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Europaparlamentets resolution om hanteringen av de globala utmaningarna till följd av 
covid-19: effekterna av undantaget från WTO:s Trips-avtal för vacciner, behandling, 
utrustning och ökad produktions- och tillverkningskapacitet i utvecklingsländerna när 
det gäller covid-19
(2021/2692(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet uttrycker sin oro över pandemins utveckling, särskilt i låg- och 
medelinkomstländer där vaccinationskampanjen går mycket långsamt. Parlamentet 
betonar att det inte bara är en moralisk skyldighet att hjälpa dessa länder att vaccinera 
sina invånare, utan också i vårt eget intresse, eftersom utvecklingen av mutationer 
skulle kunna undergräva våra framgångar i kampen mot pandemin. Parlamentet betonar 
med eftertryck att covid-19-pandemin ännu inte är över och att vi måste fortsätta att 
vara vaksamma, särskilt när det gäller mutationer. Parlamentet inser att detta kan kräva 
att det utvecklas vacciner som är verksamma mot mutationer och erkänner därför vikten 
av att upprätthålla incitamenten för forskning om och produktion av vacciner.

2. Europaparlamentet konstaterar att produktionen av alla typer av vaccin, men särskilt 
sådana som bygger på mRNA-teknik, kräver avancerad kapacitet, och att produktionen 
av vaccin är en mycket komplex process som omfattar tusentals produktionssteg och 
otaliga patent samt en komplex blandning av råvaror och komponenter från flera länder. 
Parlamentet betonar att patent endast omfattar en bråkdel av den kunskap som behövs 
för att producera säkra och effektiva vacciner och att ett hävande av patent inte kommer 
att göra det möjligt för producenter från andra delar av världen att automatiskt förvärva 
den nödvändiga kunskapen. Parlamentet anser därför att frivilliga licenser är det 
effektivaste instrumentet för att underlätta ökad produktion och utbytet av kunskap. 
Parlamentet påminner om att flera av Världshandelsorganisationens (WTO) medlemmar 
ännu inte har genomfört ändringarna av avtalet om handelsrelaterade aspekter av 
immaterialrätter (Trips-avtalet) avseende tvångslicenser för export och att processerna – 
beroende på hur dessa nationella bestämmelser ser ut – kan vara mycket långdragna 
samt att det kan finnas utrymme för förbättringar. Parlamentet påminner också om att 
det inte sker någon automatisk överföring av relevant know-how längs leveranskedjan.

3. Europaparlamentet betonar att de minst utvecklade länderna redan har beviljats ett 
undantag fram till och med den 1 januari 2033 för genomförandet av Trips-avtalets 
bestämmelser om läkemedel samt ytterligare ett undantag som gäller till och med den 
1 juli 2021 (en förlängning diskuteras för närvarande) och som innebär att de minst 
utvecklade länderna undantas från alla skyldigheter enligt Trips-avtalet, utom från dem i 
artiklarna 3, 4 och 5. Parlamentet noterar att dessa undantag inte påverkar produktionen 
av covid-19-vaccin i de minst utvecklade länderna, inbegripet de länder som har 
tillverkningskapacitet för läkemedel.

4. Europaparlamentet noterar att patent och annat skydd av immateriella rättigheter 
säkerställer skälig ersättning och garantier för företagens risktagande och stimulerar 
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forskning på hög nivå. Parlamentet konstaterar att sådant skydd utgör grunden för avtal 
om frivilliga licenser och kunskapsöverföring och därför möjliggör snarare än hindrar 
tillgången till vaccin. Parlamentet varnar för att företag i en situation där patent saknar 
juridisk giltighet skulle behöva använda sig av sekretess eller exklusivitet för att skydda 
sina innovationer. Parlamentet understryker det hot som ett undantag från Trips-avtalet 
skulle innebära för finansieringen av forskning, särskilt för forskare, investerare, 
utvecklare och kliniska prövningar. Parlamentet betonar att skyddet av äganderätten, 
inklusive immateriella rättigheter, är en konstitutionell skyldighet för Europeiska 
unionen och dess medlemsstater.

5. Europaparlamentet påminner om att EU fortsätter att vara en ledande leverantör av 
vaccin runtom i världen och har exporterat hälften av sin produktion till över 
110 länder. Parlamentet beklagar att andra utvecklade industriella ekonomier, särskilt 
Förenta staterna, inte har fullgjort sin del av ansvaret för att säkerställa en global och 
rättvis tillgång till vacciner.

6. Europaparlamentet anser att det effektivaste sättet att bekämpa pandemin är att snabbt 
öka den globala produktionen av vacciner och säkerställa en snabbare och bredare 
tillgång till vaccin till en låg kostnad, särskilt för utsatta befolkningsgrupper i låg- och 
medelinkomstländer. Parlamentet uppmanar därför EU och alla WTO-medlemmar att 
motsätta sig förslaget om ett tillfälligt undantag från Trips-avtalet samt även det 
reviderade förslag som Indien och Sydafrika har lagt fram, eftersom ett sådant steg inte 
skulle öka tillgången på covid-19-vaccin, utan skulle göra det mindre attraktivt att satsa 
på framtida forskning, innovation och kunskapsöverföring. Parlamentet välkomnar de 
insatser som WTO:s generaldirektör har gjort för att övertyga medlemmarna om att 
eftersträva en dialogbaserad lösning samt även kommissionens aviserade förslag i detta 
avseende. Parlamentet föreslår i stället att man

– upphäver alla befintliga faktiska och rättsliga exportrestriktioner för vacciner och 
råvaror i leveranskedjorna, med undantag för mekanismer som syftar till att öka 
transparensen,

– snarast tillhandahåller ekonomiska incitament och stöder en ökning av 
produktionskapaciteten för vacciner, särskilt i utvecklingsländerna,

– uppmuntrar till avtal om frivilliga licenser och frivilliga teknik- och 
kunskapsöverföringar till länder som redan har anläggningar för 
vaccintillverkning och inleder en dialog om befintliga hinder för frivilliga licenser 
och hur de kan övervinnas,

– avsevärt ökar antalet vaccindoser som tillhandahålls via upphandlingsmekanismen 
Covax.

7. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att i början av juni lägga fram ett 
förslag för WTO om en ”tredje väg” med inriktning på tre kompletterande pelare: för 
det första förenklade handelsprocedurer och åtgärder mot exportrestriktioner, för det 
andra ökad produktion, bland annat genom utfästelser från tillverkare och utvecklare av 
vaccin, och för det tredje förtydligande och underlättande av flexibilitet i Trips-avtalet 
när det gäller tvångslicenser. Parlamentet välkomnar kommissionens lansering av 
flaggskeppsinitiativet Team Europe för att bidra till att öka vaccintillverkningen i Afrika 
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genom att ge ekonomiskt stöd till regionala tillverkningscentrum.

8. Europaparlamentet noterar att EU är en av de största givarna till Covax-mekanismen när 
det gäller finansiering och vaccindelning, både via Covax och bilateralt. Parlamentet 
välkomnar i detta sammanhang Team Europes åtagande att donera 100 miljoner doser 
till låg- och medelinkomstländer före årsskiftet, och ser mycket positivt på 
överenskommelsen med vaccintillverkare om att under 2021 leverera 1,3 miljarder 
vaccindoser till lågkostnadspris till medelinkomstländer och utan vinst till 
låginkomstländer.

9. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att dra lärdom av pandemin 
för att öka sin beredskap inför framtida hälsokriser. Parlamentet uppmanar dem därför 
att ge mer stöd till utvecklingsländer och tredjeländer för logistik och 
distributionskedjor för vaccin. Parlamentet inser att det finns begränsningar, såsom brist 
på kylinfrastruktur, distributionskanaler och kvalificerad personal, hinder för geografisk 
och socioekonomisk spridning av vaccin samt vaccinationsmotstånd. Parlamentet 
uppmanar EU att intensifiera diskussionerna om detta med medlemmarna i Covax-
mekanismen. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att man i G20-medlemmarnas 
Romförklaring inriktar sig på att öka beredskapen för att undvika att på nytt överraskas 
av en global hälsokris.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


