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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europa behöver ett modernt, kostnadseffektivt och välfungerande system av skydd för 
immateriella rättigheter i syfte att främja innovation och stärka konkurrenskraften.

B. Immateriella rättigheter är en viktig förutsättning för kapitalintensiv forskning, utveckling 
och innovation.

C. Den främsta möjligheten att stärka innovation i Europa med hänsyn till immateriella 
rättigheter är att inrätta ett EU-patent.

D. Ett modernt varumärkessystem inom unionen är nödvändigt för att skydda de 
investeringar som gjorts av europeiska företag i design, skapande och innovation.

1. Mot bakgrund av att rådet inte har kunnat fatta något enhälligt beslut om 
översättningsarrangemangen för EU-patentet välkomnar Europaparlamentet rådets beslut 
att tillåta ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd, vilket antogs till 
följd av en begäran från ett antal medlemsstater, och varigenom deltagande medlemsstater 
kommer att kunna inrätta ett patent som är giltigt i samtliga deltagande länder. 
Parlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att delta i det fördjupade samarbetet, och 
stöder ett snabbt antagande och genomförande av det för att främja innovation och stärka 
den europeiska konkurrenskraften på global nivå.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fokusera på att se till att små och 
medelstora företag på ett effektivt sätt kan dra nytta av immateriella rättigheter och 
industriellt rättsskydd.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att utveckla en 
europeisk kunskapsmarknad för patent och licensiering före utgången av 2011.

4. Europaparlamentet konstaterar att fragmenteringen av marknaden för den kulturella och 
den kreativa sektorn delvis beror på den kulturella mångfalden och på konsumenternas 
språkliga preferenser.

5. Europaparlamentet understryker att dagens licensförfaranden bidrar till fragmenteringen 
av EU:s inre marknad. Parlamentet konstaterar att det visserligen gjorts framsteg, men att 
man ännu inte funnit någon tillfredställande lösning på konsumenternas efterfrågan på 
licenser som ska gälla för flera territorier och flera repertoarer och kunna användas över 
gränserna och på Internet.

6. Europaparlamentet betonar att man med hjälp av effektivare och billigare 
licensieringsförfaranden genom driftskompatibla teknikplattformar kommer att kunna få 
till stånd en mer utbredd spridning av kulturellt och kreativt innehåll och ge 
upphovsmännen större royaltyintäkter och samtidigt gynna både mellanhänder och 
tjänsteleverantörer.
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7. Europaparlamentet erinrar om att EU har som mål att främja den kulturella och den 
kreativa industrin både på och utanför Internet och anser att målsättningen bör vara att 
EU-omfattande licenser i överensstämmelse med marknadens och konsumenternas 
efterfrågan tas i allmänt bruk. Om detta inte kan uppnås inom en snar framtid, bör det 
göras en heltäckande bedömning av vilken lagstiftning som behövs för att undanröja alla 
eventuella hinder för inrättandet av en effektiv inre marknad för EU, inklusive 
territorialitetsprincipen.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens översyn av varumärkessystemet inom 
unionen och uppmanar kommissionen att se till att nödvändiga åtgärder vidtas för att 
försäkra att varumärken drar nytta av samma skydd på och utanför Internet.

9. Europaparlamentet anser att kommissionen bör beakta de särskilda problem som små och 
medelstora företag har med att hävda sina immateriella rättigheter i enlighet med 
principen ”Tänk småskaligt först”, som infördes genom en småföretagsakt för Europa, och 
bl.a. tillämpa principen om icke-diskriminering på små och medelstora företag.

10. Europaparlamentet anser att ett välfungerande upprätthållande av immateriella rättigheter 
ökar företagens incitament att ta fram innovativa produkter och därmed ökar utbudet av 
varor och tjänster till konsumenterna.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa expertgruppens rekommendation 
från den preliminära utvärderingen av det sjunde ramprogrammet enligt vilken ett 
moratorium för nya instrument bör övervägas fram till dess att de befintliga instrumenten 
är tillräckligt utvecklade och utvärderade, och manar till försiktighet för att undvika en 
förvirrande ökning av instrument.

12. Europaparlamentet anser att man för att säkerställa att de nya innovationsinstrument som 
kommer att utvecklas inom ramen för Europa 2020-strategin blir framgångsrika måste 
godkänna tydliga och specifika regler för deltagande, bland annat om en obligatorisk 
andel små företag.

13. Kommissionen uppmanas att för Europaparlamentet lägga fram en extern utvärdering av 
de innovationsinstrument som skapats inom ramen för det sjunde ramprogrammet, såsom 
t.ex. tekniska plattformar och gemensamma europeiska teknikinitiativ (Joint European 
Technology Initiative, JETI). Utvärderingen bör omfatta verksamhet, förslagsinfordringar, 
innovationsprojekt och (i förekommande fall) resultat samt det ekonomiska bidraget från 
offentliga och privata medel.
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