβόλια για τις ομάδες
προτεραιότητας στις γειτονικές μας χώρες και πέραν αυτών, επί τη βάσει κοινών αρχών, καθώς και στην υποστήριξη μιας
παγκόσμιας προσέγγισης μέσω του μηχανισμού COVAX. Επικροτούμε τα πρώτα σχέδια του μηχανισμού COVAX για διανομή
εμβολίων σε 92 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε το δίκαιο μερίδιο που αναλογεί στην
ΕΕ για τη χρηματοδότηση του επιταχυντή πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19.
6. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τη συνολική κατάσταση και να αναλαμβάνουμε δράση ανάλογα με τις
ανάγκες.

II. ΥΓΕΙΑ
7. Αν και η κρίση της νόσου COVID-19 δεν έχει ακόμη παρέλθει, είναι πλέον καιρός να αρχίσουμε να ενισχύουμε τη μελλοντική
μας ανθεκτικότητα στον τομέα της υγείας.
8. Θα εργαστούμε για να βελτιώσουμε τον συντονισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Ένωσης δυνάμει των Συνθηκών,
ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόληψη, ετοιμότητα και ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα
της υγείας. Κατά προτεραιότητα απαιτούνται εργασίες για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα έχει τα μέσα για να εξασφαλίσει αρκετά
εμβόλια και κρίσιμες προμήθειες για όλα τα κράτη μέλη της, να υποστηρίξει τη συνολική διαδικασία ανάπτυξης ασφαλών και

αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων, μεταξύ άλλων επενδύοντας έγκαιρα στην παραγωγική ικανότητα, και να αξιοποιήσει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μαζικά δεδομένα και τις ψηφιακές τεχνολογίες για την ιατρική έρευνα και την υγειονομική περίθαλψη.
Θα πρέπει επίσης να προχωρήσουν οι εργασίες σχετικά με τις προτάσεις για την Ένωση Υγείας και τη φαρμακευτική στρατηγική,
μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση σε φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη.
9. Καλούμε την Επιτροπή να υποβάλει, έως τον Ιούνιο του 2021, έκθεση για τα διδάγματα που έχουν μέχρι σήμερα αντληθεί από
την πανδημία COVID-19. Στην έκθεση θα πρέπει επίσης να εξετάζονται η ανταλλαγή πληροφοριών, ο συντονισμός, η επικοινωνία
και οι από κοινού προμήθειες καθώς και τρόποι για να εξασφαλιστεί επαρκής παραγωγική ικανότητα στην ΕΕ και να
δημιουργηθούν στρατηγικά αποθέματα και, παράλληλα, να υποστηριχθούν η διαφοροποίηση και η ανθεκτικότητα των παγκόσμιων
αλυσίδων εφοδιασμού ιατρικών προϊόντων. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
10. Η παγκόσμια πολυμερής συνεργασία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών απειλών κατά
της υγείας. Δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και με στόχο μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες εντός του πλαισίου του Οργανισμού. Στο
πλαίσιο αυτό, προσβλέπουμε στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής της G20 με θέμα την υγεία που θα διεξαχθεί στη Ρώμη.
***
Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση κατά αντιπροσωπίας που συμμετείχε σε επιτόπια επίσκεψη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού
Προγράμματος στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπαράστασή μας στην Ιταλία
και τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων.
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