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• Renunțarea la brevete va contribui la îmbunătățirea accesului mondial la vaccinuri împotriva
COVID-19 la prețuri accesibile

• Acordarea de licențe voluntare, transferul de know-how și de tehnologie sunt esențiale pentru
creșterea producției globale pe termen lung

• Eurodeputații solicită SUA și Regatului Unit să elimine interdicția de export a vaccinurilor și a
materiilor prime

• Mai mult sprijin pentru mecanismul global de distribuire a vaccinurilor COVAX

Ridicarea temporară a protecției prin brevet ar accelera furnizarea vaccinurilor la nivel mondial, potrivit PE © Kim LUDBROOK/POOL/AFP
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Pentru a accelera introducerea vaccinului la nivel mondial, PE solicită ridicarea
temporară a protecției drepturilor de proprietate intelectuală pentru vaccinurile împotriva
COVID-19.
 
Într-o rezoluție adoptată joi cu 355 voturi pentru, 263 împotrivă și 71 abțineri,  Parlamentul
propune începerea negocierilor pentru o derogare temporară de la Acordul TRIPS al OMC
privind brevetele, pentru a îmbunătăți accesul global la produse medicale legate de COVID-19
la prețuri accesibile și pentru a aborda constrângerile de producție la nivel mondial și deficitele
de  aprovizionare.  Deputații  atrag  atenția,  de  asemenea,  asupra  pericolului  pe  care  l-ar
reprezenta o derogare pe durată nedeterminată de la prevederile Acordului  TRIPS pentru
finanțarea cercetării,  în special  pentru cercetători,  investitori,  dezvoltatori  și  studii  clinice.
 
Acordarea de licențe voluntare (atunci când dezvoltatorul vaccinului decide cui și în ce condiții
brevetul poate fi licențiat pentru a permite fabricarea), transferul de know-how și tehnologie
către țări cu industrii producătoare de vaccinuri reprezintă cea mai importantă modalitate de a
extinde și de a accelera producția mondială pe termen lung.
 
Pentru a aborda blocajele în producție, Parlamentul solicită UE „să elimine rapid barierele la
export și să își înlocuiască propriul mecanism de autorizare a exporturilor cu cerințe privind
transparența exporturilor”.  La rândul lor,  SUA și Regatul Unit  ar trebui „să elimine imediat
interdicția de export a vaccinurilor și a materiilor prime”, afirmă eurodeputații. Sunt necesare 11
miliarde de doze pentru imunizarea a 70% din populația lumii și doar o fracțiune din această
cantitate a fost deja produsă.
 
Producția de vaccinuri în Africa
 
Întrucât marea majoritate a celor 1.6 miliarde de doze de vaccin administrate până în prezent au
ajuns în țările industrializate producătoare de vaccinuri și doar 0,3% în cele 29 țări cele mai
sărace,  UE trebuie  să  sprijine  producția  din  Africa,  subliniază  aceștia.  Un alt  instrument
important pentru furnizarea de vaccinuri pentru economiile cu venituri reduse este mecanismul
global de distribuire a vaccinurilor, COVAX, către care Parlamentul încurajează contribuțiile.
 
Transparența pentru următoarea generație de vaccinuri
 
În cele din urmă, Parlamentul solicită ca viitoarele contracte de achiziție în avans să fie pe
deplin divulgate, în special pentru vaccinurile de nouă generație, și ca aceste contracte să
includă cerințe de transparență pentru furnizori.
 
Context
 
Orice decizie privind renunțarea la drepturile de proprietate intelectuală va fi luată de Consiliul
TRIPS al OMC, care s-a reunit la 8-9 iunie, ocazie cu care Comisia a prezentat propunerea
europeană ce nu conține o solicitare de derogare de la patente. În cadrul unei dezbateri care a
precedat adoptarea rezoluției, mai multe grupuri politice au pledat în favoarea unei astfel de
derogări.
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https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel6_e.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents


Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (10.06.2021)
Înregistrarea video a dezbaterii (19.05.2021)
Comunicat de presă: Eurodeputații au păreri divergente în ceea ce privește derogarea pentru
brevetele de vaccinuri împotriva COVID-19 (19.05.2021) (EN)
Fișă de procedură
EP Research: Derogarea TRIPS a Organizației Mondiale a Comerțului pentru combaterea
coronavirusului (iunie 2021) (EN)
Materiale audio, video și fotografice gratuite
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=0c65e1d2-73e1-ed25-9081-7dd88fab7472&date=20210519#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04116/meps-split-over-waiver-for-covid-19-vaccine-patents
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/2692 (RSP)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690649/EPRS_ATA (2021) 690649_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690649/EPRS_ATA (2021) 690649_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk
https://twitter.com/EP_Trade

