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B9-0308/2021

Resolução do Parlamento Europeu sobre como enfrentar o desafio global da pandemia 
de COVID-19: consequências da derrogação ao Acordo TRIPS da OMC no que se 
refere às vacinas contra a COVID-19, ao tratamento, ao equipamento e ao aumento da 
capacidade de produção e fabrico nos países em desenvolvimento
(2021/2692(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o manifesto da Organização Mundial da Saúde (OMS) para uma 
recuperação saudável e ecológica após a COVID-19,

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,

– Tendo em conta a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 3 de abril 
de 2020, sobre solidariedade mundial para combater a doença por coronavírus 2019 
(COVID-19),

– Tendo em conta a decisão da OMS de apoiar a iniciativa de criar uma «reserva de 
propriedade intelectual sobre a COVID-19», de 18 de maio de 2021,

– Tendo em conta o relatório atualizado da Conferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento, de março de 2020, relativo ao impacto da COVID-19 nos 
países em desenvolvimento,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 19 de maio de 2021, sobre a aceleração dos 
progressos e luta para pôr termo às desigualdades a fim de erradicar a SIDA enquanto 
ameaça à saúde pública até 20301,

– Tendo em conta o artigo 123.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que a pandemia de COVID-19 continua a propagar-se por todo o mundo, 
apesar do desenvolvimento de vacinas, tendo mais de 168,73 milhões de pessoas sido 
infetadas a nível mundial e tendo falecido 3 653 063 pessoas;

B. Considerando que o mundo não pode correr o risco de ocorrerem catástrofes repetidas à 
escala da COVID-19, quer sejam desencadeadas pela próxima pandemia, quer sejam o 
resultado de crescentes danos ambientais e alterações climáticas;

C. Considerando que o direito à saúde física e mental é um direito humano fundamental; 
que todas as pessoas, sem discriminação, têm o direito de aceder a cuidados de saúde 
modernos e abrangentes; que a cobertura universal de saúde é um Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) que todos os signatários se comprometeram a 
alcançar até 2030 e que está especificamente consagrado nos ODS n.os 3, 13, 14 e 17;

1 Textos Aprovados, P9_TA(2021)0250.
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D. Considerando que o artigo 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) dispõe que «na definição e execução de todas as políticas e ações da União será 
assegurado um elevado nível de proteção da saúde»;

E. Considerando que os sistemas de saúde pública se encontram sob grande pressão para 
garantir cuidados adequados para todos os doentes; que recebem cada vez menos 
financiamento e estão a ser negligenciados como resultado dos processos de 
liberalização e de privatização e das medidas de austeridade de direita; que, 
consequentemente, veem reduzidas as suas capacidades de funcionamento, tanto em 
circunstâncias normais como em situações anormais, como é atualmente o caso do surto 
de COVID-19;

F. Considerando que, segundo as estimativas, dois mil milhões de pessoas em todo o 
mundo não têm acesso a medicamentos básicos;

G. Considerando que a vacina contra a poliomielite foi introduzida nos mercados sem 
patente e que a doença já foi erradicada em muitas regiões do mundo; que o Governo 
sul-africano, liderado por Nelson Mandela, foi forçado a utilizar as licenças obrigatórias 
para promover equivalentes genéricos de qualidade e a preços acessíveis, a fim de evitar 
o pagamento de preços exorbitantes às empresas farmacêuticas multinacionais que 
utilizavam patentes para os tratamentos do VIH;

H. Considerando que as grandes empresas farmacêuticas não devem lucrar com esta 
pandemia à custa da saúde das pessoas; que as vacinas, os medicamentos, o 
equipamento e os meios de diagnóstico para combater a pandemia de COVID-19 devem 
constituir um verdadeiro bem comum mundial;

I. Considerando que mais de 200 000 cidadãos da UE já apoiaram a iniciativa de 
cidadania europeia «No profit on pandemic» (A pandemia não dá lucro), que visa tornar 
as vacinas e os tratamentos contra a pandemia um bem público a nível mundial, de 
acesso livre a todos;

J. Considerando que a COVID-19 demonstrou a interdependência entre a saúde humana e 
a saúde do nosso planeta; que o surgimento de doenças zoonóticas, que passam de 
animais para seres humanos, é exacerbado pelas alterações climáticas e pela degradação 
ambiental;

K. Considerando que a evolução da COVID-19 demonstrou que o sistema internacional 
não conseguiu assegurar a igualdade de acesso às vacinas e a outros produtos 
necessários para combater a pandemia;

L. Considerando que, até à data, 75 % das vacinas foram distribuídas em apenas 10 países, 
o que demonstra a existência de uma desigualdade incomportável no acesso às vacinas 
entre os países ricos e os países em desenvolvimento;

M. Considerando que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 19 fabricantes de mais de 
uma dezena de países de África, da Ásia e da América Latina manifestaram interesse 
em aumentar a produção de vacinas de ARNm; que, até à data, apenas 40 % da 
capacidade de produção mundial é utilizada para a produção de vacinas contra a 
COVID-19;
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N. Considerando que, até à data, o mecanismo COVAX não conseguiu satisfazer as 
expetativas em matéria de cobertura vacinal nos países em desenvolvimento e forneceu 
apenas 72 milhões de doses de vacinas a 125 países, que apenas são suficientes para 
1 % das suas populações;

O. Considerando que o mecanismo COVAX depende dos donativos de países ricos e da 
capacidade de produção das grandes empresas farmacêuticas detentoras de patentes de 
vacinas e não apoia as capacidades de produção nos países em desenvolvimento; que o 
mecanismo COVAX não está a ajudar os países em desenvolvimento a ultrapassar a 
dependência das cadeias de valor e de abastecimento no contexto da produção de 
vacinas, nem do acesso às matérias-primas necessárias;

P. Considerando que o Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados com o Comércio (TRIPS) já prevê alguma flexibilidade, que permite aos 
países proteger a saúde pública e aumentar o acesso aos medicamentos, nomeadamente 
através de licenças obrigatórias; que os membros ricos da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), como a UE e os seus Estados-Membros, o Japão, a Suíça e os EUA, 
prejudicaram, no passado, a utilização da flexibilidade proporcionada pelo Acordo 
TRIPS nos países em desenvolvimento, a fim de proteger os interesses das suas 
indústrias farmacêuticas;

Q. Considerando que foi utilizado um volume substancial de fundos públicos dos 
Estados-Membros e da UE para o desenvolvimento de vacinas; que, apesar da 
disponibilização de financiamento público, a UE e as instituições públicas não têm 
capacidade para controlar a utilização das licenças e tecnologias desenvolvidas graças 
ao seu financiamento;

R. Considerando que, desde outubro de 2020, a Índia e a África do Sul apresentaram 
oficialmente à OMC uma proposta de suspensão temporária dos direitos de propriedade 
intelectual para as vacinas, os medicamentos, o equipamento e os meios de diagnóstico 
utilizados no combate à COVID-19; que a proposta recebeu o apoio de cerca de 
100 países da OMC, bem como de dezenas de organizações da sociedade civil, e do 
Parlamento;

S. Considerando que, de acordo com um estudo recente publicado pela organização Public 
Citizen em colaboração com o Imperial College, seria possível produzir 8 mil milhões 
de doses de vacinas de ARNm num ano, o que permitiria satisfazer grande parte das 
necessidades de vacinas do mundo, se fosse concedida uma suspensão temporária das 
patentes de vacinas contra a COVID 19;

T. Considerando que será necessário garantir instalações mundiais de produção de vacinas 
desta forma, para que qualquer estratégia a médio e longo prazo possa responder com 
êxito às necessidades no âmbito da luta contra a COVID-19 na próxima década, tal 
como demonstra a luta contra o VIH;

1. Lamenta profundamente que a Comissão se tenha oposto, até à data, à proposta 
apresentada pela Índia e pela África do Sul na OMC em 2020 no sentido de permitir 
uma derrogação temporária ao Acordo TRIPS, que foi apoiada por mais de 
100 membros da OMC e que, se aceite, poderia contribuir para o aumento da produção 
mundial das vacinas necessárias e para salvar milhares de vidas;
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2. Considera que a derrogação ao Acordo TRIPS no contexto da COVID-19, proposta pela 
Índia e pela África do Sul, aborda de forma adequada os obstáculos jurídicos à 
maximização da produção e do fornecimento dos produtos médicos necessários para as 
vacinas, o tratamento e a prevenção da COVID-19;

3. Lamenta que os contratos assinados pela UE com empresas farmacêuticas não 
contenham cláusulas com vista a obrigar às transferências de tecnologia, a fim de 
aumentar a produção de vacinas a nível mundial;

4. Salienta que, até à data, a Comissão decidiu autorizar as transferências de tecnologia 
para a produção de vacinas apenas numa base voluntária, o que reduziu as 
possibilidades de aumentar a produção de vacinas na UE e no mundo;

5. Realça que o bloqueio desta derrogação constitui um sério obstáculo ao fim da 
pandemia, uma vez que a desigualdade mundial no acesso às vacinas prolonga a crise 
sanitária e cria mais riscos, incluindo o risco de emergência de variantes resistentes às 
vacinas atuais ou contra as quais estas sejam ineficazes;

6. Congratula-se com o anúncio da administração norte-americana da sua intenção de 
apoiar uma suspensão temporária das patentes de vacinas na OMC, e espera que esta se 
traduza, em breve, numa proposta oficial, por escrito, assim como em ações concretas 
destinadas a intensificar a produção mundial de vacinas; insta os EUA e outros Estados 
membros da OMC a porem termo às proibições de exportação de vacinas e 
matérias-primas;

7. Considera que a rápida aprovação de uma derrogação temporária ao Acordo TRIPS no 
que se refere às patentes é crucial para aumentar a produção de vacinas contra a 
COVID-19 a nível mundial, em particular nos países em desenvolvimento, e para 
contribuir para o combate à pandemia de COVID-19 e para salvar milhares de vidas; 
salienta que a utilização da flexibilidade proporcionada pelo Acordo TRIPS e o recurso 
à suspensão dos direitos de propriedade intelectual (DPI) não se excluem mutuamente, 
sendo, na realidade, complementares;

8. Exorta a Comissão a apoiar, a todos os níveis da OMC, a proposta de suspensão 
temporária dos DPI para as vacinas, os medicamentos, os meios de diagnóstico e o 
equipamento utilizados no combate à COVID-19, bem como a encetar debates baseados 
em textos específicos sem mais demora;

9. Reconhece a contribuição fundamental da UE em termos de donativos para o 
mecanismo COVAX e da iniciativa Equipa Europa, que mobilizou mil milhões de euros 
para a produção e o acesso a vacinas, medicamentos e tecnologias da saúde em África; 
toma nota das propostas da Comissão dirigidas à OMC, nomeadamente sobre a criação 
de uma comissão da saúde e do comércio no âmbito da OMC com vista à preparação da 
12.ª Conferência Ministerial da OMC, mas considera que, sem garantir a derrogação ao 
Acordo TRIPS, todas estas medidas não serão suficientes para responder à necessidade 
premente de intensificar a produção de vacinas nos países em desenvolvimento;

10. Lamenta que as empresas farmacêuticas tenham decidido não participar de forma 
voluntária na iniciativa «Repositório de Acesso à Tecnologia COVID-19» (C-TAP) da 
OMS, que incentiva a disponibilização voluntária da propriedade intelectual, da 
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tecnologia e dos dados existentes para apoiar a partilha e a intensificação a nível 
mundial do fabrico e do fornecimento de produtos médicos de combate à COVID-19; 
exorta a UE a obrigar as empresas farmacêuticas a partilharem as suas tecnologias e 
patentes através da iniciativa C-TAP e a partilharem de imediato os seus conhecimentos 
especializados com as indústrias dos países em desenvolvimento e dos países terceiros 
que já tenham manifestado a sua disponibilidade para contribuir para a produção de 
vacinas;

11. Insta os doadores internacionais e a UE a diversificarem a aquisição de vacinas 
comprando a todos os países e/ou empresas farmacêuticas que tenham desenvolvido 
vacinas contra a COVID-19 reconhecidas pela OMS;

12. Recorda que o reforço da prestação pública de cuidados de saúde universais é a melhor 
forma de combater as epidemias mundiais, proteger as nossas sociedades e abordar o 
problema das desigualdades no acesso aos cuidados de saúde; destaca que a situação 
atual salienta a necessidade de um controlo público sobre a indústria farmacêutica e a 
produção de equipamento médico;

13. Frisa a importância da prevenção de pandemias e a necessidade de aplicar estratégias 
preventivas; apoia a elaboração de um tratado internacional sobre pandemias sob os 
auspícios da OMS, por forma a reforçar a resiliência contra futuras pandemias; apoia a 
recomendação da Plataforma Intergovernamental Científica e Política sobre a 
Biodiversidade e os Serviços Ecossistémicos (IPBES) para a formação de um conselho 
intergovernamental de alto nível sobre prevenção de pandemias que facilite a 
cooperação entre governos;

14. Apela à plena aplicação do princípio «Uma Só Saúde», que reconhece que a saúde 
humana, animal e ambiental estão interligadas; relembra a importância da saúde em 
todas as políticas; faz notar que as pandemias ocorrem devido à diversidade microbiana 
na natureza, e observa com profunda preocupação que as perturbações ecológicas e o 
consumo humano insustentável, assim como os efeitos da crise climática, agravam 
consideravelmente o risco de propagação de outras zoonoses; realça a necessidade de 
intensificar drasticamente os esforços para limitar o aquecimento global a 1,5 °C, a fim 
de proteger e restaurar a biodiversidade e os habitats e assegurar um consumo 
sustentável;

15. Solicita a inclusão de uma exceção sanitária europeia, comunicada à OMC, em todos os 
acordos comerciais, relativa ao acesso a patentes de equipamento médico e 
medicamentos, a fim de garantir que a saúde seja tratada de forma diferente dos outros 
produtos comerciais; salienta que não devem ser impostas restrições à possibilidade de 
os Estados intervirem no setor da saúde pública;

16. Apela à reforma do Acordo TRIPS, para que os países do hemisfério sul possam ter um 
acesso equitativo e a preços acessíveis às tecnologias e aos medicamentos de que as 
suas populações necessitam; solicita que os medicamentos pertinentes para a saúde 
pública fiquem isentos do sistema de patentes, a fim de assegurar que os países pobres 
tenham o direito legal de produzir e importar genéricos de medicamentos que salvam 
vidas;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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