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B9-0309/2021

Resolutie van het Europees Parlement over het aangaan van de wereldwijde COVID-19-
uitdaging: gevolgen van de “waiver” van de TRIPS-overeenkomst van de WTO voor 
COVID-19-vaccins, behandeling, uitrusting en het vergroten van de productiecapaciteit 
in ontwikkelingslanden
(2021/2692(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

1. maak zich zorgen over de ontwikkeling van de pandemie, met name in landen met een 
laag of een middeninkomen, waar de vaccinatiecampagnes slechts langzaam verlopen; 
benadrukt dat het helpen van die landen bij het vaccineren van hun inwoners niet alleen 
een morele plicht is, maar ook ons eigen belang dient, aangezien de opkomst van 
mutaties ons succes bij de bestrijding van de pandemie zou kunnen ondermijnen; 
onderstreept met klem dat de COVID-19-pandemie nog niet over is en dat we 
waakzaam moeten blijven, met name wat mutaties betreft; erkent dat dit mogelijkerwijs 
betekent dat we aan mutaties aangepaste vaccins moeten ontwikkelen, en erkent in dit 
verband het belang van het handhaven van stimulansen voor onderzoek naar en de 
productie van vaccins;

2. geeft aan dat de productie van elk type vaccin, maar met name van op 
mRNA-technologie gebaseerde vaccins, geavanceerde capaciteiten vereist, en dat de 
productie van vaccins een zeer ingewikkeld proces is met duizenden productiestappen 
en ontelbare octrooien, alsook een complexe mix van grondstoffen en componenten uit 
meerdere landen; benadrukt dat octrooien slechts betrekking hebben op een fractie van 
de kennis die nodig is om veilige en doeltreffende vaccins te produceren, en dat het 
opheffen van octrooien producenten in andere delen van de wereld niet automatisch in 
staat zal stellen de noodzakelijke knowhow te verwerven; is dan ook van mening dat 
vrijwillige vergunningen het meest doeltreffende instrument zijn om de productie te 
vergroten en tot kennisuitwisseling te komen; geeft aan dat meerdere leden van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) de amendementen op de Overeenkomst inzake de 
handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS) met betrekking tot verplichte 
exportvergunningen nog niet ten uitvoer hebben gelegd en dat - afhankelijk van de vorm 
die de desbetreffende nationale voorschriften gaan krijgen - de processen zeer lang 
kunnen duren, en dat er misschien ruimte is voor verbetering; geeft ook aan dat er geen 
automatische overdracht van hieraan gerelateerde knowhow is in de 
bevoorradingsketen;

3. benadrukt dat de minst ontwikkelde landen reeds over een tot 1 januari 2033 geldende 
“waiver” van de toepassing van de TRIPS-bepalingen inzake farmaceutische producten 
beschikken, alsook over een “waiver”, toegekend tot 1 juli 2021 en waarvan de 
verlenging op dit moment onderwerp van gesprek is, van alle TRIPS-verplichtingen, 
met uitzondering van die in de artikelen 3, 4 en 5; wijst erop dat deze “waivers” van 
zeer geringe invloed zijn op de productie van COVID-19-vaccins in de minst 
ontwikkelde landen, met inbegrip van die met capaciteit voor het maken van 
farmaceutische producten;
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4. geeft aan dat octrooien en andere vormen van bescherming van intellectuele eigendom 
een billijk rendement waarborgen en bescherming tegen ondernemersrisico’s bieden, en 
hoogwaardig onderzoek stimuleren; geeft aan dat deze bescherming de basis voor 
overeenkomsten inzake vrijwillige vergunningen en de overdracht van knowhow vormt, 
en derhalve juist bijdraagt aan de beschikbaarheid van vaccins (en deze niet 
bemoeilijkt); waarschuwt ervoor dat indien octrooien niet meer afdwingbaar zouden 
zijn, ondernemingen hun toevlucht zouden moeten nemen tot geheimhouding of 
exclusiviteit om hun innovaties te beschermen; benadrukt de bedreiging die een 
“waiver” van de TRIPS-overeenkomst zou vormen voor de financiering van onderzoek, 
met name voor onderzoekers, investeerders, ontwikkelaars en klinische proeven; 
benadrukt dat de bescherming van eigendomsrechten, met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, een constitutionele verplichting van de Europese Unie en haar 
lidstaten is;

5. herinnert eraan dat de EU onverminderd een van de toonaangevende leveranciers van 
vaccins in de wereld is, in de wetenschap dat zij de helft van haar productie exporteert 
naar meer dan 110 landen; betreurt het dat andere ontwikkelde industrielanden, met 
name de Verenigde Staten, hun deel van de verantwoordelijkheid voor het waarborgen 
van een wereldwijde en billijke toegang tot vaccins niet hebben waargenomen;

6. is van mening dat de pandemie het doeltreffendst kan worden bestreden met een snelle 
opschaling van de wereldwijde productie van vaccins en met een snellere en bredere 
terbeschikkingstelling daarvan tegen lage kosten, met name voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen in landen met een laag of een middeninkomen; roept de EU en alle 
leden van de WTO dan ook op zich uit te spreken tegen het voorstel voor een tijdelijke 
“waiver” van de TRIPS-overeenkomst, alsook tegen het herziene voorstel van India en 
Zuid-Afrika, aangezien een dergelijke stap de beschikbaarheid van COVID-19-vaccins 
niet zou vergroten, maar toekomstig onderzoek, innovatie en de overdracht van 
knowhow juist minder aantrekkelijk zou maken; verwelkomt de inspanningen van de 
directeur-generaal van de WTO om de leden ervan te overtuigen een op dialoog 
stoelende oplossing te vinden, alsook de door de Commissie aangekondigde voorstellen 
dienaangaand; stelt voor in plaats daarvan de volgende maatregelen te nemen:

– opheffen van alle bestaande de facto en de jure exportbeperkingen voor vaccins 
en grondstoffen in de bevoorradingsketens, onder uitsluiting van de mechanismen 
ter vergroting van transparantie,

– snel ter beschikking stellen van financiële stimulansen en ondersteuning voor het 
opschalen van de productiecapaciteiten voor vaccins, met name in 
ontwikkelingslanden,

– stimuleren van overeenkomsten voor vrijwillige vergunningen en de vrijwillige 
overdracht van technologie en knowhow naar landen met bestaande capaciteit 
voor de productie van vaccins, en starten van een dialoog over bestaande 
obstakels voor vrijwillige vergunningen en het elimineren daarvan,

– substantieel vergroten van het aantal doses vaccin dat via de COVAX-faciliteit ter 
beschikking wordt gesteld;

7. steunt het voornemen van de Commissie om de WTO begin juni een “derde weg”-
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voorstel voor te leggen over drie complementaire pijlers: handelsfacilitering en 
maatregelen tegen exportbeperkingen, uitbreiding van de productie, waaronder middels 
toezeggingen van producenten en ontwikkelaars van vaccins, en verduidelijking en 
facilitering van de TRIPS-flexibiliteiten in verband met verplichte vergunningen; 
verwelkomt de lancering door de Commissie van het vlaggenschipinitiatief Team 
Europe om bij te dragen aan het opschalen van de vaccinproductie in Afrika middels de 
terbeschikkingstelling van financiële steun aan regionale productiehubs;

8. stelt vast dat de EU een belangrijke donor van de COVAX-faciliteit is wat financiering 
en de uitwisseling van vaccins betreft, zowel via COVAX als bilateraal; verwelkomt in 
dit verband de toezegging van Team Europe om voor het eind van het jaar 100 miljoen 
doses ter beschikking te stellen aan landen met een laag of een middeninkomen, en 
juicht de overeenkomst met de producenten van vaccins toe om in 2021 1,3 miljard 
vaccindoses ter beschikking te stellen, tegen geringe kosten aan landen met een 
middeninkomen en tegen kostprijs aan landen met een laag inkomen;

9. verzoekt de EU en haar lidstaten lessen te trekken uit de pandemie en ervoor te zorgen 
dat ze beter voorbereid zijn op toekomstige gezondheidscrisissen; verzoekt hen derhalve 
ontwikkelings- en niet-EU-landen meer steun te geven voor logistiek en ketens voor de 
distributie van vaccins; erkent dat er beperkingen zijn, zoals onvoldoende 
koelinstallaties, distributiekanalen en gekwalificeerd personeel, obstakels voor 
geografische en sociaal-economische “outreach”, en vaccinscepsis; verzoekt de EU de 
gesprekken hierover met de leden van de COVAX-faciliteit te intensiveren; juicht het in 
dit verband toe dat de Verklaring van Rome van de G20 zich met name richt op het 
vergroten van de voorbereidheid, om te voorkomen dat de wereld bij een volgende 
wereldwijde gezondheidscrisis opnieuw wordt verrast;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


