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B9-0309/2021

Az Európai Parlament állásfoglalása a Covid19 jelentette globális kihívással való 
szembenézésről: a WTO TRIPS-megállapodás alóli mentesség hatásai a Covid19-
oltóanyagokra, a kezelésekre, a felszerelésekre és a gyártási kapacitás növelésére a 
fejlődő országokban
(2021/2692(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

1. aggodalmának ad hangot a világjárvány alakulása miatt, különösen az alacsony és 
közepes jövedelmű országokban, ahol az oltási kampány csak lassan halad; 
hangsúlyozza, hogy ezen országok támogatása nem csupán erkölcsi kötelesség, hanem 
saját érdekeink is, mivel a mutációk megjelenése alááshatja a világjárvány elleni 
küzdelem sikerét; határozottan hangsúlyozza, hogy a Covid19-világjárvány még nem 
ért véget, és továbbra is ébernek kell lennünk, különös tekintettel a mutáns törzsekre; 
elismeri, hogy ehhez szükség lehet a mutációhoz igazított oltóanyagok kifejlesztésére, 
és ezért elismeri az oltóanyagok kutatására és előállítására irányuló ösztönzők 
fenntartásának fontosságát;

2. megjegyzi, hogy bármilyen típusú, de különösen az mRNS-technológián alapuló 
oltóanyagok előállításához fejlett képességekre van szükség, és hogy az oltóanyagok 
előállítása rendkívül összetett folyamat, amely több ezer gyártási lépést és számtalan 
szabadalmat foglal magában, valamint több országból származó nyersanyagok és 
összetevők összetett keverékét; hangsúlyozza, hogy a szabadalmak csak töredékére 
terjednek ki a biztonságos és hatékony oltóanyagok előállításához szükséges 
ismereteknek, és hogy a szabadalmak feloldása nem teszi lehetővé a világ más részeiről 
származó gyártók számára, hogy automatikusan megszerezzék a szükséges know-how-t; 
ezért úgy véli, hogy az önkéntes engedélyek jelentik a leghatékonyabb eszközt a 
termelés bővítésének és a know-how megosztásának elősegítéséhez; emlékeztet arra, 
hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) számos tagja még nem hajtotta végre a 
szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS-
megállapodás) kényszerengedélyekre vonatkozó módosításait, és hogy attól függően, 
hogy ezek a nemzeti rendelkezések milyen formát öltenek, a folyamatok nagyon 
hosszadalmasak lehetnek, és van még mit javítani; emlékeztet továbbá arra, hogy a 
kapcsolódó know-how nem kerül automatikusan átadásra az ellátási láncban;

3. hangsúlyozza, hogy a legkevésbé fejlett országok már mentességet élveznek 2033. 
január 1-jéig a TRIPS-megállapodás gyógyszerekre vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtása alól, és mentességet élveznek 2021. július 1-jéig (e mentesség 
meghosszabbításáról jelenleg folynak a tárgyalások) a TRIPS-megállapodás 3., 4. és 5. 
cikke kivételével valamennyi kötelezettség alól; megjegyzi, hogy e mentességek nem 
gyakorolnak hatást a Covid19 elleni oltóanyagok előállítására a legkevésbé fejlett 
országokban, beleértve azokat is, amelyek gyógyszergyártási kapacitással rendelkeznek;

4. megjegyzi, hogy a szabadalmak és a szellemi tulajdon egyéb védelmei méltányos 
díjazást és biztosítékokat jelentenek a vállalkozói kockázatvállalás szempontjából, és 
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ösztönzik a magas szintű kutatást; megjegyzi, hogy az ilyen védelem az önkéntes 
engedélyezési megállapodások és a know-how átadásának alapja, és ezért inkább 
lehetővé teszi, mintsem akadályozza az oltóanyagok rendelkezésre állását; figyelmeztet 
arra, hogy a szabadalmak végrehajthatatlanságának paradigmája szerint a vállalatoknak 
titoktartást vagy kizárólagosságot kellene alkalmazniuk innovációik védelme 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a TRIPS-megállapodás alóli mentesség fenyegetést 
jelentene a kutatás finanszírozására, különösen a kutatókra, a befektetőkre, a 
fejlesztőkre és a klinikai vizsgálatokra; hangsúlyozza, hogy a tulajdonjogok, köztük a 
szellemi tulajdonjogok védelme az Európai Unió és tagállamai alkotmányos 
kötelezettsége;

5. emlékeztet arra, hogy az EU világszerte továbbra is vezető oltóanyag-szolgáltató, 
termelésének felét több mint 110 országba exportálta; sajnálattal állapítja meg, hogy 
más fejlett ipari gazdaságok, különösen az Egyesült Államok, nem teljesítették a 
felelősség rájuk eső részét az oltóanyagokhoz való globális és méltányos hozzáférés 
biztosítása terén;

6. azon a véleményen van, hogy a világjárvány elleni küzdelem leghatékonyabb módja az 
oltóanyagok globális termelésének gyors növelése és a gyorsabb, szélesebb körű és 
alacsony költségű rendelkezésre állás biztosítása, különösen az alacsony és közepes 
jövedelmű országok kiszolgáltatott népessége számára; felhívja ezért az EU-t és a WTO 
valamennyi tagját, hogy ellenezzék a TRIPS-megállapodás ideiglenes felfüggesztésére 
irányuló indítványt, valamint az India és Dél-Afrika által benyújtott felülvizsgált 
indítványt, mivel egy ilyen lépés nem növelné a Covid19-oltóanyagok rendelkezésre 
állását, hanem tovább csökkentené a jövőbeli kutatáshoz, innovációhoz és a know-how 
átadásához való kedvet; üdvözli a WTO főigazgatójának arra irányuló erőfeszítéseit, 
hogy meggyőzze a tagokat a párbeszéden alapuló megoldásról, valamint üdvözli a 
Bizottság e tekintetben bejelentett javaslatait; ehelyett a következő lépések megtételét 
javasolja:

– az ellátási láncokban az oltóanyagokra és nyersanyagokra vonatkozó valamennyi 
tényleges és jogszabályban rögzített kiviteli korlátozás feloldása, az átláthatóság 
növelését célzó mechanizmusok kivételével,

– sürgős pénzügyi ösztönzők nyújtása és támogatás az oltóanyagok gyártási 
kapacitásának növeléséhez, különösen a fejlődő országokban,

– az önkéntes engedélyezési megállapodások, valamint a technológia és a know-
how önkéntes átadásának ösztönzése a már meglévő oltóanyaggyártó iparágakkal 
rendelkező országokba, valamint párbeszéd indítása az önkéntes engedélyezés 
előtt álló akadályokról és azok leküzdésének módjáról,

– a COVAX eszköz révén biztosított vakcinaadagok számának jelentős növelése;

7. támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy június elején „harmadik” javaslatot 
nyújtson be a WTO-nak, amely három egymást kiegészítő pillérre összpontosít: a 
kereskedelem megkönnyítése és az exportkorlátozások elleni intézkedések, a termelés 
bővítése, többek között az oltóanyaggyártók és -fejlesztők kötelezettségvállalásai révén, 
valamint a TRIPS-megállapodás kényszerengedélyekkel kapcsolatos rugalmasságának 
tisztázása és megkönnyítése; üdvözli, hogy a Bizottság elindította az „Európa együtt” 
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(Team Europe) elnevezésű kiemelt kezdeményezést, amelynek célja, hogy a regionális 
gyártási központoknak nyújtott támogatás révén fellendítse az oltóanyaggyártást 
Afrikában;

8. megjegyzi, hogy az EU a COVAX eszköz jelentős adományozója a finanszírozás és az 
oltóanyagon való osztozás tekintetében, mind a COVAX , mind pedig kétoldalú 
kapcsolatok keretében; üdvözli e tekintetben az „Európa együtt” arra vonatkozó 
kötelezettségvállalását, hogy az év végéig 100 millió adagot adományoz az alacsony és 
közepes jövedelmű országoknak, és üdvözli az oltóanyaggyártókkal kötött 
megállapodást, amely szerint 2021-ben 1,3 milliárd adagnyi oltóanyagot szállítanak 
alacsony áron a közepes jövedelmű országok számára, illetve nyereség nélkül az 
alacsony jövedelmű országok számára;

9. felhívja az EU-t és tagállamait, hogy vonják le a világjárvány tanulságait a jövőbeli 
egészségügyi válságokra való felkészültségük fokozása érdekében; ezért felszólítja őket, 
hogy nyújtsanak több támogatást a fejlődő és a nem uniós országoknak a logisztikához 
és az oltóanyag-elosztási láncokhoz; elismeri az olyan korlátokat, mint a hűtési 
infrastruktúra, az elosztási csatornák és a képzett személyzet hiánya, a földrajzi és 
társadalmi-gazdasági tájékoztatás akadályai és a védőoltásokkal szembeni 
bizalmatlanság; felkéri az EU-t, hogy fokozza a COVAX eszköz tagjaival e témában 
folytatott megbeszéléseket; ebből a szempontból üdvözli azt, hogy a G20-ak Római 
Nyilatkozata a felkészültség fokozására összpontosít annak elkerülése érdekében, hogy 
egy globális egészségügyi vészhelyzet esetén ismét védtelen helyzetben találjuk 
magunkat;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


