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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντιμετώπιση της παγκόσμιας 
πρόκλησης σχετικά με την Covid-19: αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία 
TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της Covid-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό 
και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες
(2021/2692(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1. εκφράζει την ανησυχία του για την εξέλιξη της πανδημίας, ιδίως σε χώρες χαμηλού και 
μεσαίου εισοδήματος, όπου η εκστρατεία εμβολιασμού προχωρά με αργούς ρυθμούς· 
τονίζει ότι η παροχή βοήθειας στις χώρες αυτές για τον εμβολιασμό των κατοίκων τους 
δεν αποτελεί μόνο ηθική επιταγή, αλλά ταυτόχρονα είναι προς το δικό μας συμφέρον, 
διότι η εμφάνιση μεταλλάξεων θα μπορούσε να υπονομεύσει την επιτυχία μας στην 
καταπολέμηση της πανδημίας· τονίζει ιδιαιτέρως ότι η πανδημία COVID-19 δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί και ότι πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, ιδίως όσον αφορά 
τα μεταλλαγμένα στελέχη· αναγνωρίζει ότι αυτό μπορεί να απαιτεί την ανάπτυξη 
εμβολίων προσαρμοσμένων στη μετάλλαξη και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζει τη σημασία 
της διατήρησης κινήτρων για την έρευνα και την παραγωγή εμβολίων·

2. σημειώνει ότι η παραγωγή κάθε είδους εμβολίου, αλλά ιδίως εκείνων που βασίζονται 
στην τεχνολογία mRNA, απαιτεί προηγμένες ικανότητες, και ότι η παραγωγή εμβολίων 
είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει χιλιάδες στάδια παραγωγής και 
αναρίθμητα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και ένα σύνθετο μείγμα πρώτων υλών και 
συστατικών που προέρχονται από διάφορες χώρες· τονίζει ότι τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας καλύπτουν μόνο ένα μέρος των γνώσεων που απαιτούνται για την 
παραγωγή ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και ότι η άρση των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας δεν θα επιτρέψει σε παραγωγούς από άλλα μέρη του κόσμου να 
αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία αυτόματα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι 
συμβατικές άδειες είναι το αποτελεσματικότερο μέσο για τη διευκόλυνση της 
επέκτασης της παραγωγής και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας· υπενθυμίζει ότι αρκετά 
μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τις 
τροποποιήσεις της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα 
του εμπορίου (συμφωνία TRIPS) σχετικά με τις υποχρεωτικές άδειες εξαγωγής και ότι, 
ανάλογα με τη μορφή που λαμβάνουν αυτές οι εθνικές διατάξεις, οι διαδικασίες μπορεί 
να είναι πολύ χρονοβόρες και να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης· υπενθυμίζει επίσης ότι 
δεν υπάρχει αυτόματη μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού·

3. τονίζει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες απολαύουν ήδη παρέκκλισης, η οποία 
χορηγείται έως την 1η Ιανουαρίου 2033, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της 
συμφωνίας TRIPS για τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και παρέκκλισης, η οποία 
χορηγείται έως την 1η Ιουλίου 2021 και της οποίας η παράταση βρίσκεται επί του 
παρόντος υπό συζήτηση, εξαιρώντας τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από όλες τις 
υποχρεώσεις της συμφωνίας TRIPS εκτός από τα άρθρα 3, 4 και 5· επισημαίνει την 
έλλειψη αντικτύπου αυτών των παρεκκλίσεων στην παραγωγή εμβολίων κατά της 
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νόσου COVID-19 στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που έχουν ικανότητα παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων·

4. επισημαίνει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα μέσα προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας διασφαλίζουν δίκαιες ανταμοιβές και διασφαλίσεις για την 
ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου και παρέχουν κίνητρα για έρευνα υψηλού 
επιπέδου· σημειώνει ότι η προστασία αυτή αποτελεί τη βάση για συμφωνίες 
συμβατικής αδειοδότησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και, ως εκ τούτου, αποτελεί 
παράγοντα διευκόλυνσης και όχι εμποδίων στη διαθεσιμότητα εμβολίων· προειδοποιεί 
ότι, σε ένα πλαίσιο μη εκτελεστότητας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι εταιρείες θα 
πρέπει να καταφύγουν στο απόρρητο ή στην αποκλειστικότητα για να προστατεύσουν 
τις καινοτομίες τους· υπογραμμίζει την απειλή που θα συνιστούσε η παρέκκλιση από τη 
συμφωνία TRIPS για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ιδίως για τους ερευνητές, τους 
επενδυτές, τους προγραμματιστές και τις κλινικές δοκιμές· τονίζει ότι η προστασία των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών μελών της·

5. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ εξακολουθεί να είναι κορυφαίος προμηθευτής εμβολίων σε όλο 
τον κόσμο, έχοντας εξαγάγει το ήμισυ της παραγωγής της σε περισσότερες από 110 
χώρες· σημειώνει με λύπη ότι άλλες προηγμένες βιομηχανικές οικονομίες, ιδίως οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν εκπληρώσει το μερίδιο ευθύνης τους όσον αφορά τη 
διασφάλιση παγκόσμιας και ισότιμης πρόσβασης σε εμβόλια·

6. είναι της άποψης ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την καταπολέμηση της 
πανδημίας είναι η ταχεία κλιμάκωση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων και η 
εξασφάλιση ταχύτερης, ευρύτερης και χαμηλού κόστους διαθεσιμότητας, ιδίως για 
ευάλωτους πληθυσμούς σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος· καλεί, ως εκ 
τούτου, την ΕΕ και όλα τα μέλη του ΠΟΕ να αντιταχθούν στην πρόταση για προσωρινή 
παρέκκλιση από τη συμφωνία TRIPS, καθώς και στην αναθεωρημένη πρόταση που 
υπέβαλαν η Ινδία και η Νότια Αφρική, καθώς ένα τέτοιο βήμα δεν θα αυξήσει τη 
διαθεσιμότητα εμβολίων κατά της νόσου COVID-19, αλλά θα αποθάρρυνε περαιτέρω 
τη μελλοντική έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ για να πείσει τα μέλη να 
επιδιώξουν μια λύση βασισμένη στον διάλογο, καθώς και τις εξαγγελθείσες σχετικές 
προτάσεις της Επιτροπής· αντ’ αυτού, προτείνει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

– άρση όλων των υφιστάμενων de facto και de jure περιορισμών στις εξαγωγές 
εμβολίων και πρώτων υλών στις αλυσίδες εφοδιασμού, εξαιρουμένων των 
μηχανισμών που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση της διαφάνειας,

– επείγουσα παροχή οικονομικών κινήτρων και στήριξη της αύξησης της 
ικανότητας παραγωγής εμβολίων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες,

– παροχή κινήτρων για συμφωνίες συμβατικής αδειοδότησης και εθελοντικές 
μεταφορές τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε χώρες με προϋπάρχουσες 
βιομηχανίες παρασκευής εμβολίων και έναρξη διαλόγου σχετικά με τα 
υφιστάμενα εμπόδια στη συμβατική αδειοδότηση και τον τρόπο αντιμετώπισής 
τους,
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– σημαντική αύξηση του αριθμού των δόσεων εμβολίου που παρέχονται μέσω του 
μηχανισμού COVAX·

7. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση «τρίτου τρόπου» στον 
ΠΟΕ στις αρχές Ιουνίου, εστιάζοντας σε τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες: 
διευκόλυνση του εμπορίου και μέτρα κατά των εξαγωγικών περιορισμών, επέκταση της 
παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω δεσμεύσεων των παραγωγών και των κατασκευαστών 
εμβολίων, και αποσαφήνιση και διευκόλυνση των δυνατοτήτων ευελιξίας της 
συμφωνίας TRIPS όσον αφορά τις υποχρεωτικές άδειες· χαιρετίζει την έναρξη από την 
Επιτροπή της εμβληματικής πρωτοβουλίας Team Europe για την ενίσχυση της 
παρασκευής εμβολίων στην Αφρική μέσω της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης σε 
περιφερειακούς κόμβους παρασκευής·

8. σημειώνει ότι η ΕΕ αποτελεί μείζονα χορηγό του μηχανισμού COVAX όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση και τον διαμοιρασμό των εμβολίων, τόσο μέσω του COVAX όσο και 
διμερώς· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση της Team Europe να δωρίσει 100 
εκατομμύρια δόσεις σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως το τέλος του 
έτους, και χαιρετίζει τη συμφωνία με τους παρασκευαστές εμβολίων να παραδώσουν 
1,3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων το 2021 με χαμηλό κόστος στις χώρες μέσου 
εισοδήματος και χωρίς κέρδος σε χώρες χαμηλού εισοδήματος·

9. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντλήσουν διδάγματα από την πανδημία 
προκειμένου να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για μελλοντικές κρίσεις στον τομέα 
της υγείας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να παράσχουν μεγαλύτερη στήριξη στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και σε τρίτες χώρες όσον αφορά τις αλυσίδες εφοδιαστικής και 
διανομής εμβολίων· αναγνωρίζει περιορισμούς όπως η έλλειψη υποδομών ψύξης, 
διαύλων διανομής και ειδικευμένου προσωπικού, οι φραγμοί στη γεωγραφική και 
κοινωνικοοικονομική απήχηση και η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια· καλεί την 
ΕΕ να εντείνει τις συζητήσεις με τα μέλη του μηχανισμού COVAX για το θέμα αυτό· 
χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την εστίαση της Διακήρυξης της G20, στη Ρώμη, στην 
αύξηση της ετοιμότητας ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου κατάρρευση από μια παγκόσμια 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.


