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Pergunta com pedido de resposta oral O-000067/2020
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Nils Torvalds
em nome do Grupo Renew
Tilly Metz
em nome do Grupo Verts/ALE
Kateřina Konečná, Marc Botenga
em nome do Grupo GUE/NGL

Assunto: Transparência dos acordos prévios de aquisição de vacinas contra a COVID-19

O Parlamento congratulou-se com a estratégia da UE em matéria de vacinas contra a COVID-19 e 
com o compromisso da Comissão de apoiar os esforços para acelerar o desenvolvimento, a 
disponibilidade e a acessibilidade dos preços de vacinas seguras e eficazes num prazo muito mais 
curto do que o habitual através de acordos prévios de aquisição. Na sua resolução, de 10 de julho de 
2020, sobre a estratégia da UE em matéria de saúde pública pós-COVID-19, o Parlamento insta a 
Comissão e os Estados-Membros a incluírem salvaguardas coletivas em prol do público no que 
respeita ao financiamento público, como a transparência, a acessibilidade e as cláusulas de 
comportabilidade e licenças não exclusivas para a exploração dos produtos finais, em todos os 
convites atuais e futuros a financiamento e investimento. A transparência é fundamental para 
assegurar a confiança nas instituições europeias e nas futuras vacinas contra a COVID-19.

1. Em conformidade com o princípio da cooperação leal, tenciona a Comissão facultar ao 
Parlamento o acesso às disposições dos acordos prévios de aquisição em matéria de 
propriedade intelectual, incluindo quaisquer disposições relativas à concessão de licenças não 
exclusivas, à responsabilização e às indemnizações, bem como ao acesso às vacinas, também 
para países terceiros?

2. Os contratos obrigam as farmacêuticas a divulgar a forma como utilizam os dinheiros públicos 
que recebem (designadamente os custos com I&D e custos de produção), e, em caso afirmativo, 
quando?

3. Os contratos exigem a divulgação pública de dados de ensaios clínicos antes da aprovação de 
qualquer vacina?
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