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Forrás Internet-helye:
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2021/10/30-31/# ;
International health resilience: A defining challenge:
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/10/26/internationalhealth-resilience-a-defining-challenge/
G20 ROME LEADERS’ DECLARATION (17 p.):
https://www.consilium.europa.eu/media/52732/final-final-g20-rome-declaration.pdf
A G20-ak vezetői 2021. október 30-án és 31-én, Rómában kétnapos csúcstalálkozón vettek
részt az olasz G20-elnökség keretében. A G20-ak tagjai: Argentína, Ausztrália, Brazília, a
Dél-afrikai Köztársaság, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország,
India, Indonézia, Japán, Kanada, Kína, a Koreai Köztársaság, Mexikó, Németország,
Olaszország, Oroszország, Szaúd-Arábia, Törökország, valamint az Európai Unió.
Spanyolország állandó vendégként vesz részt az üléseken.
Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy javítani kell a globális
egészségügyi rezilienciát, amihez meg kell újítani a globális egészségügyi rendszereket,
többek között egy világjárványokról szóló nemzetközi szerződés keretében. Az
Egészségügyi Világszervezet Alapokmányában gyökerező, a világjárványokról szóló
nemzetközi szerződés elvéről az Egészségügyi Világközgyűlés novemberben rendkívüli
ülést fog tartani.
A megbeszélésekre három fő munkaülés keretében került sor: Globális gazdaság és
globális egészségügy, éghajlatváltozás és környezetvédelem, fenntartható fejlődés.
A G20-ak vezetői nyilatkozatot fogadtak el, amelyben egyetértettek abban, hogy az ipari
forradalom előttihez képest 1,5 Celsius-fokra korlátozzák az általános felmelegedést. A
G20-csoport megerősíti a párizsi klímaegyezményben lefektetett célkitűzést. A
megállapodás hangneme szigorúbb, mint a 2015-ben aláírt párizsi klímaegyezményé. Az
átoltottság tekintetében a nyilatkozat szerint 2021 végéig 40%-os, 2022 közepéig pedig
70%-os globális átoltottságot kell elérni. A világ 82 országában az oltási folyamat csupán
a vakcinahiány miatt rekedt meg, az előrelépéshez 550 millió dózis adományozására lenne
szükség.
A G20-ak pénzügyi és egészségügyi miniszterei megállapodtak egy közös munkacsoport
(G20 Joint Finance-Health Task Force) felállításáról, amelynek elnöksége november
végén ül össze. A pénzügyi-egészségügyi munkacsoport és a Világbank közös állandó
titkársága az Egészségügyi Világszervezet mellett fog működni.
A G20-ak vezetői elfogadták a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) megállapodását a
15 százalékos globális minimumadóról.

