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Usnesení Evropského parlamentu o řešení globální výzvy související s onemocněním 
COVID-19: dopady výjimky z Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví (TRIPS) na očkovací látky, léčbu, zařízení a zvyšování výroby a výrobní 
kapacity v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rozvojových zemích
(2021/2692(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Dohodu Světové obchodní organizace (WTO) o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), zejména na čl. 31a této dohody,

– s ohledem na prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, které bylo vydáno 
dne 14. listopadu 2001,

– s ohledem na rozhodnutí Rady WTO pro obchodní aspekty práv k duševnímu 
vlastnictví prodloužit vynětí nejméně rozvinutých členských zemí WTO z povinnosti 
uplatňovat ustanovení dohody TRIPS týkající se léčivých přípravků, které bylo přijato 
dne 6. listopadu 2015,

– s ohledem na sdělení Indie a Jihoafrické republiky ze dne 2. října 2020 obsahující 
žádost těchto zemí o výjimku z některých ustanovení dohody TRIPS z důvodu 
prevence, omezení šíření a léčby onemocnění COVID-19, kterou společně s nimi 
předložilo Svazijsko, Keňa, Mosambik a Pákistán a podpořilo dalších sto zemí,

– s ohledem na stávající mezinárodní předpisy v oblasti zdraví,

– s ohledem na Farmaceutickou strategii pro Evropu, kterou dne 25. listopadu 2020 
předložila Komise,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. listopadu 2020 nazvané „:Vytvoření Evropské 
zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám“ 
(COM(2020)0724) a na doprovodné návrhy k tomuto sdělení,

– s ohledem na otevřený dopis, který dne 13. dubna 2021 zaslalo 243 organizací občanské 
společnosti generální ředitelce WTO a jenž se týká řešení globálních problémů 
s nedostatečnými dodávkami zdravotnického materiálu k léčbě onemocnění COVID-19, 
zejména vakcín, a nespravedlivého přístupu k takovému materiálu,

– s ohledem na společné prohlášení o transparentnosti a neporušenosti údajů, které dne 
7. května 2021 vydala Mezinárodní koalice regulačních orgánů pro léčivé přípravky 
(ICMRA) společně se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), 

– s ohledem na prohlášení o výjimce z ustanovení dohody TRIPS v souvislosti 
s onemocněním COVID-19, které dne 5. května 2021 vydal obchodní zmocněnec 
Spojených států,

– s ohledem na otevřený dopis, v němž prezident Kostarické republiky a generální ředitel 
WHO dne 27. května 2021 opět vyzvali všechny členské státy WHO ke sdílení přístupu 
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k technologiím týkajícím se onemocnění COVID-19 (COVID-19 Technology Access 
Pool, C-TAP),

– s ohledem na prohlášení, které vydala předsedkyně Evropské komise v návaznosti na 
neformální schůzku vedoucích představitelů EU a Indie, jež se konala dne 8. května 
2021 v Portu,

– s ohledem na prohlášení, které bylo přijato dne 21. května 2021 v Římě na 
celosvětovém summitu o zdraví,

– s ohledem na dopis, v němž generální ředitel WHO, generální ředitelka WTO, výkonný 
ředitel Mezinárodního měnového fondu (IMF) a předseda skupiny Světové banky dne 
31. května 2021 vyzvali k přijetí nového závazku, pokud jde o zajištění rovnosti 
v přístupu k vakcínám a boj proti pandemii,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle udržitelného rozvoje,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že celosvětově bylo zaznamenáno přibližně 170 000 000 případů 
onemocnění COVID-19, které u 3 500 000 pacientů vedlo k úmrtí, a že milionům lidí 
přivodilo toto onemocnění nebývalé utrpení a strádání a zničilo zdroj obživy; vzhledem 
k tomu, že zatím neznáme skutečný rozsah a dlouhodobé důsledky této pandemie; 

B. vzhledem k tomu, že účinná reakce na COVID-19 vyžaduje rychlý přístup k cenově 
dostupnému zdravotnickému materiálu, vakcínám a lékům; vzhledem k tomu, že 
nedostatek těchto produktů vedl k velkému počtu úmrtí, kterým bylo možné zabránit; 
vzhledem k tomu, že se ukázalo, že nejúčinnějšími vakcínami na trhu jsou vakcíny 
mRNA, které jsou však i nejdražší; vzhledem k tomu, že ani jeden ze stávajících 
výrobců vakcín mRNA se nezavázal k tomu, že by je v době pandemie prodával za 
výrobní cenu;

C. vzhledem k tomu, že do května 2021 bylo na celém světě vyočkováno přibližně půl 
druhé miliardy dávek vakcín, a to v převážné většině v průmyslových zemích a 
v zemích vyrábějících tyto vakcíny; vzhledem k tomu, že země s nízkými a středními 
příjmy obdržely jen zlomek celosvětově přislíbených vakcín a bude-li stávající trend 
pokračovat, pak v těchto zemích hromadná imunizace neproběhne dříve než v roce 
2024; vzhledem k tomu, že EU oznámila, že nakoupí 1,8 miliardy dávek vakcín druhé 
generace, které se vyrábějí technologií mRNA;

D. vzhledem k tomu, že se objevují nové znepokojivé varianty koronaviru, které jsou 
nakažlivější, častěji vedou k úmrtí, jsou odolnější vůči očkování a mohou vyžadovat 
další očkovací dávku a poptávka po vakcínách bude tudíž mnohem vyšší než původně 
odhadovaných 11 miliard dávek; vzhledem k tomu, že dokud se bude tento vir dále šířit, 
může mutovat, zapříčinit řadu úmrtí a celkově oslabovat účinnost vakcín, což by 
vyžadovalo rychlý nákup a podávání modifikovaných vakcín;

E. vzhledem k tomu, že obrovské množství veřejných prostředků a zdrojů již bylo 
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investováno do výzkumu a vývoje, klinických hodnocení a veřejných zakázek s cílem 
umožnit otevřený a přístupný vývoj vakcín proti onemocnění COVID-19 a léčby tohoto 
onemocnění; vzhledem k tomu, že sektor veřejného výzkumu, zdravotnické instituce, 
pracovníci v přední linii, vědci, výzkumní pracovníci i pacienti shromáždili informace, 
které farmaceutické společnosti využívají;

F. vzhledem k tomu, že pandemie COVID-19 nebývalým způsobem narušila globální 
ekonomiku a zpřetrhala globální dodavatelské řetězce, s čímž souvisel rostoucí 
nedostatek kritického zdravotnického vybavení a léčivých přípravků tam, kde jich bylo 
nejvíce zapotřebí; vzhledem k tomu, že vakcíny by mohly globální ekonomice ušetřit 
každoměsíční ztrátu 375 miliard USD a pomoci řešit sociální nerovnosti, které 
pandemie způsobila;

G. vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace zahájila iniciativu COVID-19 C-
TAP, v jejímž rámci vyzvala farmaceutické společnosti, aby se zavázaly 
k transparentnímu, globálnímu a dobrovolnému udělování nevýhradních licencí; 
vzhledem k tomu, že většina farmaceutických společností dala však přednost přístupu 
založenému na dobrovolném uzavírání dvoustranných dohod, čímž zadržuje informace 
o technologiích a know-how, aby mohla mít pod kontrolou výrobu, dodávky i ceny;

H. vzhledem k tomu že, celá řada výrobců generických léčiv a drobných výrobců se 
značnými výrobními kapacitami nabízela velkým farmaceutickým společnostem pomoc 
při výrobě vakcín nebo jejich složek, ale žádná z těchto nabídek nebyla přijata; 
vzhledem k tomu, že Pákistán, Bangladéš, Indonésie, Jihoafrická republika a Senegal 
uvedli, že mají výrobní zařízení, která jsou k dispozici k výrobě vakcín proti 
onemocnění COVID-19;

I. vzhledem k tomu, že Bolívie dne 11. května 2021 oznámila, že bude usilovat o dovoz 
patnácti milionů vakcín z Kanady vyráběných na základě nucené licence, a vzhledem 
k tomu, že vedoucí sekce WTO pro práva duševního vlastnictví toto rozhodnutí uvítal; 
vzhledem k tomu, že Kanada zatím u žádné vakcíny proti onemocnění COVID-19 
nucené udělení licence neschválila; vzhledem k tomu, že článek 31a dohody TRIPS byl 
dosud úspěšně uplatněn pouze jednou a že některé země tento systém kritizovaly jako 
příliš pomalý a těžkopádný na to, aby mohl být využíván v případech závažného 
ohrožení veřejného zdraví;

J. vzhledem k tomu, že Komise již dříve podpořila volání nejméně rozvinutých zemí po 
usnadnění přístupu k levnějším lékům udělením časově neomezené výjimky z pravidel 
duševního vlastnictví stanovených WTO pro léčivé přípravky;

K. vzhledem k tomu, že v prohlášení z Dohá o veřejném zdraví se hovoří o flexibilitě, 
kterou je podle dohody TRIPS možné využít v případech týkajících se veřejného zdraví; 
vzhledem k tomu, že mnoho rozvojových zemí s nedostatečnými výrobními kapacitami 
nebo bez výrobních kapacit dosud čelí značenému politickému tlaku a právním 
problémům, kvůli nimž nemohou využít flexibility stanovené v dohodě TRIPS, zejména 
v článku 31a, a při dovozu a vývozu léčivých přípravků se potýkají s těžkopádným 
a zdlouhavým postupem;

L. vzhledem k tomu, že se očekává, že pomocí nástroje COVAX se do konce května 2021 
distribuuje pouze 20 % jeho cílového množství, kterým je 187 milionů dávek vakcín, 
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a že panují obavy z poklesu dostupných dávek na kriticky nízkou úroveň a zdůrazňuje 
se proto, že dobře zásobené země by měly okamžitě začít část svých vakcín rozdávat; 
vzhledem k tomu, že na Akcelerátor přístupu k nástrojům proti COVID-19 zbývá 
znepokojivě nedostatečný kapitál, a to částka ve výši 18,5 milionů USD;

M. vzhledem k tomu, že v EU bylo dosud vyrobeno 400 milionů dávek vakcín a polovina 
tohoto množství byla určena na vývoz; vzhledem k tomu, že EU se na základě iniciativy 
tým Evropa zavázala, že dalších 100 milionů dávek daruje do konce roku 2021 zemím 
s nízkými a středními příjmy; vzhledem k tomu, že někteří obchodní partneři EU 
bohužel zakázali vývoz vakcín a jejich složek, čímž brání zvýšení celosvětové výroby 
a blokují dodavatelské řetězce;

N. vzhledem k tomu, že cílem udržitelného rozvoje OSN č. 3 je zajistit všeobecný přístup 
k základním, cenově dostupným lékům a vakcínám; vzhledem k tomu, že právo na 
tělesné a duševní zdraví je základním lidským právem; vzhledem k tomu, že každá 
osoba má bez jakékoli diskriminace právo na přístup k moderní a komplexní zdravotní 
péči; vzhledem k tomu, že všeobecná zdravotní péče je jedním z cílů udržitelného 
rozvoje a že všichni signatáři se zavázali splnit tento cíl do roku 2030;

1. znovu připomíná, že přístup ke zdravotní péči je základním lidským právem a že vlády 
jsou povinny plnit své závazky tím, že všem občanům zajistí služby veřejného 
zdravotnictví; zdůrazňuje, že lidstvo musí učinit vše, co je v jeho silách, aby ukončilo 
tuto pandemii, a že naprosto prioritní je zajistit dostupnost zdravotnických produktů 
k léčbě onemocnění COVID-19, zvýšit výrobu vakcín proti tomuto onemocnění 
a rozložit výrobní kapacity zdravotnických technologií spojených s tímto onemocněním 
po celém světě; vyzývá proto k udělení dočasné výjimky z dohody TRIPS na vakcíny 
proti onemocnění COVID-19 a související zdravotnické technologie a EU vyzývá, aby 
se v zájmu dosažení tohoto cíle aktivně zapojovala do jednání WTO o znění příslušného 
textu; 

2. zdůrazňuje, že celosvětový spravedlivý přístup k cenově dostupným vakcínám, 
diagnostice a léčbě představuje jediný způsob, jak zmírnit globální dopad pandemie na 
veřejné zdraví a ekonomiku, a že udělení dočasné výjimky z povinné mezinárodní 
ochrany duševního vlastnictví v případě zdravotnického materiálu k onemocnění 
COVID-19, zdravotnických prostředků a jiných zdravotnických technologií je jednou 
z možností jak k tomuto cíli podstatně přispět;

3. zdůrazňuje, že jednou z hlavních priorit by mělo být urychlené navýšení celosvětových 
výrobních kapacit, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy; zdůrazňuje, že to 
vyžaduje aktivní transfer technologie a know-how; znovu potvrzuje svou podporu 
iniciativě WHO s názvem COVID-19 C-TAP a centru pro transfer technologií pro 
mRNA vakcíny a vyzývá Komisi, aby zajistila, že výrobci vakcín se do této iniciativy 
zapojí prostřednictvím budoucích předběžných dohod o nákupu a jiných smluv 
o vakcínách; trvá na tom, aby se výrobci vakcín aktivně zapojili do transferů 
technologií, aby se podpořila výroba vakcín a zajistilo lepší zeměpisné rozložení 
výrobních kapacit, a to i v rozvíjejících se a rozvojových zemích; vyzývá Komisi, aby 
spolupracovala s výrobci na tom, aby dokázali zmobilizovat již existující výrobní 
kapacitu, která v současnosti není využívána, např. v Pákistánu, Bangladéši, Indii, Jižní 
Africe, Indonésii a Senegalu, a přitom dodrželi správnou výrobní praxi; požaduje, aby 
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iniciativa C-TAP a centrum pro transfer technologií aktivně mapovaly společnosti, 
včetně subdodavatelů, které mají nezbytné know-how k transferu technologií, a aby je 
propojovaly se společnostmi, jež mají nevyužitá výrobní zařízení; podporuje oznámení 
Komise ohledně iniciativy tým Evropa pro výrobu vakcín, léčivých přípravků 
a zdravotních technologií a přístup k nim v Africe, zejména rozvoj regionálních 
výrobních center; očekává, že Komise je zřídí co nejdříve a doplní je o podporu 
logistiky a rozvoj dovedností;

4. zdůrazňuje, že je třeba posílit pilíř týkající se zdravotních systémů v rámci Akcelerátoru 
ACT, aby se zvýšily kapacity na zpracování, skladování, distribuci a dodávky po celém 
světě, zejména ve zranitelných zemích; vyzývá EU a její členské státy, aby se více 
angažovaly ve WHO a upřednostnily Akcelerátor ACT jako součást globální reakce EU 
ve všech jeho pilířích, kterými jsou diagnóza, léčba, vakcíny a posilování zdravotních 
systémů;

5. uznává, že EU a její členské státy přispěly k nástroji COVAX; poukazuje však na to, že 
z hlediska celosvětové poptávky to stále ani zdaleka nestačí; naléhavě žádá Komisi, aby 
prováděla účinnou diplomacii, pokud jde o vakcíny a dodávky zdravotnického 
materiálu, a tím posílila důvěryhodnost a diplomatické zviditelnění EU; vítá tudíž 
oznámení EU, že do konce roku 2021 daruje nástroji COVAX 100 milionů dávek, 
a požaduje okamžité rozdělení dávek; vítá závazek některých výrobců, že dodají 1,3 
miliardy dávek vakcín za výrobní či nízké náklady, a znovu opakuje svou výzvu, aby se 
posílilo úsilí o zpřístupnění vakcín po celém světě; vyzývá EU a její partnery, aby 
výrazně navýšily finanční a nefinanční příspěvky nástroji COVAX, a připomíná, že 
podle odhadů obdrží členské státy EU v roce 2021 nejméně 400 milionů dávek vakcín 
nad rámec svých potřeb; zdůrazňuje, že je třeba upřednostňovat dodávky pro COVAX 
před dvoustrannými dohodami; vyjadřuje politování nad snahami Spojeného království 
a Spojených států vytvořit druhotný trh pro prodej nadbytečných vakcín jiným 
průmyslovým zemím;

6. vyzývá Komisi, aby upřednostňovala jednání s partnerskými zeměmi s cílem odstranit 
překážky pro obchod, zrušit zákazy vývozu a zvýšit dodávky kritických surovin, 
minerálů, farmakologicky účinných látek, léčivých přípravků a zdravotnického 
vybavení v celém výrobním hodnotovém řetězci, pokud jde o vakcíny i složky nezbytné 
k jejich výrobě; požaduje mezinárodní investiční mechanismus k vyřešení problémů 
s výrobou a k jejímu navýšení v celém řetězci dodávek vakcín; znovu opakuje, že 
systém EU pro udělování vývozních povolení musí být nahrazen mechanismem 
transparentnosti, který bude sledovat dovozy a vývozy;

7. znovu opakuje, že je potřeba větší počet licenčních dohod, aby se maximalizovala 
celosvětová výrobní kapacita pro výrobu vakcín; trvá na tom, aby Komise do nových 
předběžných dohod EU o nákupu zahrnula závazky týkající se partnerství s třetími 
stranami v oblasti transferu technologií, zejména rozvojovými zeměmi;

8. vyzývá EU a její členské státy, aby pracovaly na holistické iniciativě WTO a WHO 
s rozvojovými zeměmi, např. na investicích do místních výrobních prostor, a na 
vytvoření systému nevýhradních licencí na produkty související s COVID-19; 
zdůrazňuje, že přijímající partnerské země by si měly zachovat veškerý regulační 
prostor potřebný k vypracování zdravotních strategií během pandemie; poukazuje na to, 
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že k dosažení rovnosti je zásadně důležitý intersekcionální přístup zohledňující 
genderové aspekty, a to v každé fázi procesu vakcinace, od vývoje až po zavádění;

9. očekává, že Komise bude intenzivněji usilovat o to, aby byla na 12. konferenci ministrů 
WTO v listopadu 2021 uzavřena iniciativa WTO v oblasti obchodu a zdraví; upozorňuje 
v této souvislosti na nový návrh týkající se iniciativy EU pro zdraví; vybízí Komisi, aby 
i nadále naléhavě usilovala o splnění konkrétních závazků WTO týkajících se omezení 
vývozu, usnadnění obchodu, rozšíření výroby a odstranění problémů v celém 
hodnotovém řetězci; zdůrazňuje, že stávající pravidla dohody WTO o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) výrazně omezují vývoz a dovoz 
nuceně licencovaných výrobků a že to může bránit navýšení produkce a přístupu 
k cenově dostupným zdravotnickým materiálům; vyzývá k revizi pravidel pro nucené 
licencování, aby se zlepšil přístup ke zdravotnickým materiálům; vyzývá Komisi, aby 
posoudila závazky TRIPS+ v obchodních dohodách EU a zajistila, aby byly v souladu 
s prohlášením z Dohá z roku 2001; vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na 
harmonizaci nuceného licencování na úrovni EU;

10. dále vyzývá k vytvoření výboru pro obchod a zdraví na 12. konferenci ministrů WTO 
s cílem využít zkušenosti získané během pandemie, předložit návrhy na zvýšení 
efektivity reakce WTO během mezinárodních zdravotních krizí a připravit obchodní 
pilíř pro mezinárodní smlouvu o boji proti pandemiím, která by řešila přerušení 
dodavatelských řetězců, zvyšování výrobních kapacit, přijímání opatření proti cenovým 
spekulacím a přezkum právního rámce WTO z hlediska získaných zkušeností (včetně 
práv duševního vlastnictví);

11. vyjadřuje politování nad nedostatkem transparentnosti v rámci přístupu dobrovolného 
dvoustranného licencování mezi farmaceutickými společnostmi a výrobci, zejména 
pokud jde o podmínky trvání licencí, omezení výroby, licenční poplatky z tržeb, 
výrobní know-how a místa, kde může držitel licence nabízet výrobky dané společnosti; 
zdůrazňuje, že takovéto podmínky je třeba odstranit, aby bylo možno efektivně vyhrát 
boj s pandemií a zvýšit celosvětovou produkci vakcín;

12. trvá na tom, že výzkum a vývoj vakcín financovaný z veřejných prostředků musí zůstat 
ve veřejném užívání, a to i prostřednictvím smluv mezi soukromým a veřejným 
sektorem, které by měly obsahovat závazky týkající se licencování, sdílení výzkumu, 
intersekcionálního výzkumu zohledňujícího genderové aspekty, transferů technologií, 
transparentnosti ohledně zisků, a smluv s výrobci, kteří jsou třetími stranami; očekává 
úplné dodržování smluvních závazků ze strany farmaceutických společností a vítá 
zahájení soudního řízení se společností AstraZeneca;

13. žádá EU, aby zajistila, aby byly budoucí předběžné dohody o nákupu zcela veřejné, 
zejména u vakcín příští generace; žádá EU, aby zahrnula závazky týkající se 
obchodních tajemství, údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a transferů 
technologií, a trvá na nezbytné transparentnosti ze strany dodavatelů, včetně analýzy 
nákladů a výnosů u každého produktu;

14. znovu opakuje, že je potřebná naprostá transparentnost při vyjednávání smluv 
o vakcínách proti COVID-19, a to i přímým zapojením poslanců Evropského 
parlamentu prostřednictvím kontaktní skupiny pro vakcíny do rozhodování 
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o smlouvách; očekává, že Evropský parlament pravidelně obdrží komplexní 
a podrobnou analýzu výroby, dovozu, vývozu a předpovědí týkajících se vakcín, včetně 
informací o cílové zemi pro vývoz z EU a také o původu vakcíny a jejích složkách 
v případě dovozu;

14. vyzývá Komisi, aby přezkoumala dvoustranné a regionální obchodní dohody, které 
obsahují ustanovení nad rámec dohody TRIPS v rámci WTO a brzdí záruky stanovené 
prohlášením z Dohá, např. paralelní dovozy, které potvrzují nadřazenost lidského zdraví 
nad obchodními zájmy; vyzývá WTO, aby znovu projednala stávající flexibilní ujednání 
v dohodě TRIPS, a tak omezila překážky obchodování s generickými výrobky;

15. zdůrazňuje, že EU musí zůstat v čele mnohostranného a celosvětového úsilí o distribuci 
vakcín a související koordinaci a víceleté plánování na nadcházejícím zasedání Rady 
pro TRIPS dne 8. června a 14. října 2021, na summitu skupiny G7 ve dnech 11. až 
13. června 2021, na summitu skupiny G20 v roce 2021, summitu EU a USA v roce 
2021, na Valném shromáždění OSN v roce 2021, na Světovém zdravotnickém 
shromáždění v roce 2021 a na 12. konferenci ministrů WTO i jinde;

16. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Evropské komisi, Evropské službě 
pro vnější činnost, členským státům EU, generálnímu řediteli Světové zdravotnické 
organizace, generální ředitelce Světové obchodní organizace, vládám skupiny G20, 
Mezinárodnímu měnovému fondu, Světové bance, generálnímu tajemníkovi OSN 
a členům Valného shromáždění OSN.


