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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat Europa behoefte heeft aan een modern, betaalbaar en goed werkend 
systeem van intellectuele-eigendomsrechten om innovatie te bevorderen en ons 
concurrentievermogen te versterken,

B. overwegende dat intellectuele-eigendomsrechten een belangrijke voorwaarde zijn voor 
kapitaalintensief onderzoek, ontwikkeling en innovatie,

C. overwegende dat voor het versterken van de innovatie in Europa met betrekking tot 
intellectuele-eigendomsrechten de creatie van een EU-octrooi het meeste perspectief biedt,

D. overwegende dat een modern stelsel van EU-merken van essentieel belang is om de waarde 
van de investeringen die Europese ondernemingen doen in ontwerp, creatie en innovatie, te 
beschermen,

1. verwelkomt, overwegende dat de Raad er niet in geslaagd is overeenstemming over de 
vertaalregeling voor EU-octrooien te bereiken, het besluit van de Raad tot  het verlenen van 
toestemming voor versterkte samenwerking om een bescherming door middel van een 
eenvormig octrooi tot stand te brengen op verzoek van verschillende lidstaten, waardoor de 
deelnemende lidstaten een octrooi kunnen instellen dat geldig is in alle deelnemende landen;
verzoekt alle lidstaten aan deze versterkte samenwerking deel te nemen; moedigt de spoedige 
aanneming en uitvoering ervan aan om innovatie te steunen en het Europees 
concurrentievermogen op wereldschaal te versterken;

2. dringt er bij de Commissie op aan dat zij er vooral voor zorgt dat de KMO's efficiënt gebruik 
kunnen maken van intellectuele- en industriële-eigendomsrechten;

3. verwelkomt de voorstellen van de Commissie om een Europese kennismarkt voor octrooien 
en licenties te ontwikkelen tegen eind 2011;

4. merkt op dat de versnippering van de markt in de culturele en creatieve sectoren gedeeltelijk 
het gevolg is van de culturele diversiteit en taalvoorkeuren van de consumenten;

5. wijst erop dat de huidige licentiepraktijken bijdragen tot de versplintering van de interne 
markt van de EU; merkt op dat er wel vorderingen zijn gemaakt, maar dat niet voldoende is 
ingegaan op de vraag van de consumenten naar gebiedsoverschrijdende en multirepertoire 
licenties voor grensoverschrijdend en onlinegebruik;

6. benadrukt dat efficiëntere en minder dure licentieprocedures via interoperabele 
technologieplatforms zullen zorgen voor een ruimere verspreiding van culturele en creatieve 
inhoud en voor hogere royalties voor ontwerpers, en dat zij tegelijk voordelig zijn voor 
tussenpersonen en dienstverleners,

7. herinnert eraan dat de doelstelling van de EU is de cultuurindustrie en creatieve 
bedrijfstakken zowel online als offline te bevorderen en vindt dat er moet worden gestreefd 
naar een veralgemeende gebruik van pan-Europese licenties in overeenstemming met de 
markt- en consumentenvraag en dat indien dit niet binnen een kort tijdsbestek kan worden 
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bereikt, er een algemene evaluatie moet worden gemaakt van de wetgeving die noodzakelijk 
is om het hoofd te bieden aan alle mogelijke obstakels voor de totstandbrenging van een 
efficiënte interne EU-markt, onder meer het territorialiteitsbeginsel;

8. verwelkomt de herziening van het stelsel voor EU-merken door de Commissie en spoort haar 
aan de nodige stappen te ondernemen zodat handelsmerken hetzelfde niveau van 
bescherming genieten in de online- en de offlineomgeving;

9. is van mening dat de Commissie rekening moet houden met de specifieke problemen van de 
kmo's wanneer het gaat over de handhaving van hun intellectuele-eigendomsrechten 
overeenkomstig het beginsel "Eerst aan de kleintjes denken", dat is vastgelegd in de "wet ten 
behoeve van kleine bedrijven" voor Europa, onder meer door voor kmo's het non-
discriminatiebeginsel toe te passen;

10. is van mening dat een goed werkende handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten 
leidt tot meer stimulansen voor bedrijven om innovatieve producten te ontwikkelen en 
bijgevolg het beschikbare aanbod aan goederen en diensten voor consumenten vergroot;

11. dringt er bij de Commissie op aan gevolg te geven aan de aanbeveling van de groep van 
deskundigen inzake de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma dat moet 
worden overwogen een moratorium op nieuwe instrumenten in te voeren tot de bestaande 
instrumenten voldoende ontwikkeld en beoordeeld zijn, en dat ervoor moet worden gezorgd 
dat een verwarrende wildgroei van instrumenten wordt vermeden;

12. is van oordeel dat het nodig is duidelijke en specifieke regels inzake deelneming, inclusief 
een verplicht aandeel aan kleine ondernemingen, goed te keuren om te kunnen waarborgen 
dat de nieuwe instrumenten voor innovatie die in het kader van de EU 2020-strategie zullen 
worden ontwikkeld, succesvol zijn;

13. verzoekt de Commissie het Parlement een externe evaluatie voor te leggen van de in het 
kader van het zevende kaderprogramma gecreëerde innovatie-instrumenten, zoals platformen 
en gezamenlijke Europese initiatieven op het gebied van technologie, en vindt dat de 
evaluatie betrekking moet hebben op de activiteiten, oproepen tot voorstellen, 
innovatieprojecten en (eventuele) resultaten alsook de economische bijdrage van openbare en 
particuliere middelen.
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