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MOCIÓ PER L'ACCÉS UNIVERSAL A LES VACUNES COVID19
PER A LA POBLACIÓ MUNDIAL
Al PLE DE L'AJUNTAMENT DE SILLA, regidora del Grup Municipal Compromís, presenta la següent moció
relativa a l'accés universal a la vacuna per a la COVID-19 per al seu debat en el Ple.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Un any després de l'inici de la pandèmia de la covid-19, podem dir que esta ha provocat una crisi mundial
sense precedents, que s'ha cobrat la vida de més de 2,5 milions de persones i ha suposat el col·lapse dels
sistemes sanitaris i de l'economia a gran escala. Una crisi sanitària, econòmica i social que ha agreujat
desigualtats i ha afectat desproporcionadament les poblacions en situació de major vulnerabilitat.
Actualment, s'han administrat ja més de 300 milions de vacunes contra la COVID-19. No obstant això; només
10 estats concentren el 80% de les dosis administrades i en més de 100 països no s'ha posat ni una sola vacuna.
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Estats, empreses farmacèutiques, organitzacions intergovernamentals i instituts d'investigació de tot el món
han fet un esforç històric sense precedents en recerca i desenvolupament, esforç per als quals han sigut
decisius els més de 10.000 milions d'euros de finançament públic, per a desenvolupar productes mèdics que
puguen previndre, diagnosticar i tractar la COVID-19, donant lloc des de la cooperació pública i privada a una
carrera sense precedents i un esforç titànic per produir vacunes en un temps rècord. Un pas imprescindible
per albirar el principi de la fi de la pandèmia.

Tenim per fi vacunes però no s'ha trobat la fórmula - o no s'ha volgut fer-ho - per a superar el coll de botella
que planteja una gegantesca producció que responga a una descomunal escala global. Des de gener, assistim
a un context de profunda tensió entre la capacitat de fabricació de vacunes, i la demanda i urgència d'estes a
nivell mundial. Dins de la pròpia Unió Europea, les notícies sobre tensions amb diverses farmacèutiques per
distorsions en el calendari de lliuraments previstos en són una bona prova. En molts altres llocs, senzillament,
la vacuna no ha arribat.
Es plantegen, per tant, extraordinaris reptes en matèria de salut pública i drets humans, especialment respecte
a la producció de les vacunes, la seua distribució, per a qui i a quin preu. Uns reptes de salut pública que per
raons òbvies tenen efectes més que evidents també en l'esfèra econòmica i social de tot el planeta.
Al maig de 2020, l'Assemblea Mundial de la Salut, màxim òrgan decisori de l'Organització Mundial de la Salut,
va reconéixer “la funció de la immunització extensiva contra la COVID-19 com a bé de salut pública mundial.”
El secretari general d'ONU va afegir que havia de ser accessible per a totes les persones.
La producció de vacunes, com els de tants béns, està regida pels acords de Propietat Intel·lectual (ADPIC) i es
veu, per tant, condicionada pel sistema de patents actual. L'empresa que ostenta la patent té el règim de
monopoli de la vacuna i altres companyies només poden produir-la si arriben a acords amb aquesta. Fàbriques
amb capacitat de producció de milions de dosis esperen resposta de les companyies que posseeixen la patent
mentre milions de persones esperen. Una espera que com ja hem explicat té notables efectes sobre la salut
pública mundial i també sobre l'economia global, i de manera molt especial sobre la població en situacions de
vulnerabilitat.
Ens enfrontem així a l'enorme risc d'una vacunació mundial a diferents velocitats en funció de la renda, on
mentre alguns s'asseguren unes reserves superiors fins i tot a la seua població molts altres tenen serioses
dificultats per accedir a les mateixes. Un fet que genera greus desigualtats i que pot allargar molt la crisi
sanitària, econòmica i social derivada de la pandèmia. Una situació que, com la pròpia OMS ha reiterat, només
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podrem superar si ho fem totes i tots, sense deixar cap població arrere, per tal de poder controlar de manera
efectiva la propagació mundial del virus.
Per tot l'exposat, es proposen les següents

PROPOSTES D'ACORD:

⁃
⁃
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⁃

⁃

⁃

Subratllem la importància que tots els Estats cooperen a escala mundial i s'eliminen els possibles
obstacles que impedisquen garantir que les vacunes es desenvolupen i fabriquen a bastament i
distribueixen a temps i de manera inclusiva a tot el món.
Instem al Govern espanyol i a la Comissió Europea a assegurar que els drets de propietat intel·lectual
no impedeixen a cap país garantir el dret a la salut de la seua població promovent en el marc de
cooperació europeu l’alliberament immediat de les patents i altres mesures de propietat intel·lectual
en medicaments, vacunes, proves de diagnòstic i altres tecnologies de COVID-19 mentre dura la
pandèmia, fins que s'aconseguisca la immunitat de grup mundial.
Fem una crida a que Estats, empreses i organismes internacionals elaboren i apliquen polítiques per a
garantir la disponibilitat, accessibilitat, assequibilitat, acceptabilitat i qualitat dels productes sanitaris
contra la COVID-19 per a totes les persones, garantint la seua gratuïtat i sense discriminació de cap
mena. Han de fer-ho fomentant la cooperació internacional i eliminant els obstacles a la disponibilitat
i assequibilitat en tots els països.

Animem al Govern d'Espanya a col·laborar amb els mecanismes establits per l'OMS per a compartir
coneixement tecnològic i recursos COVID-19, com ara: l'Accés Mancomunat a Tecnologia contra la
COVID-19 (C-TAP), on les empreses i els Estats poden compartir tecnologia, dades i patents sobre les
seues innovacions. I el mecanisme COVAX, on els Estats, més enllà de la donació de fons, han de
garantir que almenys el personal de salut i les persones més vulnerables de tots els països tenen accés
a la vacuna.
Mostrar el suport de la corporació a les organitzacions no governamentals que estan treballant en
diverses campanyes de conscienciació social sobre estos objectius.
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