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B9-0309/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon COVID-19 ülemaailmse probleemi lahendamise 
kohta: WTO TRIPS-lepingu suhtes erandi tegemise mõju COVID-19 vaktsiinidele, 
ravile, varustusele ja tootmisvõimsusele arengumaades
(2021/2692(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

1. väljendab muret pandeemia kulgemise pärast, eelkõige madala ja keskmise 
sissetulekuga riikides, kus vaktsineerimiskampaania edeneb aeglaselt; rõhutab, et neile 
riikidele oma elanike vaktsineerimiseks abi pakkumine ei ole mitte ainult moraalne 
kohustus, vaid see on ka meie enda huvides, sest mutatsioonide tekkimine võib piirata 
meie edu pandeemia vastu võitlemisel; peab väga oluliseks rõhutada, et COVID-19 
pandeemia ei ole veel lõppenud ja tuleb säilitada valvsus, eelkõige muteerunud 
viirustüvede suhtes; tõdeb, et selleks võib olla vajalik töötada välja muteerunud 
viirustüvedega kohandatud vaktsiinid, ning peab seetõttu oluliseks säilitada stiimulid 
vaktsiinide teaduslikuks uurimiseks ja tootmiseks;

2. märgib, et igat tüüpi vaktsiinide, kuid eelkõige mRNA tehnoloogial põhinevate 
vaktsiinide tootmise eelduseks on suur tehnoloogiline suutlikkus ning et vaktsiinide 
tootmine on väga keeruline protsess, mis hõlmab tuhandeid tootmisetappe ja lugematuid 
patente ning mitmest riigist pärit toorainete ja komponentide keerukat kombineerimist; 
rõhutab, et patenditud on vaid murdosa teadmistest, mis on ohutute ja tõhusate 
vaktsiinide tootmiseks vajalikud, ning et patentide tühistamine ei võimalda mujal 
maailmas tegutsevatel tootjatel automaatselt omandada vajalikku oskusteavet; on 
seetõttu seisukohal, et kõige tõhusam vahend tootmise laiendamise ja oskusteabe 
jagamise hõlbustamiseks on vabatahtlikud litsentsid; tuletab meelde, et mitmed 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmed ei ole veel rakendanud 
intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS-leping) muudatusi, 
mis puudutavad ekspordi sundlitsentse, ning et olenevalt sellest, milliseks asjaomased 
riiklikud sätted kujunevad, võivad need protsessid olla väga aeganõudvad ja vajada 
tõhustamist; tuletab meelde ka seda, et tarneahela eri etappides ei edastata automaatselt 
asjaomast oskusteavet;

3. rõhutab, et vähim arenenud riikidele tehti juba 1. jaanuarini 2033 kehtiv erand ravimeid 
käsitlevate TRIPS-lepingu sätete rakendamise suhtes ja 1. juulini 2021 kehtiv erand, 
mille pikendamine on praegu arutamisel ja millega vabastatakse vähim arenenud riigid 
kõigist TRIPS-lepingu kohustustest, välja arvatud artiklid 3, 4 ja 5; märgib, et need 
erandid ei mõjuta COVID-19 vaktsiinide tootmist vähim arenenud riikides, sealhulgas 
riikides, millel on ravimite tootmise suutlikkus;

4. märgib, et patendid ja muud intellektuaalomandi kaitse vahendid tagavad õiglase tasu ja 
tagatised ettevõtlusriskide võtmiseks ning soodustavad kõrgetasemeliste 
teadusuuringute tegemist; märgib, et selline kaitse on vabatahtlike litsentsilepingute ja 
oskusteabe siirde alus ning seetõttu pigem vaktsiinide kättesaadavust soodustav kui 
takistav tegur; hoiatab, et olukorras, kus patente ei ole võimalik jõustada, peaksid 
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ettevõtted oma uuenduste kaitsmiseks lootma salastamisele või ainuõigusele; rõhutab, et 
TRIPS-lepingu suhtes erandi tegemine kujutaks endast suurt ohtu teadusuuringute 
rahastamisele, eelkõige teadlaste, investorite, arendajate ja kliiniliste uuringute 
seisukohalt; rõhutab, et omandiõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitse on 
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide põhiseaduslik kohustus;

5. tuletab meelde, et EL on jätkuvalt kogu maailma vaktsiinitootjate seas juhtival kohal, 
olles eksportinud poole oma toodangust rohkem kui 110 riiki; peab kahetsusväärseks, et 
teised arenenud tööstusriigid, eelkõige Ameerika Ühendriigid, ei ole kandnud oma osa 
vastutusest tagada ülemaailmne ja võrdne juurdepääs vaktsiinidele;

6. on seisukohal, et kõige tõhusam viis pandeemia vastu võitlemiseks on kiiresti 
suurendada vaktsiinitootmist kogu maailmas ning tagada kiirem ja laiem kättesaadavus 
madalama hinnaga, eelkõige haavatavatele elanikkonnarühmadele madala ja keskmise 
sissetulekuga riikides; kutsub seetõttu ELi ja kõiki WTO liikmeid üles avaldama 
vastuseisu TRIPS-lepingu suhtes ajutise erandi tegemise ettepanekule ning India ja 
Lõuna-Aafrika esitatud muudatusettepanekule, kuna see ei suurendaks COVID-19 
vaktsiinide kättesaadavust, vaid vähendaks veelgi tulevaste teadusuuringute, 
innovatsiooni ja oskusteabe edastamise stiimuleid; tunneb heameelt WTO peadirektori 
püüdluste üle veenda liikmeid leidma dialoogipõhist lahendust ning on rahul komisjoni 
selleteemaliste teatavaks tehtud ettepanekutega; teeb selle asemel ettepaneku teha 
järgmist:

– kaotada kõik kehtivad de facto ja de jure ekspordipiirangud, mis puudutavad 
vaktsiine ja tooraineid tarneahelates, välja arvatud läbipaistvuse suurendamise 
mehhanismid;

– pakkuda kiiresti rahalisi stiimuleid ja toetada vaktsiinide tootmisvõimsuse 
suurendamist, eelkõige arengumaades;

– pakkuda stiimuleid vabatahtlike litsentsilepingute sõlmimiseks ning 
vabatahtlikuks tehnoloogia ja oskusteabe siirdeks riikidesse, kus on 
vaktsiinitööstus juba olemas, ning käivitada dialoog vabatahtliku litsentsimise 
takistuste ja nende ületamise teemal;

– suurendada oluliselt COVAXi mehhanismi kaudu pakutavate vaktsiinidooside 
arvu;

7. toetab komisjoni kavatsust esitada juuni alguses WTO-le ettepanek nn kolmanda 
võimaluse kohta, milles keskendutakse kolmele üksteist täiendavale sambale: 
kaubanduse lihtsustamine ja ekspordipiirangute vastased meetmed, tootmise 
laiendamine, sealhulgas vaktsiinitootjate ja arendajate võetavate kohustuste kaudu, ning 
TRIPS-lepingu kohustuslike litsentsidega seotud paindlikkusmeetmete täpsustamine ja 
hõlbustamine; tunneb heameelt selle üle, et komisjon käivitas juhtalgatuse Team Europe 
(Euroopa tiim), et aidata suurendada vaktsiinitootmist Aafrikas, toetades rahaliselt 
piirkondlikke tootmiskeskusi;

8. märgib, et EL on COVAXi mehhanismi peamine panustaja nii rahaliselt kui ka 
vaktsiinide jagamise osas, seda nii COVAXi kaudu kui ka kahepoolselt; peab seetõttu 
tervitatavaks Euroopa tiimi võetud kohustust annetada aasta lõpuks 100 miljonit doosi 
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madala ja keskmise sissetulekuga riikidele ning tunneb heameelt vaktsiinitootjatega 
saavutatud kokkuleppe üle, mille kohaselt tuleb 2021. aastal toimetada 1,3 miljardit 
vaktsiinidoosi keskmise sissetulekuga riikidesse madala hinnaga ja madala 
sissetulekuga riikidesse ilma kasumit teenimata;

9. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles tegema pandeemiast järeldusi, et olla tulevasteks 
tervishoiukriisideks paremini valmis; kutsub neid seetõttu üles pakkuma arenguriikidele 
ja ELi mittekuuluvatele riikidele logistika ja vaktsiinide jaotusahelate korraldamiseks 
rohkem toetust; võtab teadmiseks sellised murekohad nagu jahutustaristu, jaotuskanalite 
ja kvalifitseeritud personali puudumine, geograafilist ja sotsiaal-majanduslikku haaret 
puudutavad takistused ning vaktsiinikõhklus; kutsub ELi üles süvendama selleteemalisi 
arutelusid COVAXi mehhanismi liikmetega; tunneb sellega seoses heameelt G20 
Rooma deklaratsiooni keskendumise üle valmisoleku suurendamisele, et edaspidi 
vältida ootamatult ülemaailmsesse tervishoiualasesse hädaolukorda sattumist;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


