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Uznesenie Európskeho parlamentu o riešení globálnej výzvy COVID-19: dôsledky 
zrušenia Dohody TRIPS WTO na vakcíny proti ochoreniu COVID-19, jeho liečbu, 
vybavenie a zvyšovanie výroby a výrobných kapacít v súvislosti s ochorením COVID-19 
v rozvojových krajinách
(2021/2692(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Dohodu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o obchodných 
aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), ktorá nadobudla platnosť 1. januára 
1995,

– so zreteľom na vyhlásenie z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví prijatú 
14. novembra 2001,

– so zreteľom na návrh Indie a Južnej Afriky z 2. októbra 2020 na pozastavenie 
uplatňovania ustanovení dohody TRIPS,

– so zreteľom na vyhlásenie veľvyslankyne Katherine Tai z 5. mája 2021 o pozastavení 
uplatňovania obchodných aspektov práv duševného vlastníctva v súvislosti s ochorením 
COVID-19,

– so zreteľom na revidovaný návrh na pozastavenie uplatňovania ustanovení Dohody 
TRIPS, ktorý 21. mája 2021 oznámilo 62 členov WTO,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Svetová zdravotnícka organizácia 11. marca 2020 vyhlásila šírenie ochorenia 
COVID-19 za globálnu pandémiu; keďže k 24. máju 2021 bolo na celom svete 
potvrdených viac ako 166 miliónov prípadov ochorenia a viac ako 3,4 milióna úmrtí;

B. keďže súčasná globálna pandémia COVID-19 si vyžaduje globálnu stratégiu v oblasti 
vakcín, diagnostiky, liečby a výroby a distribúcie vybavenia; keďže k riešeniu 
zdravotných výziev spojených s pandémiou je potrebný holistický vedecký prístup 
založený na faktoch;

C. keďže Svetová obchodná organizácia upozorňuje, že pandémia predstavuje 
bezprecedentné narušenie globálnej zdravotnej situácie, hospodárstva a svetového 
obchodu; keďže narušenia v oblasti zdravia, ako sú pandémie, si vyžadujú 
koordinovanú reakciu na celosvetovú hrozbu; keďže narušenia a prekážky globálneho 
obchodu si vyžadujú globálnu spoluprácu a riešenia, a pokiaľ je to možné, musí sa 
k nim pristupovať na medzinárodnej a európskej úrovni; keďže k výrobe a distribúcii 
vakcín a zdravotníckeho vybavenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 môže prispieť 
najmä rozsiahly a holistický prístup k výrobe a distribúcii;

D. keďže India a Južná Afrika 2. októbra 2020 oznámili členom Rady WTO pre obchodné 
aspekty práv duševného vlastníctva návrh na pozastavenie uplatňovania určitých 
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ustanovení dohody TRIPS v súvislosti s prevenciou ochorenia COVID-19, 
so zamedzením jeho šírenia a s jeho liečbou a navrhované znenie rozhodnutia; keďže 
k 25. máju 2021 bola prevažná väčšina z 227 miliónov exportovaných vakcín zaslaná 
do rozvinutých krajín a blízkym spojencom; keďže k 8. máju 2021 bolo 72 miliónov 
vakcín exportovaných do Japonska, 19 miliónov do Veľkej Británie, 18 miliónov 
do Kanady, 10 miliónov do Mexika, 7 miliónov do Saudskej Arábie, 5 miliónov 
do Turecka, 5 miliónov do Švajčiarska, 3 milióny do Singapuru, 3 milióny do Kolumbie 
a 3 milióny do Kórey;

E. keďže k 30. máju 2021 EÚ interne distribuovala 260 miliónov vakcín a exportovala 
226 miliónov vakcín; keďže EÚ je hlavným prispievateľom do nástroja COVAX;

F. keďže administratíva Joa Bidena a Kamaly Harrisovej 5. mája 2021 zverejnila 
vyhlásenie, v ktorom vyjadrila podporu pozastaveniu ochrany duševného vlastníctva 
v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19 a zdôraznila, že USA sa bude 
aktívne podieľať na rokovaniach WTO o znení potrebných na uskutočnenie tohto kroku; 
keďže ešte stále nie je jasné, čo zahŕňa návrh USA a či je v súlade s návrhom Indie 
a Južnej Afriky;

G. keďže USA je popredným svetovým výrobcom vakcín proti ochoreniu COVID-19; 
keďže USA využilo vojnové právomoci známe ako zákon o obrannej výrobe, aby 
prinútilo súkromné spoločnosti uprednostňovať plnenie zmlúv v USA pred inými 
zákazkami; keďže zákon o obrannej výrobe predstavuje de facto zákaz vývozu vakcín 
a medziproduktov určených na výrobu vakcín, na základe ktorého USA do začiatku 
mája 2021 neexportovalo takmer žiadne vakcíny ani zložky vakcín, a tým spomalilo 
svetovú výrobu vakcín;

H. keďže pre bezprecedentnú a alarmujúcu epidemiologickú situáciu v Indii indická vláda 
zakázala vývoz vakcín, čo viedlo k prerušeniu svetových dodávok; keďže globálna 
distribúcia vakcín v rámci nástroja COVAX je do veľkej miery závislá od vakcín 
vyrobených v Indii;

I. keďže 62 členov WTO 21. mája 2021 predložilo revidovaný návrh na dočasné 
pozastavenie uplatňovania dohody TRIPS s cieľom postúpiť k rokovaniam o znení; 
keďže cieľom revidovaného návrhu je upustiť od vykonávania oddielov 1, 4, 5 a 7 časti 
II dohody TRIPS, ako aj od presadzovania časti III dohody TRIPS, pokiaľ ide 
o zdravotnícke výrobky a technológie na prevenciu, liečbu alebo zamedzenie šírenia 
ochorenia COVID-19, na obdobie minimálne troch rokov;

J. keďže tento nový návrh presahuje rámec pôvodného návrhu Indie a Južnej Afriky a týka 
sa nielen patentov na vakcíny, ale aj všetkých zdravotníckych výrobkov a technológií 
v rámci celého spektra ochrany práv duševného vlastníctva, s výnimkou umelcov, 
výrobcov zvukových záznamov alebo vysielacích organizácií;

K. keďže všeobecný a spravodlivý prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 a jeho 
liečbe je najvyššou prioritou Európskej únie; keďže na ochranu všetkých občanov EÚ, 
obmedzenie vzniku nových variantov vzbudzujúcich obavy v Európe a obnovenie 
mobility občanov EÚ po celom svete je potrebná rýchla a účinná ochrana všetkých 
krajín; keďže zvýšenie výroby je nevyhnutné na dosiahnutie celosvetovej 
zaočkovanosti; keďže posilnenie výroby vakcín je globálnou prioritou; keďže činnosti 
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globálnych dodávateľských reťazcov surovín nesmú brániť protekcionistické opatrenia 
ani necolné prekážky obchodu; keďže EÚ sa domnieva, že na splnenie tohto cieľa je 
potrebné prijať veľké množstvo perspektívnych metód a opatrení;

L. keďže vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a následná ochrana duševného vlastníctva, 
ktorá z nich vyplýva, umožňujú globálnu výrobu a distribúciu, ako aj výskum, vývoj 
a inovácie; keďže ochrana duševného vlastníctva vytvára prostredie dôvery pre 
výrobcov a investorov, ako aj dlhodobú istotu; keďže výskum a vývoj bude 
z dlhodobého hľadiska zásadný pre výrobu posilňovacích dávok vakcín, ktoré budú 
poskytovať ochranu pred novými variantmi ochorenia COVID-19;

M. keďže generálny riaditeľ WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus v apríli 2021 
uviedol, že na celom svete bolo podaných 890 miliónov dávok vakcín, z ktorých viac 
ako 81 % bolo podaných v krajinách s vysokými a vyššími strednými príjmami; keďže 
krajiny s nízkymi príjmami dostali iba 0,3 % vakcín;

N. keďže generálna riaditeľka WTO Ngozi Okonjo-Iweala 14. apríla 2021 uviedla, že od 
členov WTO očakáva, že: „prijmú opatrenia na ďalšie zmiernenie vývozných 
obmedzení a prekážok dodávateľského reťazca a budú spolupracovať s inými 
organizáciami s cieľom uľahčiť logistické a colné postupy. Túto situáciu monitorujeme 
v rámci našej pravidelnej činnosti a budeme v tom pokračovať, aby sme zvýšili zásoby 
a udržali silné dodávateľské reťazce. Zdôrazňujeme, že obchod je zásadným faktorom 
vo výrobe; je na členoch WTO, aby konali“1;

O. keďže mnohé krajiny sa spoliehajú na to, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 získajú 
prostredníctvom nástroja COVAX; keďže Komisia oznámila, že Tím Európa daruje 
krajinám s nízkymi a strednými príjmami do konca roku 2021 minimálne 100 miliónov 
vakcín; keďže mechanizmus COVAX je výrazne oslabený rozhodnutím Sérového 
inštitútu v Indii pozastaviť dary v rámci nástroja COVAX z dôvodu veľkého rozšírenia 
pandémie v Indii;

P. keďže niektoré rozvojové krajiny, ktoré získali vakcíny prostredníctvom nástroja 
COVAX, ich nevyužili pre nedostatok dôvery a váhavosť v očkovaní; keďže je potrebné 
posilniť dodávateľské reťazce v rozvojových krajinách; keďže rozšírením miestnej 
výroby, posilnením informovanosti obyvateľstva a pomoci pri distribúcii v rozvojových 
krajinách by sa mohol zvýšiť celosvetový počet zaočkovaných osôb;

Q. keďže priority EÚ by mali zahŕňať boj proti tzv. zdravotnému nacionalizmu, 
udržiavanie otvorených dodávateľských reťazcov a využívanie všetkých dostupných 
nástrojov na podporu prístupu k vakcínam, diagnostike, liečbe a iným riešeniam 
dodávok zdravotníckych potrieb, aby sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 stala 
celosvetovým verejným statkom dostupným pre všetkých;

1. je hlboko znepokojený šírením ochorenia COVID-19 a jeho variantov po celom svete; 
domnieva sa, že zabezpečenie rýchlej výroby a distribúcie vakcín v každej krajine nie je 
len zodpovednosťou EÚ a jej partnerov, ale aj zodpovednosťou na globálnej úrovni; 
domnieva sa, že mimoriadne okolnosti si vyžadujú mimoriadne riešenia; zdôrazňuje 

1 https://www.wto.org/english/news_e/spno_e/spno7_e.htm.

https://www.wto.org/english/news_e/spno_e/spno7_e.htm
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dôležitú úlohu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskej 
agentúry pre lieky (EMA) pre Európsku úniu pri zisťovaní a posudzovaní nových 
variantov ochorenia COVID-19;

2. oceňuje bezprecedentné úsilie vedeckých komunít a farmaceutických spoločností pri 
vývoji viacerých druhov vakcín v takom krátkom čase, ktoré sa osvedčili v boji proti 
šíreniu ochorenia COVID-19;

3. pripomína, že Komisia uzavrela predbežné kúpne zmluvy s jednotlivými výrobcami 
vakcín v mene členských štátov a financovala časť počiatočných nákladov výrobcov 
vakcín vo výške 2,7 miliardy EUR z nástroja núdzovej podpory;

4. je presvedčený, že dary a vývoz vakcín do tretích krajín sú zásadnými krokmi v rámci 
distribúcie vakcín, ale na to, aby sa vakcíny mohli distribuovať na celom svete, je 
zároveň potrebné zvýšiť celosvetovú výrobu vakcín, zabezpečiť lepšiu koordináciu 
dodávok a posilnené, diverzifikované a odolné hodnotové reťazce vakcín; zdôrazňuje, 
že dohody o transfere technológií a licenčné zmluvy medzi laboratóriami a výrobnými 
jednotkami v tretích krajinách majú zásadný význam pre urýchlenie celosvetovej 
výroby vakcín a sú prínosom pre zvýšenie výroby v tretích krajinách, najmä v Afrike; 
domnieva sa, že s cieľom zlepšiť boj proti pandémii by sa mali preskúmať 
diverzifikované a vzájomne sa dopĺňajúce trasy; zdôrazňuje, že farmaceutické 
spoločnosti majú preto zásadnú úlohu pri rozširovaní výroby a distribúcie vakcín;

5. zdôrazňuje, že výrobnej kapacite vakcín by sa mala venovať väčšia priorita, 
a upozorňuje na potrebu zabrániť vyvíjaniu ďalšieho tlaku na výrobcov podnecovaním 
boja o suroviny potrebné na výrobu vakcín;

6. v tejto súvislosti žiada dôkladnú analýzu toho, ako uplatňovať a úspešne vykonávať 
článok 31a dohody TRIPS, a povolenie použiť vývozné licencie pre krajiny, ktoré 
nemôžu uspokojiť domáci dopyt;

7. zdôrazňuje, že z dlhodobého hľadiska je potrebné rozšíriť celosvetovú výrobu vakcín, 
aby sa tak uspokojil globálny dopyt; zdôrazňuje, že výroba a distribúcia vakcín 
v rozvojových krajinách sa musí zakladať na dobrej správe vecí verejných a rovnakom 
prístupe k vakcínam; zdôrazňuje, že je potrebné investovať do výrobných kapacít 
rozvojových krajín, aby boli z dlhodobého hľadiska sebestačné; zdôrazňuje, že 
pandémia ukázala, že vzhľadom na nízku úroveň rozvoja systémov zdravotnej 
starostlivosti v určitých krajinách by sa o globálnej stratégii v oblasti zdravia pre budúce 
pandémie malo diskutovať na multilaterálnej úrovni;

8. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členovia WTO a príslušné medzinárodné organizácie 
spolupracovali na vykonávaní stratégie zameranej na prístup k liekom a v globálnom 
úsilí o zlepšenie výsledkov v oblasti zdravia a prístupu k cenovo dostupným 
medicínskym produktom;

9. vyjadruje znepokojenie nad de facto zákazom vývozu, ktorý zaviedli USA a Spojené 
kráľovstvo v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19 a medziproduktmi 
potrebnými na výrobu vakcín, čo má za následok vývoz len veľmi malého množstva 
vakcín a nedostatočný prístup k zdrojom potrebným na výrobu vakcín, ako sú suroviny 
a účinné farmaceutické látky, ako aj nad tým, že tempo globálnej výroby vakcín sa 
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spomaľuje; dôrazne vyzýva USA a Spojené kráľovstvo, aby bezodkladne zrušili zákaz 
vývozu a aby spolupracovali s EÚ, WTO a ďalšími partnermi na príprave konkrétnych 
návrhov na sprístupnenie vakcín na globálnej úrovni; konštatuje, že návrh USA sa 
obmedzuje na rokovania o znení týkajúcom sa pozastavenia uplatňovania práv 
duševného vlastníctva v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19 v rámci 
WTO, pričom nebol predložený žiadny konkrétny návrh na zvýšenie výroby alebo 
zrušenie vývozných obmedzení; vyjadruje poľutovanie nad tým, že USA a ďalšie 
krajiny odložili rokovania o prijatí zmluvy o pandémiách iniciovanej EÚ, ktorej cieľom 
by bolo posilniť pripravenosť WHO a reakciu na núdzové zdravotné situácie;

10. domnieva sa, že zvýšenie celosvetovej výroby a distribúcie vakcín v krátkodobom 
horizonte vo veľkej miere závisí od odstránenia súčasných a budúcich prekážok vývozu 
a zvýšenia úrovne medzinárodného dialógu a spolupráce; vyzýva všetky hlavné krajiny, 
ktoré vyrábajú medzinárodné vakcíny, aby dodržiavali úroveň svojho globálneho 
záväzku a odstránili všetky obmedzenia vývozu s cieľom posilniť výmenu a celosvetové 
dodávky vakcín;

11. víta zámer Komisie vyvinúť všetko úsilie na pomoc vývojárom vakcín na celom svete 
pri hľadaní spoľahlivých partnerov, s ktorými si môžu vzájomne vymieňať svoje know-
how a technológie alebo uzatvárať dohody o výrobe; víta posúdenie Komisie, že 
spolupráca a dobrovoľné udeľovanie licencií sú najúčinnejšími nástrojmi na uľahčenie 
rozšírenia výroby a výmeny know-how; dôrazne trvá na potrebe úzko spolupracovať 
s organizáciami Unitaid a Medicines Patent Pool s cieľom zabezpečiť spravodlivý 
prístup k vakcínam, liečbe a diagnostike v krajinách s nízkymi a strednými príjmami; 
konštatuje, že úsilie Komisie o identifikáciu a riešenie prekážok pri výrobe vakcín proti 
ochoreniu COVID-19 prinieslo priaznivé výsledky a že by sa malo uvažovať 
o podobných iniciatívach aj s našimi medzinárodnými partnermi;

12. dôrazne podporuje využívanie platformy organizácie WHO Medicines Patent Pool na 
zabezpečenie prístupu k vakcínam a liečbe v krajinách s nízkymi a strednými príjmami; 
vyzýva farmaceutické spoločnosti, aby využívali dobrovoľné udeľovanie licencií 
v prípade dodávania balíkov vakcín „na kľúč“ s cieľom prenášať znalosti a uľahčiť 
výrobu vo všetkých krajinách s obmedzenými zdrojmi;

13. zdôrazňuje, že je dôležité, aby členovia WTO spolupracovali na zabezpečení včasného 
prístupu k cenovo dostupným medicínskym produktom; berie na vedomie súčasnú 
diskusiu niektorých členov WTO o možnosti dočasne upustiť od uplatňovania dohody 
TRIPS v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu COVID-19; zastáva názor, že upustenie 
od uplatňovania dohody TRIPS by v krátkodobom horizonte neposilnilo celosvetové 
výrobné kapacity, že EÚ by sa v globálnych diskusiách mala zamerať na výraznú 
podporu inovácií a práv duševného vlastníctva a že akékoľvek rozhodnutie prijaté 
v existujúcom rámci by malo byť podmienené efektívnym zvýšením celosvetovej 
výrobnej kapacity, čím sa zabezpečí spravodlivá a rovnomerná distribúcia vakcín; 
podporuje nedávne vyhlásenie Komisie a Európskej rady a ich pripravenosť zapojiť sa 
do diskusie s našimi partnermi z WTO o existujúcich možnostiach flexibility v rámci 
dohody TRIPS, ako je povinné udeľovanie licencií; pripomína, že možné individuálne 
riešenia neriešia súčasné globálne potreby v oblasti výroby, ale patria do komplexného 
balíka opatrení, ktoré by sa mali zameriavať na zníženie vývozných obmedzení, 
zvýšenie výroby a prekonávanie logistických výziev;
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14. zdôrazňuje potrebu podpory výrobných kapacít na africkom kontinente a rozhodne víta 
oznámenie Tímu Európa, ktorý sa zaviazal podporiť iniciatívu zameranú na posilnenie 
výroby a prístupu k vakcínam, liekom a zdravotníckym technológiám sumou 
1 miliardy EUR; zdôrazňuje tiež význam primeraného regulačného rámca pre 
farmaceutické výrobky a trvá na potrebe podporovať založenie Africkej agentúry 
pre lieky;

15. berie na vedomie oznámenie Komisie, že je v prípade potreby otvorená možnosti 
uľahčiť využívanie povinného udeľovania licencií v rámci dohody TRIPS, ak sa 
preukážu problémy vo výrobe týkajúce sa duševného vlastníctva, aby sa zabezpečil 
rýchly globálny prístup k výrobe vakcín; vyzýva Komisiu, aby stanovila objektívne 
kritériá v súvislosti s tým, či, kedy a v akých prípadoch sa uchýli k povinnému 
udeľovaniu licencií; zdôrazňuje, že v dohode TRIPS sa nešpecifikujú dôvody, ktoré by 
sa mohli použiť na odôvodnenie povinného udeľovania licencií; zdôrazňuje, že 
vyhlásenie z Dauhy o dohode TRIPS a verejnom zdraví potvrdzuje, že krajiny môžu 
slobodne stanoviť dôvody na povinné udeľovanie licencií a určiť, čo predstavuje 
výnimočný stav v krajine; zdôrazňuje, že povinné udeľovanie licencií si vyžaduje 
účinný právny rámec a mohlo by viesť k právnym problémom v rozvojových krajinách; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či a akým spôsobom môže poskytnúť právnu 
podporu v oblasti povinného udeľovania licencií v najmenej rozvinutých krajinách;

16. zdôrazňuje, že osobitnú pozornosť treba venovať novým výzvam v dôsledku zvýšenia 
počtu výrobcov, ako sú potenciálne narušenia dodávateľského reťazca a nedostatok 
a zvýšenie cien surovín a medziproduktov;

17. víta vyhlásenie Komisie počas celosvetového samitu o zdraví, na ktorom sa zaviazala 
zvýšiť podporu zo strany Tímu Európa minimálne na 100 miliónov vakcín do konca 
roku 2021; trvá na tom, aby sa tento dar poskytol prostredníctvom nástroja COVAX; 
vyzýva všetky členské štáty, aby si dávky rozdelili prostredníctvom nástroja COVAX; 
víta podporu poskytnutú na dodávanie vakcín a pomocného materiálu prostredníctvom 
mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany; vyzýva členské štáty, aby výrazne zvýšili 
svoj príspevok v nástroji COVAX a zároveň zabezpečili dosiahnutie cieľa, ktorým je 
zaočkovanie 70 % dospelej populácie EÚ do júla 2021; pripomína, že Európska únia 
zatiaľ zabezpečila približne 30 % vakcín v rámci nástroja COVAX;

18. vyzýva Komisiu, aby zvážila všetky dostupné prostriedky na zabezpečenie rýchlej 
výroby vakcín proti ochoreniu COVID-19 a ich bezodkladnej distribúcie po celom 
svete; zdôrazňuje význam zvýšenia výrobnej kapacity a zaistenia bezpečnosti dodávok 
surovín a účinných farmaceutických látok potrebných na výrobu vakcín proti ochoreniu 
COVID-19;

19. vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby urobili všetko, čo je v ich silách, pre účinnú 
spoluprácu, odstránenie všetkých prekážok distribúcie vakcín a zabezpečenie 
rozsiahleho očkovania na celom svete; zdôrazňuje, že nesplnenie týchto záväzkov bude 
pre naše hospodárstvo a verejné zdravie znamenať katastrofu a v konečnom dôsledku to 
predĺži súčasnú situáciu vo svete;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a generálnej 
riaditeľke Svetovej obchodnej organizácie.
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