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Θέμα: Διαφάνεια των συμφωνιών προαγοράς για εμβόλια κατά της νόσου COVID-19

Το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια κατά της 
νόσου COVID-19 και για τη δέσμευση της Επιτροπής να στηρίξει τις προσπάθειες για επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας και για εξασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας ασφαλών και 
αποτελεσματικών εμβολίων, σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι συνήθως, μέσω 
συμφωνιών προαγοράς. Στο ψήφισμά του, της 10ης Ιουλίου 2020, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ 
για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-19, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη «να ενσωματώσουν συλλογικές διασφαλίσεις υπέρ του κοινού όσον αφορά τη δημόσια 
χρηματοδότηση, όπως ρήτρες διαφάνειας, προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας και μη 
αποκλειστικές άδειες για την εκμετάλλευση των τελικών προϊόντων, σε όλες τις τρέχουσες και 
μελλοντικές προσκλήσεις για χρηματοδότηση και επενδύσεις». Η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας 
για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα μελλοντικά εμβόλια κατά της 
νόσου COVID-19.

1. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, προτίθεται η Επιτροπή να παράσχει στο 
Κοινοβούλιο πρόσβαση στις διατάξεις των συμφωνιών προαγοράς που σχετίζονται με ρυθμίσεις 
διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ρυθμίσεων που συνδέονται με τη μη 
αποκλειστική αδειοδότηση, την ευθύνη και την αποζημίωση, καθώς και ρυθμίσεων που αφορούν 
την πρόσβαση στο εμβόλιο, μεταξύ άλλων και για τρίτες χώρες;

2. Υποχρεώνουν οι συμβάσεις τις φαρμακευτικές εταιρείες να γνωστοποιούν τον τρόπο με τον 
οποίο δαπανούν τα δημόσια κονδύλια που λαμβάνουν (κόστος έρευνας και ανάπτυξης, κόστος 
παραγωγής κ.λπ.) και, εάν ναι, πότε;

3. Απαιτούν οι συμβάσεις τη δημοσιοποίηση των δεδομένων των κλινικών δοκιμών πριν από την 
έγκριση οποιουδήποτε εμβολίου;
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