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Wereldwijde coronarespons: EIB en Commissie zeggen 4,9 miljard euro
extra toe
Brussel, 27 juni 2020
De donorconferentie van “Global Goal: Unite for our Future”, die vandaag door de Europese
Commissie en Global Citizen werd georganiseerd, heeft 6,15 miljard euro aan extra financiering
vrijgemaakt om te helpen bij de ontwikkeling van vaccins, tests en behandelingen in verband met
het coronavirus, en eerlijke toegang tot die middelen te garanderen. Het geld dat is opgehaald dient
ook ter ondersteuning van het economisch herstel in de meest kwetsbare regio's en
gemeenschappen ter wereld.
Dit bedrag omvat een toezegging van 4,9 miljard euro door de Europese Investeringsbank, in
partnerschap met de Europese Commissie, en van 485 miljoen euro door de EU-lidstaten
afzonderlijk. Dit brengt het totaal van de toezeggingen in het kader van de donormarathon
wereldwijde coronarespons, die op 4 mei door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von
der Leyen, is gelanceerd, op 15,9 miljard euro.
Aan de top hebben 40 regeringen deelgenomen, die tevens universele toegang tot coronamedicijnen
beloofden. Ook beloofden zij eerlijk en rechtvaardig mee te zullen helpen met de wederopbouw van
gemeenschappen die hard getroffen zijn door de pandemie Het mag een teken van wereldwijde
solidariteit worden genoemd dat de top heeft geleid tot toezeggingen voor productiecapaciteit voor
meer dan 250 miljoen vaccindoses voor landen met een laag of middelgroot inkomen.
Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “De wereld is pas van deze pandemie
verlost wanneer vaccins, tests en behandelingen beschikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen die ze
nodig heeft. De toezeggingen die vandaag zijn gedaan en de bijdrage van Europa brengen ons
dichter bij deze mondiale doelstelling. Europa legt zich wat dit betreft voor lange termijn vast. We
zullen al onze krachten bundelen voor het algemeen belang. Er bestaat een sterke alliantie om dit
virus gezamenlijk te verslaan.”
Werner Hoyer, voorzitter van de Europese investeringsbank: “Ik prijs mij gelukkig dat ik, als
deelnemer in Team Europa, mag aankondigen dat het nauwe partnerschap tussen de EIB en de
Europese Commissie tot een toezegging van 4,9 miljard euro leidt om kwetsbare landen te helpen
hun herstel na de pandemie te financieren. De EIB blijft, samen met Team Europa, ten volle
betrokken bij de inspanningen om de verwoestende gevolgen van deze pandemie tot een minimum
te beperken, met name door financiering van gezondheidszorgstelsels en onderzoek en economische
weerbaarheid overal ter wereld.”
Bestuursvoorzitter en medeoprichter van Global Citizen, Hugh Evans: “Global Goal: Unite for Our
Future is van start gegaan in antwoord op de COVID-19-pandemie, en we zijn trots dat we ons bij de
Europese Commissie kunnen aansluiten, samen met 40 regeringen van over de hele wereld, om
ervoor te zorgen dat COVID-19-tests, -behandelingen en -vaccins overal en voor iedereen
beschikbaar worden gesteld. De 6,9 miljard dollar die vandaag is toegezegd ter ondersteuning van
de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen ter wereld, is een ongelofelijke volgende
stap op onze reis die ons uit het COVID-19-tijdperk moeten leiden, maar er moet nog van alles
gebeuren, aangezien niemand veilig is voordat iedereen veilig is.
Deze 4,9 miljard euro komt bovenop de 2 miljard euro die de EIB op 4 mei reeds heeft toegezegd.
Daarmee worden het economisch herstel, de sterkere gezondheidsstelsels en de verwezenlijking van
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in alle landen buiten de EU gefinancierd, als onderdeel van
de wereldwijde reactie van de EU om de pandemie te bestrijden (“Team Europa”).
De Europese Investeringsbank bouwt een pijplijn van investeringsprojecten met het oog op de
ontwikkeling en opschaling van de productie van vaccins, tests en behandelingen voor het
coronavirus, in partnerschap met de Commissie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de coalitie voor

innovaties op het gebied van paraatheid voor epidemieën (CEPI). Al deze inspanningen worden
aangevuld met wat de EIB doet op het gebied van gezondheid en paraatheid bij pandemieën, zowel
binnen als buiten de EU. De EIB heeft een pijplijn van ongeveer 6 miljard euro opgezet voor
financiering met partners in de sectoren gezondheid en levenswetenschappen.
In de afgelopen weken heeft de EIB een nieuw memorandum van overeenstemming met de WHO
aangekondigd, een adviesovereenkomst met CEPI, een samenwerking met de Israëlische Autoriteit
voor innovatie en een financieringsovereenkomst van 50 miljoen euro met Pluristem voor de
ontwikkeling van therapieën tegen het coronavirus, financiering voor BioNTech voor de ontwikkeling
van vaccins tegen het coronavirus en intensievere samenwerking met UN-Habitat.
ACHTERGROND
De campagne Global Goal: Unite for our Future werd op 28 mei gelanceerd onder auspiciën van
voorzitter Ursula von der Leyen. De campagne is een mijlpaal van de wereldwijde coronarespons, de
mondiale actie voor universele toegang tot betaalbare vaccins, behandelingen en tests tegen het
coronavirus. Zo heeft de Europese Commissie gereageerd op de wereldwijde oproep tot actie die de
Wereldgezondheidsorganisatie op 24 april 2020 met regeringen en partners is begonnen met het oog
op de pandemie.
Van de 15,9 miljard euro die sinds 4 mei zijn opgehaald, is 11,9 miljard euro toegezegd door de
lidstaten, de Commissie en de Europese Investeringsbank. Van deze 11,9 miljard euro is 6,5 miljard
euro tussen 4 mei en 28 mei opgehaald. Voor meer informatie over deze toezeggingen en hun
toewijzingen, verwijzen wij u naar deze vragen & antwoorden.
MEER INFORMATIE
Website over de wereldwijde coronarespons
Website over het coronavirus van de Commissie
Website Europese Investeringsbank
Uitbraak van het coronavirus: respons van de EIB-groep
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