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B9-0309/2021

Resolucija Evropskega parlamentao obravnavanju globalnega izziva, ki ga predstavlja 
COVID-19: učinki opustitve sporazuma TRIPS Svetovne trgovinske organizacije na 
cepiva proti COVID-19, zdravljenje, opremo in proizvodno zmogljivost v državah v 
razvoju
(2021/2692(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

1. je zaskrbljen zaradi razvoja pandemije, zlasti v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, 
kjer cepljenje napreduje počasi; poudarja, da pomoč tem državam pri cepljenju njihovih 
državljanov ni samo moralna dolžnost, temveč je tudi v našem interesu, saj bi lahko 
pojav mutacij omajal naš uspeh v boju proti pandemiji; močno poudarja, da pandemija 
covida-19 še ni mimo in da moramo ostati previdni, zlasti kar zadeva mutacije; 
priznava, da bo v ta namen morda treba razviti cepiva, prilagojena mutacijam, in zato 
priznava, da je pomembno ohraniti pobude za raziskave in proizvodnjo cepiv;

2. ugotavlja, da so za proizvodnjo kateregakoli cepiva, zlasti pa tistih, ki temeljijo na 
tehnologiji mRNA, potrebne napredne zmogljivosti, in da je proizvodnja cepiv zelo 
kompleksen proces, ki ga sestavlja na tisoče proizvodnih korakov in nešteto patentov, 
pa tudi kompleksna kombinacija surovin in sestavin, ki prihajajo iz več držav; poudarja, 
da patenti zajemajo zgolj del znanja, ki je potrebno za proizvodnjo varnih in učinkovitih 
cepiv, in da odprava patentne zaščite proizvajalcem iz drugih delov sveta ne bo 
samodejno omogočila, da bi pridobili ustrezno strokovno znanje; zato meni, da je 
prostovoljno izdajanje licenc najučinkovitejši instrument za povečanje proizvodnje in 
izmenjavo strokovnega znanja; želi spomniti, da članice Svetovne trgovinske 
organizacije še ne izvajajo sprememb k Sporazumu o trgovinskih vidikih pravic 
intelektualne lastnine (sporazum TRIPS) v zvezi s prisilnimi licencami za izvoz ter da 
so lahko postopki glede na obliko teh nacionalnih določb zelo dolgi in da obstaja 
možnost za izboljšanje; prav tako želi spomniti, da ni samodejnega prenosa povezanega 
strokovnega znanja vzdolž dobavne verige;

3. poudarja, da za najmanj razvite države že velja opustitev, odobrena do 1. januarja 2033, 
v zvezi z izvajanjem določb sporazuma TRIPS o farmacevtskih izdelkih ter opustitev, 
odobrena do 1. julija 2021, o katere podaljšanju se trenutno razpravlja, na podlagi katere 
so najmanj razvite države izvzete iz vseh obveznosti sporazuma TRIPS, razen členov 3, 
4 in 5; ugotavlja, da opustitve glede proizvodnje cepiva proti covidu-19 nimajo veliko 
učinka v najmanj razvitih državah, tudi v tistih, ki imajo zmogljivosti za proizvodnjo 
farmacevtskih izdelkov;

4. ugotavlja, da zaščita patentov in druge intelektualne lastnine zagotavlja pravične 
nagrade in varovala za podjetniško tveganje ter spodbuja raziskave na visoki ravni; 
ugotavlja, da je takšna zaščita temelj za sporazume o prostovoljnem izdajanju licenc ter 
prenos strokovnega znanja, zato spodbuja razpoložljivost cepiv in je ne ovira; opozarja, 
da bi se morala podjetja v okviru paradigme o neizvršljivosti za patente zateči k uporabi 
tajnosti ali ekskluzivnosti, da bi zaščitila svoje inovacije; svari, da bi lahko opustitev 
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sporazuma TRIPS pomenila grožnjo za financiranje raziskav, zlasti za raziskovalce, 
vlagatelje, razvijalce in klinične preiskave; poudarja, da je varstvo lastnine, tudi pravic 
intelektualne lastnine, ustavna dolžnost Evropske unije in držav članic;

5. želi spomniti, da je EU še vedno vodilna dobaviteljica cepiv po svetu, saj polovico 
proizvedenih cepiv izvaža v več kot 110 držav; obžaluje, da druga napredna industrijska 
gospodarstva, zlasti Združene države, niso izpolnila svojega deleža odgovornosti pri 
zagotavljanju svetovnega in pravičnega dostopa do cepiv;

6. meni, da je najučinkovitejši način za boj proti pandemiji hitro povečanje obsega 
svetovne proizvodnje cepiv ter zagotavljanje hitrejše in obsežnejše razpoložljivosti 
cepiv po nizkih cenah, zlasti za ranljive prebivalce v državah z nizkim in srednjim 
dohodkom; poziva EU in članice Svetovne trgovinske organizacije, naj zato 
nasprotujejo predlogu začasne opustitve sporazuma TRIPS in popravljenemu predlogu, 
ki sta ga vložili Indija in Južna Afrika, saj tak ukrep ne bi povečal razpoložljivosti cepiv 
proti covidu-19, temveč bi še bolj odvrnil od prihodnjih raziskav, inovacij in prenosa 
strokovnega znanja; pozdravlja prizadevanja generalnega direktorja Svetovne 
trgovinske organizacije, da bi članice prepričal k rešitvi z dialogom, ter napovedane 
predloge Komisije v zvezi s tem; namesto tega predlaga sprejetje naslednjih ukrepov:

– odprava vseh dejanskih in pravnih omejitev izvoza za cepiva in surovine v 
dobavnih verigah, razen mehanizmov za zagotavljanje preglednosti,

– nujna zagotovitev finančnih spodbud in podpore za povečanje proizvodnih 
zmogljivosti za cepiva, zlasti v državah v razvoju,

– spodbujanje sporazumov o prostovoljnem izdajanju licenc ter prostovoljnem 
prenosu tehnologij in strokovnega znanja v države z obstoječimi industrijskimi 
zmogljivostmi za proizvodnjo cepiv ter začetek dialoga o obstoječih ovirah za 
prostovoljno izdajanje licenc, da bi te ovire odpravili;

– znatno povečanje količne cepiv, ki se zagotavljajo z instrumentom COVAX;

7. podpira namero Komisije, da bo v začetku junija Svetovni trgovinski organizaciji 
predstavila predlog o „tretji možnosti“, ki temelji na treh stebrih, ki se medsebojno 
dopolnjujejo, in sicer: olajšanje trgovine in ukrepi proti omejitvam izvoza, razširitev 
proizvodnje, tudi z zavezami proizvajalcev in razvijalcev cepiv, ter pojasnitev in 
olajšanje prožnosti iz sporazuma TRIPS glede prisilnih licenc; pozdravlja vodilno 
pobudo Ekipa Evropa, s katero namerava Komisija s finančno pomočjo regionalnim 
proizvodnim centrom pomagati povečati proizvodnjo cepiv v Afriki;

8. ugotavlja, da je EU pomembna donatorka v instrument COVAX v smislu financiranja in 
zagotavljanja dostopa do cepiv, tako v okviru instrumenta COVAX kot dvostransko; v 
zvezi s tem pozdravlja zavezo Ekipe Evropa, da bo do konca leta darovala 100 
milijonov odmerkov cepiva državam z nizkimi in srednjimi dohodki, ter pozdravlja 
sporazum s proizvajalci cepiv, da bodo v letu 2021 po nizkih cenah dobavili 1,3 
milijona odmerkov cepiv državam s srednjimi dohodki ter brez dobička državam z 
nizkimi dohodki;

9. poziva EU in države članice, naj se učijo iz pandemije ter povečajo svojo pripravljenost 
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na prihodnje zdravstvene krize; zato jih poziva, naj zagotovijo več podpore državam v 
razvoju in tretjim državam za logistiko in verige distribucije cepiv; priznava omejitve, 
kot so pomanjkanje infrastrukture za hlajenje, distribucijskih kanalov in kvalificiranega 
osebja, omejitve za geografsko in socialno-ekonomsko terensko delo ter zadržanost do 
cepiv; poziva EU, naj okrepi razprave na to temo s članicami instrumenta COVAX; v 
zvezi s tem pozdravlja poudarek iz Rimske izjave G20 na povečanju pripravljenosti, da 
nas izredne zdravstvene razmere na svetovni ravni ne bi znova ujele nepripravljene;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.


