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Αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την COVID-19: 
αντίκτυπος της παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον 
αφορά τα εμβόλια κατά της COVID-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την 
αύξηση της ικανότητας παραγωγής και παρασκευής σε αναπτυσσόμενες 
χώρες 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την 
αντιμετώπιση της παγκόσμιας πρόκλησης σχετικά με την COVID-19: αντίκτυπος της 
παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ όσον αφορά τα εμβόλια κατά της 
COVID-19, τη θεραπεία, τον εξοπλισμό και την αύξηση της ικανότητας παραγωγής και 
παρασκευής σε αναπτυσσόμενες χώρες (2021/2692(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS), και ιδίως το 
άρθρο 31α αυτής,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ντόχα, της 14ης Νοεμβρίου 2001, για τη συμφωνία 
TRIPS και τη δημόσια υγεία,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου του ΠΟΕ για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου της 6ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την 
επέκταση της εξαίρεσης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) μέλη του ΠΟΕ 
όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας TRIPS σχετικά με τα 
φαρμακευτικά προϊόντα,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ινδίας και της Νότιας Αφρικής, της 2ας Οκτωβρίου 
2020, με την οποία ζητείται παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας TRIPS 
για την πρόληψη, τον περιορισμό και τη θεραπεία της νόσου COVID-19, την οποία 
συνυποστήριξαν το Εσουατίνι, η Κένυα, η Μοζαμβίκη και το Πακιστάν, και 
επιδοκίμασαν άλλες 100 χώρες,

– έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη πρόταση για παρέκκλιση από τις διατάξεις της 
συμφωνίας TRIPS, όπως ανακοινώθηκε στις 21 Μαΐου 2021 από 62 μέλη του ΠΟΕ,



– έχοντας υπόψη την από 13ης Απριλίου 2021 ανοικτή επιστολή 243 οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών προς τη γενική διευθύντρια του ΠΟΕ σχετικά με την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων του ανεπαρκούς εφοδιασμού και της 
άνισης πρόσβασης σε ιατρικά προϊόντα που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, ιδίως 
εμβόλια,

– έχοντας υπόψη την από 5ης Μαΐου 2021 δήλωση της αντιπροσώπου για το εμπόριο των 
ΗΠΑ προς υποστήριξη μιας προσωρινής παρέκκλισης από τη συμφωνία TRIPS,

– έχοντας υπόψη την από 27ης Μαΐου 2021 ανοικτή επιστολή του προέδρου της 
Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα και του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ), με την οποία ζητείται εκ νέου από όλα τα κράτη μέλη του ΠΟΥ να 
στηρίξουν ενεργά τη Δεξαμενή Πρόσβασης στην τεχνολογία COVID-19 (C-TAP),

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Ρώμης που εγκρίθηκε στη παγκόσμια σύνοδο 
κορυφής για την υγεία στις 21 Μαΐου 2021,

– έχοντας υπόψη την από 31ης Μαΐου 2021 επιστολή του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ, 
της γενικής διευθύντριας του ΠΟΕ, της διευθύνουσας συμβούλου του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του προέδρου του Ομίλου της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, με την οποία ζητείται νέα δέσμευση για την ισότητα όσον αφορά τα εμβόλια 
και την καταπολέμηση της πανδημίας,

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 20ής Απριλίου 2020, των Γενικών Διευθυντών 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας σχετικά με τη στήριξη των προσπαθειών για τη διασφάλιση της κανονικής 
διασυνοριακής ροής ιατρικών εφοδίων ζωτικής σημασίας και άλλων αγαθών και 
υπηρεσιών,

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί περίπου 172 000 000 κρούσματα COVID-
19, και περισσότεροι από 3 700 000 θανάτους παγκοσμίως, με αποτέλεσμα πρωτοφανή 
ταλαιπωρία, αγωνία και καταστροφή των μέσων διαβίωσής για εκατομμύρια 
ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες από τη μακροχρόνια νόσηση από την 
COVID-19 πλήττουν το 10 % των ασθενών παγκοσμίως, με αποτέλεσμα την απώλεια 
θέσεων εργασίας, τη φτώχεια και την έντονη κοινωνικοοικονομική ευπάθεια·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα παγκόσμια πανδημία της COVID-19 επιβάλλει μια 
παγκόσμιας κλίμακας στρατηγική για τα εμβόλια, τις διαγνωστικές μεθόδους, τις 
θεραπευτικές αγωγές και την παραγωγή και διανομή εξοπλισμού· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι απαιτείται μια ολιστική, επιστημονική και τεκμηριωμένη προσέγγιση για να 
αντιμετωπιστούν οι υγειονομικές προκλήσεις που άπτονται της πανδημίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου και 
διατομεακή προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας και σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας εμβολιασμού, από την ανάπτυξη έως τη διάθεση των 
εμβολίων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβόλια είναι τυπική περίπτωση όπου τεράστιες θετικές 



εξωτερικότητες απαιτούν αυτά να αντιμετωπίζονται ως παγκόσμια δημόσια αγαθά και 
να παρέχονται δωρεάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ανεπτυγμένες χώρες όλοι οι 
πολίτες λαμβάνουν δωρεάν εμβόλια· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα αποτελούσε 
δεοντολογική ασυνειδησία εάν η αρχή αυτή δεν εφαρμοζόταν για τους κατά πολύ 
φτωχότερους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δήλωση σχετικά με την TRIPS και τη δημόσια υγεία, η 
οποία εκδόθηκε στην Ντόχα στις 14 Νοεμβρίου 2001, αναφέρεται ότι η συμφωνία 
TRIPS πρέπει να εφαρμόζεται και να ερμηνεύεται με τρόπο ευνοϊκό για τη δημόσια 
υγεία –με την ενθάρρυνση τόσο της πρόσβασης σε υπάρχοντα φάρμακα όσο και της 
δημιουργίας νέων φαρμάκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο TRIPS του ΠΟΕ 
αποφάσισε στις 6 Νοεμβρίου 2015 να παρατείνει την εξαίρεση των φαρμάκων από την 
ευρεσιτεχνία, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), έως τον Ιανουάριο του 
2033·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν εμβολιασμοί, με προσιτό 
κόστος, για τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς στις χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εμβόλια με βάση το mRNA έχουν αποδειχθεί 
τα πλέον αποτελεσματικά, αλλά και τα ακριβότερα εμβόλια στην αγορά·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως τον Ιούνιο του 2021, είχαν χορηγηθεί περίπου 1,6 
δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων παγκοσμίως, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων 
σε εκβιομηχανισμένες χώρες και σε χώρες παραγωγής εμβολίων· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι μόνο το 0,3 % των δόσεων του εμβολίου παγκοσμίως έχουν χορηγηθεί στις 29 
φτωχότερες χώρες, όπου κατοικεί περίπου το 9 % του παγκόσμιου πληθυσμού· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ, εάν επιταχυνθεί η διανομή 
εμβολίων, θα μπορούσαν να προστεθούν στο παγκόσμιο ΑΕγχΠ περισσότερα από 7 
τρισεκατομμύρια EUR εάν ο ιός παραμείνει υπό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ 
έχει διανείμει περισσότερα από 260 εκατομμύρια εμβόλια στα κράτη μέλη της και έχει 
εξαγάγει περισσότερα από 226 εκατομμύρια εμβόλια σε τρίτες χώρες, εκ των οποίων 
μόνο το 10 % διοχετεύεται σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ)·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αναδύονται ανησυχητικές νέες μεταλλάξεις του ιού SARS-
CoV-2, οι οποίες είναι περισσότερο μεταδοτικές και θανατηφόρες και λιγότερο 
ευαίσθητες στα εμβόλια, και ενδέχεται να απαιτήσουν τη χορήγηση πρόσθετων δόσεων 
εμβολίων, με αποτέλεσμα η ζήτηση να είναι πολύ μεγαλύτερη από τις 11 
δισεκατομμύρια δόσεις που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι απαιτούνται· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η αύξηση της παραγωγής είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί ο εμβολιασμός του 
παγκόσμιου πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της παραγωγής εμβολίων 
αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες 
εφοδιασμού πρώτων υλών δεν πρέπει να προσκρούουν σε προστατευτικά μέτρα ή σε 
εμπορικούς φραγμούς μη δασμολογικού χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες από τις χώρες όπου παράγονται εμβόλια έχουν δυστυχώς επιβάλει 
απαγορεύσεις στις εξαγωγές εμβολίων και των συστατικών τους, με αποτέλεσμα να 
εμποδίζεται η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής και να δημιουργούνται σημεία 
συμφόρησης στις αλυσίδες εφοδιασμού·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επενδυθεί τεράστια ποσά δημόσιων και ιδιωτικών 
κονδυλίων και πόρων στην έρευνα και ανάπτυξη, στις κλινικές δοκιμές και στις 
προμήθειες για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για τη νόσο COVID-19 με 
ανοικτό και προσβάσιμο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικοί φορείς του 



δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα υγειονομικά ιδρύματα, οι εργαζόμενοι πρώτης 
γραμμής, οι επιστήμονες, οι ερευνητές και οι ασθενείς έχουν συγκεντρώσει 
πληροφορίες σχετικά με τον ιό, τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει οι φαρμακευτικές 
εταιρείες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραχώρηση εθελοντικώς αδειών θα ήταν το 
αποτελεσματικότερο μέσο για τη διευκόλυνση της επέκτασης της παραγωγής και την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συμμετείχαν ιδιωτικές εταιρείες 
στην δεξαμενή πρόσβασης στην τεχνολογία για την COVID-19, η οποία καλεί τις 
φαρμακευτικές εταιρείες να δεσμευτούν για τη διαφανή παραχώρηση μη 
αποκλειστικών και εθελοντικών αδειών σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 19 παρασκευαστές από περισσότερες από δώδεκα χώρες 
της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
την αύξηση της παραγωγής εμβολίων mRNA· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα μόνο το 
40 % της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη, ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες με ανεπαρκή ή μηδενική 
ικανότητα παραγωγής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές πολιτικές πιέσεις 
και νομικές δυσκολίες που εμποδίζουν την εκ μέρους τους χρήση των δυνατοτήτων 
ευελιξίας της συμφωνίας TRIPS, ιδίως του άρθρου 31α, καθώς και την επαχθή και 
χρονοβόρα διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα μέσα προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχουν διασφαλίσεις για την ανάληψη επιχειρηματικού 
κινδύνου, και ότι ένα πολυμερές νομικό πλαίσιο για τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) παρέχει κίνητρα ζωτικής σημασίας για την ετοιμότητα έναντι 
μελλοντικών πανδημιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια ισότιμη πρόσβαση σε 
οικονομικώς προσιτά εμβόλια, διαγνωστικά μέσα και θεραπείες είναι ο μόνος τρόπος 
να μετριαστούν οι παγκόσμιες επιπτώσεις της πανδημίας στη δημόσια υγεία και την 
οικονομία, και ότι η προσωρινή άρση των διεθνών υποχρεώσεων προστασίας της 
διανοητικής ιδιοκτησίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και άλλες τεχνολογίες υγείας που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 είναι μία από τις 
σημαντικές συνεισφορές για την επίτευξη αυτού του στόχου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της πρωτοφανούς και ανησυχητικής επιδημιολογικής 
κατάστασης στην Ινδία, η ινδική κυβέρνηση απαγόρευσε τις εξαγωγές εμβολίων, 
γεγονός που έχει διαταράξει τις παγκόσμιες προμήθειες και τον μηχανισμό COVAX· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους κορυφαίους συνεισφέροντες στον 
COVAX· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στο πλαίσιο της Team Europe («Ομάδα 
Ευρώπη»), έχει δεσμευτεί να δωρίσει ακόμη 100 εκατομμύρια δόσεις προς χρήση σε 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως τα τέλη του 2021·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας εισήχθη στην αγορά 
χωρίς δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ότι η νόσος έχει πλέον εξαλειφθεί σε πολλές περιοχές 
του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής υπό τον Nelson 
Mandela υποχρεώθηκε να κάνει χρήση της δυνατότητας για υποχρεωτική αδειοδότηση 
προκειμένου να πιέσει για οικονομικά προσιτά και ποιοτικά γενόσημα φάρμακα ώστε 
να αποφευχθεί η καταβολή υπέρογκων ποσών σε πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες 
που χρησιμοποιούν ευρεσιτεχνίες για τη θεραπεία του HIV·



ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να 
βελτιωθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επέκταση της τοπικής παραγωγής, η 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και η αυξημένη βοήθεια για τη διανομή στις 
αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των εμβολιασμένων 
παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχητικό έλλειμμα 
χρηματοδότησης ύψους 18,5 δισεκατομμυρίων USD για το συνεργατικό πλαίσιο 
«Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator» (επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία 
κατά της COVID-19)·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της ΕΕ θα πρέπει να είναι η διασφάλιση 
ισότιμης παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλια, διαγνωστικά μέσα, θεραπευτικά μέσα και 
άλλες ιατρικές λύσεις, διατηρώντας ανοικτές τις αλυσίδες εφοδιασμού με χρήση όλων 
των διαθέσιμων εργαλείων·

ΙΣΤ. τονίζει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες απολαύουν ήδη παρέκκλισης έως την 
1η Ιανουαρίου 2033 όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας TRIPS 
για τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και παρέκκλισης έως την 1η Ιουλίου 2021, η 
παράταση της οποίας βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση, που εξαιρεί τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες από όλες τις υποχρεώσεις της συμφωνίας TRIPS εκτός 
από τα άρθρα 3, 4 και 5·

1. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εξέλιξη της πανδημίας, ιδίως στις χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. υπενθυμίζει ότι η πανδημία COVID-19 δεν έχει 
ακόμη τελειώσει και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν νέα εμβόλια για την καταπολέμηση 
των μεταλλάξεων· υπογραμμίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει τα πάντα για 
να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία COVID-19 και ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν 
εξαιρετικές λύσεις· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση, η 
οποία θα δίνει προτεραιότητα στη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των 
προϊόντων υγείας που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, στην κλιμάκωση της 
παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και στην παγκόσμια γεωγραφική 
κατανομή της παραγωγικής ικανότητας· τονίζει ότι η διεθνής εμπορική πολιτική πρέπει 
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διευκολύνοντας το εμπόριο 
πρώτων υλών, βασικών προϊόντων για την υγεία και ιατρικών προϊόντων, αμβλύνοντας 
τις ελλείψεις ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, επιλύοντας τα προβλήματα της 
αλυσίδας εφοδιασμού και αναθεωρώντας το παγκόσμιο πλαίσιο για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας για μελλοντικές πανδημίες· ζητεί τη στήριξη προορατικών, 
εποικοδομητικών και βασισμένων στο κείμενο διαπραγματεύσεων για προσωρινή 
παρέκκλιση από τη συμφωνία TRIPS του ΠΟΕ, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά ιατρικά προϊόντα που σχετίζονται με τη νόσο 
COVID-19 όπως επίσης την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιορισμών παραγωγής 
και των ελλείψεων εφοδιασμού·

2. υπενθυμίζει ότι η δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια 
υγεία επιβεβαιώνει πως η συμφωνία TRIPS δεν εμποδίζει και δεν πρέπει να εμποδίζει 
τα μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας·

3. επισημαίνει ότι απαιτούνται 11 δισεκατομμύρια δόσεις για τον εμβολιασμό του 70 % 
του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά ότι έχει παραχθεί μόνο ένα μέρος αυτής της 
ποσότητας· επισημαίνει ότι μια προσέγγιση που βασίζεται σε δεσμεύσεις για 
παραχώρηση των δόσεων που πλεονάζουν είναι ανεπαρκής· υπενθυμίζει ότι ο COVAX 
αντιμετωπίζει έλλειμμα 190 εκατομμυρίων δόσεων λόγω της τρέχουσας κατάστασης 



της νόσου COVID-19 στην Ινδία και δεν θα επιτύχει τους στόχους του όσον αφορά τον 
εφοδιασμό για το προβλέψιμο μέλλον· σημειώνει ότι η ΕΕ είναι μείζων χορηγός του 
μηχανισμού COVAX όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την κατανομή των εμβολίων, 
τόσο μέσω του COVAX όσο και διμερώς· καλεί, ωστόσο, την ΕΕ και τους εταίρους της 
να αυξήσουν σημαντικά τις χρηματοδοτικές και μη χρηματοδοτικές συνεισφορές στον 
COVAX· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δέσμευση ορισμένων παρασκευαστών να 
προμηθεύσουν 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου σε τιμές κόστους ή σε χαμηλό 
κόστος, καθώς και τη δέσμευση της Team Europe να δωρίσει 100 εκατομμύρια δόσεις 
σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος έως το τέλος του έτους, υπενθυμίζοντας 
ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτιμάται ότι θα λάβουν πλεόνασμα τουλάχιστον 400 
εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου το 2021· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη 
στήριξη σε ό,τι αφορά την παράδοση των εμβολίων και το βοηθητικό υλικό από τον 
μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα στον εφοδιασμό του μηχανισμού COVAX · εκφράζει τη λύπη του για 
τις κινήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ για την ανάπτυξη μιας 
δευτερογενούς αγοράς μεταπώλησης με στόχο την πώληση πλεοναζόντων εμβολίων σε 
άλλες εκβιομηχανισμένες χώρες·

4. τονίζει ότι η παγκόσμια αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνει, αφενός, μια προσέγγιση προσανατολισμένη στις 
ανάγκες «από την πλευρά της ζήτησης» που θα παρέχει κοινή χρηματοδότηση και 
συντονισμένες προαγορές σε παγκόσμιο επίπεδο και, αφετέρου, μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική «από την πλευρά της προσφοράς» για την κλιμάκωση της παραγωγικής 
ικανότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας· θεωρεί ότι η αύξηση της παγκόσμιας 
παραγωγής εμβολίων, ο καλύτερος συντονισμός των προμηθειών και οι ενισχυμένες, 
διαφοροποιημένες και ανθεκτικές αλυσίδες αξίας για τα εμβόλια είναι απαραίτητα για 
να καταστεί δυνατή η διανομή εμβολίων σε παγκόσμια κλίμακα· παροτρύνει την 
Επιτροπή να συνεργαστεί με τις χώρες παραγωγής για την ταχεία εξάλειψη των 
εμποδίων στις εξαγωγές και για την αντικατάσταση του μηχανισμού έκδοσης αδειών 
εξαγωγής με απαιτήσεις διαφάνειας ως προς τις εξαγωγές, και επιμένει ότι πρέπει να 
υπάρξει έγκαιρη και ολοκληρωμένη πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα· καλεί τις ΗΠΑ και 
το Ηνωμένο Βασίλειο να καταργήσουν αμέσως την απαγόρευση εξαγωγής εμβολίων 
και πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή εμβολίων· ζητεί την επείγουσα 
αύξηση των διεθνών επενδύσεων και του συντονισμού για την κλιμάκωση της 
παραγωγής κρίσιμων εισροών εμβολίων, όπως τα αναλώσιμα και τα δραστικά 
φαρμακευτικά συστατικά, προκειμένου να επιλυθούν τα σημεία συμφόρησης στις 
αξιακές αλυσίδες εμβολίων·

5. υπογραμμίζει ότι, μακροπρόθεσμα, η παγκόσμια παραγωγή εμβολίων πρέπει 
επειγόντως να επεκταθεί ώστε να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζήτηση, και ότι, ως εκ 
τούτου, απαιτούνται επενδύσεις στις παραγωγικές ικανότητες των αναπτυσσόμενων 
χωρών προκειμένου να καταστούν αυτές πιο αυτάρκεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαία η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος· αναγνωρίζει ότι η παροχή κινήτρων για εθελοντικές 
συμφωνίες αδειοδότησης και η εθελοντική μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε 
χώρες με προϋπάρχουσες βιομηχανίες παραγωγής εμβολίων είναι ο σημαντικότερος 
τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου· εκφράζει πάντως την προθυμία να συζητήσει όλες 
τις αποτελεσματικές και ρεαλιστικές λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της 
παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων και καλεί την Επιτροπή, ειδικότερα, να συνεργαστεί 
με τις ΗΠΑ και με άλλες χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για το θέμα αυτό·



6. τονίζει ότι η προστασία της ευρεσιτεχνίας αποτελεί βασικό κίνητρο για καινοτομία και 
έρευνα σε ολόκληρο τον κόσμο· σημειώνει ότι η προστασία αυτή αποτελεί τη βάση για 
συμφωνίες συμβατικής αδειοδότησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεί κατά 
συνέπεια παράγοντα διευκόλυνσης και όχι εμποδίων στη διαθεσιμότητα εμβολίων· 
προειδοποιεί ότι, σε ένα πλαίσιο μη εκτελεστότητας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι 
εταιρείες θα πρέπει να καταφύγουν στο απόρρητο ή στην αποκλειστικότητα για να 
προστατεύσουν τις καινοτομίες τους· υπογραμμίζει την απειλή που θα συνιστούσε η επ’ 
αόριστο παρέκκλιση από τη συμφωνία TRIPS για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ιδίως 
για τους ερευνητές, τους επενδυτές, τους προγραμματιστές και τις κλινικές δοκιμές· 
τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

7. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι είναι ανοικτή στη δυνατότητα 
διευκόλυνσης της χρήσης της υποχρεωτικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ταχεία πρόσβαση στην παραγωγή εμβολίων σε 
παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να παράσχει αντικειμενικά κριτήρια για το εάν, 
πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα κάνει χρήση υποχρεωτικών αδειοδοτήσεων· 
επισημαίνει ότι η συμφωνία TRIPS δεν προσδιορίζει ποιους λόγους θα μπορούσε να 
επικαλεστεί κανείς για να δικαιολογήσει υποχρεωτική αδειοδότηση· τονίζει ότι η 
δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία επιβεβαιώνει 
ότι οι χώρες είναι ελεύθερες να καθορίζουν οι ίδιες τους λόγους για υποχρεωτική 
αδειοδότηση και να διευκρινίζουν τι συνιστά εθνική έκτακτη ανάγκη· τονίζει ότι η 
υποχρεωτική αδειοδότηση απαιτεί αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο και μπορεί 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε νομικές δυσκολίες στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από 
την Επιτροπή να μελετήσει υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιους τρόπους θα παράσχει 
νομική υποστήριξη για την υποχρεωτική αδειοδότηση σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτίμηση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία 
η συνεργασία και οι παραχωρήσεις αδειών εκμετάλλευσης αυτοβούλως συνιστούν το 
αποτελεσματικότερο μέσο διευκόλυνσης της επέκτασης της παραγωγής·

8. υπογραμμίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο πυλώνας σύνδεσης των συστημάτων υγείας του 
ACT-Accelerator, ώστε να αυξηθούν οι ικανότητες επεξεργασίας, αποθήκευσης, 
διανομής και παράδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις ευάλωτες χώρες· καλεί την 
ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στον ΠΟΥ και να δώσουν 
προτεραιότητα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης της ΕΕ, στο ACT-Accelerator 
και σε όλους τους πυλώνες του, δηλαδή τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα, τα 
εμβόλια και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
υποστηριχθούν οι παραγωγικές ικανότητες στην αφρικανική ήπειρο και εκφράζει την 
μεγάλη του ικανοποίηση για την εξαγγελία της Team Europe να στηρίξει με ένα 
δισεκατομμύριο EUR μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής 
και της πρόσβασης σε εμβόλια, φάρμακα και τεχνολογίες υγείας· τονίζει επίσης τη 
σημασία ενός κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για τα φαρμακευτικά προϊόντα· 
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ έχει τώρα πλέον την ευθύνη να επενδύσει σε περιφερειακά 
κέντρα διανομής, ιδίως στην Αφρική, και να στηρίξει τη δημιουργία ενός Αφρικανικού 
Οργανισμού Φαρμάκων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη στήριξη των τοπικών αρχών 
έγκρισης, την κατάρτιση ειδικευμένου ιατρικού και τεχνικού προσωπικού για τη 
διαχείριση των εμβολιασμών, τη στήριξη των αλυσίδων διανομής εμβολίων και τη 
συμβολή στην υπέρβαση εμποδίων όπως είναι οι υποδομές ψύξης, η γεωγραφική και 
κοινωνικοοικονομική προβολή και η επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια·



9. επιβεβαιώνει τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του ΠΟΥ COVID-19 C-TAP και στον 
κόμβο μεταφοράς τεχνολογίας για τα εμβόλια mRNA· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν αποφασίσει να μην 
συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία C-TAP· παροτρύνει την Επιτροπή να παράσχει 
κίνητρα στις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να μοιράζονται τις τεχνολογίες και την 
τεχνογνωσία τους μέσω του C-TAP και να συμπεριλάβει δεσμεύσεις για εταιρικές 
σχέσεις μεταφοράς τεχνολογίας με τρίτα μέρη, ιδίως αναπτυσσόμενες χώρες, στις 
μελλοντικές συμφωνίες προαγοράς της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως την επιρροή της κατά τις διαπραγματεύσεις συμβάσεων για την επόμενη γενιά 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές 
θα μεταφέρουν την τεχνολογία τους με χαμηλό κόστος σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος· ζητεί να χαρτογραφηθούν ενεργά οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων 
των υπεργολάβων, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη μεταφορά 
τεχνολογίας και να συζευχθούν με εταιρείες που διαθέτουν μη χρησιμοποιούμενες 
εγκαταστάσεις παραγωγής·

10. καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές συμφωνίες προαγοράς, ιδίως για 
εμβόλια επόμενης γενιάς, θα δημοσιοποιούνται πλήρως· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει 
δεσμεύσεις σχετικά με μη αποκλειστικές παγκόσμιες άδειες, εμπορικά μυστικά, 
ιδιοκτησιακές μεταφορές δεδομένων και τεχνολογίας και να συμπεριλάβει απαιτήσεις 
διαφάνειας για τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης κόστους-
κέρδους ανά προϊόν· τονίζει ότι αυτές οι απαιτήσεις διαφάνειας δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν την Επιτροπή να ενεργεί ως ανταγωνιστής, εάν είναι απαραίτητο· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη για μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαπραγμάτευση των 
συμβάσεων για εμβόλια κατά της COVID-19, μεταξύ άλλων με την άμεση συμμετοχή 
των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της ομάδας επαφής για τα 
εμβόλια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τις συμβάσεις· προσδοκά ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λαμβάνει τακτικά ολοκληρωμένη και λεπτομερή ανάλυση 
σχετικά με την παραγωγή, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τις προβλέψεις των 
εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τη χώρα προορισμού των 
εξαγωγών της ΕΕ, καθώς και για την προέλευση των εισαγόμενων εμβολίων και 
συστατικών εμβολίων·

11. αναγνωρίζει ότι η διευκόλυνση του εμπορίου και οι κανόνες για τους εξαγωγικούς 
περιορισμούς, η επέκταση της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω δεσμεύσεων από 
παραγωγούς και φορείς ανάπτυξης εμβολίων, και η διευκόλυνση των δυνατοτήτων 
ευελιξίας της συμφωνίας TRIPS όσον αφορά τις υποχρεωτικές άδειες διαδραματίζουν 
όλα ρόλο στην αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών παγκοσμίως· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ για την εξεύρεση μιας 
λύσης βασισμένης στον διάλογο· σημειώνει τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προς το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ και το Συμβούλιο TRIPS σχετικά με την 
επείγουσα ανάγκη αποκρίσεων σε σχέση με την εμπορική πολιτική στο πλαίσιο της 
κρίσης COVID-19, που περιλαμβάνουν τρεις συμπληρωματικούς πυλώνες τη 
διευκόλυνση του εμπορίου, κανόνες για τους εξαγωγικούς περιορισμούς και επέκταση 
της παραγωγής· αναμένει από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειες για να 
ολοκληρωθεί η πρωτοβουλία του ΠΟΕ για το εμπόριο και την υγεία έως την 12η 
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ τον Νοέμβριο του 2021· ζητεί, επιπλέον, να συσταθεί 
μια επιτροπή εμπορίου και υγείας κατά τη 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ με σκοπό 
την άντληση διδαγμάτων από την πανδημία, την υποβολή προτάσεων για να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα της αντίδρασης του ΠΟΕ κατά τη διάρκεια διεθνών κρίσεων στον 
τομέα της υγείας και την κατάρτιση ενός εμπορικού πυλώνα για μια διεθνή συνθήκη για 



τις πανδημίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές της αλυσίδας 
εφοδιασμού, να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα, να αναληφθεί δράση κατά της 
κερδοσκοπίας και να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο του ΠΟΕ υπό το φως των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν ·

12. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να καταδείξει την ηγετική της θέση και να συνεχίσει να 
εμπλέκεται στις πολυμερείς παγκόσμιες προσπάθειες για τη διανομή, τον συντονισμό 
και τον πολυετή προγραμματισμό για τα εμβόλια, κατά τις προσεχείς συνόδους του 
Συμβουλίου TRIPS στις 8 Ιουνίου και 14 Οκτωβρίου 2021, τη σύνοδο κορυφής της G7 
από 11 έως 13 Ιουνίου 2021, τη σύνοδο κορυφής της G20 του 2021, τη σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του 2021, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών του 2021, 
την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας του 2021, και κατά την 12η υπουργική διάσκεψη του 
ΠΟΕ και πέραν αυτής·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας, τη γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τις κυβερνήσεις 
των χωρών της G20, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον 
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών.


