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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at EU har behov for et moderne, økonomisk overkommeligt og 
velfungerende system til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for at fremme 
innovation og styrke konkurrenceevnen,

B. der henviser til, at intellektuel ejendomsret er en væsentlig forudsætning for 
kapitalintensiv forskning, udvikling og innovation,

C. der henviser til, at etablering af et EU-patent udgør den bedste mulighed for styrkelse af 
innovation i Europa med hensyn til intellektuelle ejendomsrettigheder,

D. der henviser til, at det er af afgørende betydning med et moderne EU-varemærkesystem 
for at beskytte værdien af europæiske virksomheders investeringer i design, udvikling og 
innovation,

1. glæder sig over Rådets afgørelse om bemyndigelse til forstærket samarbejde om 
indførelse af en fælles patentbeskyttelse, som blev truffet efter opfordring fra flere 
medlemsstater, og som giver de deltagende medlemsstater mulighed for at indføre et 
patent, der er gyldigt i alle de deltagende lande, især i betragtning af at Rådet ikke kunne 
nå til absolut enighed om oversættelsesordningen for EU-patenter; opfordrer alle 
medlemsstater til at deltage i det forstærkede samarbejde; tilskynder til en hurtig 
vedtagelse og gennemførelse med henblik på innovationsstøtte og styrkelse af den 
europæiske konkurrenceevne på globalt plan;

2. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at små og mellemstore virksomheder 
får mulighed for at gøre effektivt brug af intellektuelle og industrielle 
ejendomsrettigheder;

3. bifalder Kommissionens forslag om at udvikle et europæisk vidensmarked for 
intellektuelle ejendomsrettigheder og licensudstedelse inden udgangen af 2011;

4. bemærker, at fragmenteringen af markedet inden for den kulturelle og kreative sektor 
delvis skyldes den kulturelle mangfoldighed og forbrugernes sproglige præferencer;

5. fremhæver, at den nuværende ordning for licensudstedelse bidrager til fragmenteringen af 
EU's indre marked; bemærker, at spørgsmålet om forbrugernes efterspørgsel efter 
multiterritoriale licenser og multirepertoirelicenser til anvendelse på tværs af grænserne 
og på nettet ikke er blevet behandlet på tilfredsstillende vis, omend der er sket fremskridt 
på området;

6. understreger, at en mere effektiv og mindre bekostelig licensudstedelsesprocedure gennem 
interoperable teknologiske platforme vil sikre større udbredelse af kulturelt og kreativt 
indhold og give højere royalties til skaberne, samtidig med at det er til gavn for formidlere 
og tjenesteydere;
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7. minder om, at det er EU's mål at fremme kulturindustrien og den kreative industri både 
online og offline, og mener, at en udbredt anvendelse af licenser, der dækker hele EU, i 
overensstemmelse med markedet og forbrugernes behov bør være målet, og at der, hvis 
dette ikke kan opnås inden for en kort tidsramme, bør gennemføres en omfattende 
vurdering af den nødvendige lovgivning til imødegåelse af alle potentielle hindringer for 
oprettelsen af et effektivt indre marked i EU, herunder af territorialitetsprincippet;

8. bifalder Kommissionens revision af EU-varemærkesystemet og opfordrer Kommissionen 
til at sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
varemærker kan nyde godt af samme beskyttelsesniveau både online og offline;

9. mener, at Kommissionen bør tage hensyn til de små og mellemstore virksomheders 
specifikke problemer, når det gælder forfægtelsen af deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder i overensstemmelse med princippet "tænk småt først", som fastsat i 
"Small Business Act" for Europa, bl.a. ved at anvende princippet om 
ikkeforskelsbehandling på SMV.

10. er af den opfattelse, at en vellykket styrkelse af den intellektuelle ejendomsret øger 
virksomhedernes incitament til at udvikle innovative produkter og dermed øger udbuddet 
af varer og tjenesteydelser for forbrugerne;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at følge henstillingen fra ekspertgruppen om
den foreløbige evaluering af det syvende rammeprogram om at overveje et moratorium 
for nye instrumenter, indtil de eksisterende er blevet tilstrækkeligt udviklet og evalueret, 
og sørge for at undgå en forvirrende hastig vækst i antallet af instrumenter;

12. mener, at det for at sikre, at de nye innovationsinstrumenter, der udvikles i forbindelse 
med EU 2020-strategien, bliver vellykkede, er nødvendigt at vedtage klare og konkrete 
"regler for deltagelse", som omfatter en obligatorisk andel af små virksomheder;

13. anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en ekstern evaluering af de 
innovationsinstrumenter, der er etableret under det syvende rammeprogram, som f.eks. 
platforme og fælles europæiske teknologiinitiativer (JETIs), og overveje, om evalueringen 
skal omfatte aktiviteter, indkaldelser af forslag, innovationsprojekter og resultaterne heraf 
(hvis sådanne foreligger) samt økonomiske bidrag fra offentlige og private fonde.



AD\861680DA.doc 5/5 PE454.702v02-00

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 22.3.2011

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

22
0
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos 
Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Jan Philipp Albrecht, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler


