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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια «Στρατηγική για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες»
(2014/2206(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, της 1ης Ιουλίου 
2014, με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και διανοητική ιδιοκτησία – Στρατηγική για την 
προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες» 
(COM(2014) 0389),

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 17 παράγραφος 2 αυτού,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 
2014,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) του 2008 με τίτλο «The economic impact of counterfeiting and piracy» («Ο 
οικονομικός αντίκτυπος της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας»), όπως 
επικαιροποιήθηκε το 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) του 2009 με τίτλο «Piracy of digital content» («Πειρατεία ψηφιακού 
περιεχομένου»),

– έχοντας υπόψη την κοινή μελέτη που εκπόνησαν, το 2013, το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της 
Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), με τίτλο «Intellectual property rights intensive industries: 
contribution to economic performance and employment in the European Union» 
(«Κλάδοι έντασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: συνεισφορά στις οικονομικές 
επιδόσεις και στην απασχόληση της ΕΕ»),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του 2013 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας με τίτλο «Promoting Access to Medical Technologies and Innovation» 
(«Προωθώντας την πρόσβαση στις ιατρικές τεχνολογίες και στην καινοτομία»),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 1994, που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής 
εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας 
στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (κανονισμός για τους φραγμούς στο 
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εμπόριο)1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας2,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή 
φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2003 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 
2003, για να αποφευχθεί η εκτροπή του εμπορίου ορισμένων βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 980/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 
2005, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων 
(κανονισμός ΣΓΠ)5,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού 
κώδικα6,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουλίου 2007, σχετικά με τη Συμφωνία 
TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα8,

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις συνέπειες 
της παραποίησης/απομίμησης στο διεθνές εμπόριο9,

– έχοντας υπόψη την έκθεσή του, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά10,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «EU 

                                               
1 ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 71.
2 ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45.
3 ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 1.
4 ΕΕ L 135 της 3.6.2003, σ. 5.
5 ΕΕ L 169 της 30.6.2005, σ. 1.
6 ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
7 ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.
8 ΕΕ C 175E της 10.7.2008, σ. 591.
9 ΕΕ C 45E της 23.2.2010, σ. 47.
10 ΕΕ C 50E της 21.2.2012, σ. 48.
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customs enforcement of intellectual property rights – Results at the EU border 2013» 
(«Έκθεση σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας από τα 
τελωνεία της ΕΕ – Αποτελέσματα στα σύνορα της ΕΕ 2013»)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης των 
τελωνείων της ΕΕ κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
για την περίοδο 2013-20172, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0000/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στηρίζεται ολοένα και 
περισσότερο στη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και ότι η «έξυπνη ανάπτυξη» –η 
ανάπτυξη μιας οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία– είναι μία 
από τις τρεις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 
εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας και έρευνας και καινοτομίας· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι οι διαδικασίες για την καταπολέμηση των παραβιάσεων δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) είναι δαπανηρές και χρονοβόρες, ιδίως για τις ΜΜΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως μέλη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, δεσμεύονται από τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και έχουν αναλάβει ως εκ τούτου τη 
δέσμευση να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα έναντι όλων των 
παραβιάσεων των ΔΔΙ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος για τα ΔΔΙ θα πρέπει να αξιοποιεί τις εμπειρίες του 
παρελθόντος και παράλληλα να διατηρεί τη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και των 
εξωτερικών πτυχών, να κάνει διάκριση μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού 
περιβάλλοντος, να λαμβάνει υπόψη τους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, περιλαμβανομένων των ΜΜΕ και των οργανώσεων καταναλωτών, και να 
αποσκοπεί στην εξασφάλιση της σωστής ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των 
κατόχων δικαιωμάτων και των τελικών χρηστών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πλέον, το φαινόμενο της παραποίησης/απομίμησης δεν 
περιορίζεται μόνο στα είδη πολυτελείας αλλά αφορά επίσης ευρέως χρησιμοποιούμενα 
αγαθά, όπως παιχνίδια, φάρμακα, καλλυντικά και τρόφιμα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ δέσμευσαν σχεδόν 36 
εκατομμύρια τεμάχια, αξίας άνω των 760 εκατομμυρίων ευρώ, ως ύποπτα για 
παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf.
2 ΕΕ C80 της 19.3.2013, σ. 1.
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Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, το 72% του συνόλου των τελωνειακών δεσμεύσεων 
αφορούσε μικρές παρτίδες· ότι η κατηγορία των φαρμάκων σημείωσε, για τέταρτο 
συνεχόμενο έτος, τα υψηλότερα ποσοστά δεσμεύσεων, αντιπροσωπεύοντας το 19% των 
εν λόγω δεσμευθέντων προϊόντων και το 10% του συνόλου των δεσμευθέντων 
προϊόντων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η καταπολέμηση των παραβιάσεων των ΔΔΙ 
προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών και για το περιβάλλον, καθώς και για να αποφευχθούν οι οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις και τους δημιουργούς της ΕΕ· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η καταπολέμηση των εγκληματικών οργανώσεων που αποκομίζουν κέρδη 
από το εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τα ΔΔΙ θα πρέπει να 
συνδυάζεται με την αποτελεσματική επιβολή και να διασφαλίζει παράλληλα ότι τα 
μέτρα επιβολής ΔΔΙ δεν είναι αδικαιολόγητα επαχθή για το νόμιμο εμπόριο·

Γενικές παρατηρήσεις

1. εκτιμά την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την έκκληση για 
ισορροπία μεταξύ αποκλινόντων συμφερόντων·

2. θεωρεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αξιολόγηση της ανακοίνωσης που να 
λαμβάνει υπόψη τόσο τη στρατηγική του 2004 για την επιβολή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες όσο και την απόρριψη της εμπορικής 
συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA)·

3. τονίζει ότι δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο και με ποια μέθοδο μπορούν να επιτευχθούν 
τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην ανακοίνωση, ιδίως όσον αφορά τους πόρους 
που θα χρησιμοποιηθούν και την προέλευσή τους·

4. θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία σαφής ένδειξη όσον αφορά τον συντονισμό μεταξύ των 
εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών για την προστασία των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και τονίζει εν προκειμένω ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί 
βελτίωση σε εσωτερικό επίπεδο·

5. υπογραμμίζει ότι η προστασία των ΔΔΙ θα πρέπει να θεωρείται ως το πρώτο –αναγκαίο 
αλλά όχι επαρκές– βήμα προς την απόκτηση πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών, 
καθώς η προώθηση των εξαγωγών δεν επιφέρει αποτελέσματα χωρίς την απαραίτητη 
προστασία·

6. τονίζει ότι η αυξανόμενη εμπλοκή των εγκληματικών οργανώσεων στις παραβιάσεις 
των ΔΔΙ έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος 
(Σύμβαση του Παλέρμο) εξακολουθεί να μη διαθέτει πρωτόκολλο για την 
παραποίηση/απομίμηση· 

7. εκτιμά και στηρίζει τον στόχο της βελτιωμένης συνοχής μεταξύ της προστασίας και της 



PR\1051549EL.doc 7/11 PE549.414v01-00

EL

επιβολής των ΔΔΙ και άλλων πολιτικών, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών προς αυτή την κατεύθυνση· θεωρεί ότι η προστασία των ΔΔΙ μπορεί να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·

8. στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να προσδιορίσει γεωγραφικές προτεραιότητες, 
με βάση τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της σχετικά με την προστασία και την επιβολή των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες·

9. θεωρεί ότι η Στρατηγική δεν αναγνωρίζει επαρκώς τη διάκριση μεταξύ της φυσικής 
παραποίησης/απομίμησης εμπορικών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των 
παραβιάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον· 

10. θεωρεί ότι η Στρατηγική πρέπει να προβλέπει την ανάπτυξη ισχυρής συνεργασίας με τις 
τελωνειακές αρχές προκειμένου να εξασφαλίζεται οριζόντια συνοχή·

11. υπογραμμίζει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις και η προστασία τους είναι εξίσου 
σημαντικές με άλλες μορφές διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι η αναγνώρισή τους θα 
πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο της Επιτροπής κατά τη διαπραγμάτευση των 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

12. θεωρεί ότι η συμφωνία TRIPS πρέπει να εφαρμόζεται με τον πλέον ευέλικτο τρόπο·

Επιβολή και δημόσια συζήτηση

13. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας συζήτησης σε θέματα επιβολής·

14. αναγνωρίζει την ανάγκη αύξησης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και τονίζει 
ότι η αυστηρότερη επιβολή των δικαιωμάτων δεν θα επιλύσει από μόνη της το 
πρόβλημα· επισημαίνει, εν προκειμένω, τον ρόλο των επιχειρήσεων·

15. θεωρεί ότι δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η δημόσια στήριξη 
υπέρ των ΔΔΙ και τονίζει ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν εξηγούν αποτελεσματικά πώς 
μπορεί να επιτευχθεί ευρύτερη δημόσια στήριξη·

Διαδίκτυο και ΔΔΙ

16. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαπραγματευτούν και να συνάψουν 
μνημόνια συνεννόησης με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, ώστε να θέσουν τέλος στην 
εμπορία προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

17. θεωρεί ότι η διατύπωση της Στρατηγικής σχετικά με την προώθηση της 
αποτελεσματικής προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στο Διαδίκτυο πρέπει να 
είναι πιο σαφής, ώστε να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι·

18. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με το Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση 
ονομάτων και αριθμών (ICANN), καθώς και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), για την καθιέρωση μηχανισμού προστασίας των 
γεωγραφικών ενδείξεων στο διαδίκτυο·
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19. θεωρεί ότι οι ευθύνες των μεσαζόντων υποτιμώνται· θα επιθυμούσε, εν προκειμένω, να 
είχε αναπτυχθεί μια πιο εμπεριστατωμένη Στρατηγική·

20. θεωρεί ότι η Στρατηγική έπρεπε να περιλαμβάνει την υποχρέωση των τραπεζών να 
επιβάλλουν αυτόματα κυρώσεις για τις απάτες που διαπράττονται στο Διαδίκτυο·

Ανάπτυξη και αναδυόμενες οικονομίες

21. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο θα 
εξασφαλίζεται η σύγκλιση των συμφερόντων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών 
και στο οποίο θα υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον να τεθούν υψηλότεροι στόχοι·

22. είναι της άποψης ότι μεταξύ των κριτηρίων του συστήματος γενικευμένων 
προτιμήσεων (GSP+) θα πρέπει να περιλαμβάνεται η κύρωση και η εφαρμογή της 
συνθήκης του ΠΟΔΙ για το δίκαιο των σημάτων, της Πράξης της Γενεύης του 
Διακανονισμού της Χάγης, της συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία 
των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση, και άλλων διεθνών 
συμφωνιών στον τομέα των ΔΔΙ·

23. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή στήριξης προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες που επιθυμούν να βελτιώσουν τα συστήματα ΔΔΙ που 
εφαρμόζουν, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες 
αυτές μέσω της παροχής συνεχούς τεχνικής βοήθειας υπό τη μορφή δράσεων 
ευαισθητοποίησης, νομοθετικής συνδρομής και κατάρτισης υπαλλήλων·

Πρόσβαση στα φάρμακα

24. συμφωνεί με την έκκληση για μια συνολική απάντηση στο σύνθετο και πολύπλευρο 
ζήτημα της πρόσβασης στα φάρμακα·

25. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τη διενέργεια εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με 
την πρόσβαση στα φάρμακα με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

26. υπογραμμίζει το ανεπίλυτο ζήτημα των γενόσημων φαρμάκων και της υπεράσπισης της 
φαρμακευτικής έρευνας·

27. είναι της άποψης ότι ναι μεν οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να προστατεύονται, όμως οι 
τιμές των φαρμάκων πρέπει να προσαρμόζονται στην οικονομική πραγματικότητα της 
χώρας στην οποία πωλούνται, ενώ πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι 
στρεβλώσεις που προκαλούνται στις αγορές από τη μεταπώληση φαρμάκων σε τρίτες 
χώρες·

28. θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρύνεται η καλύτερη συνεργασία των επιχειρήσεων στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται καθώς και η συνεργασία 
τους με τις δημόσιες αρχές·

29. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει στον ευρύτερο διάλογο για την προώθηση της 
υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης 
στρατηγικών για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας·
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Παροχή καλύτερων δεδομένων

30. εκτιμά ότι τα στατιστικά δεδομένα που αναφέρονται στην ανακοίνωση αποκτήθηκαν με 
τη χρήση αμφιλεγόμενης μεθοδολογίας, η οποία ήδη έχει αποτελέσει αντικείμενο 
κριτικής· 

31. συμφωνεί με το σκεπτικό της Επιτροπής όσον αφορά τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και 
ζητεί τη διάθεση ειδικών πόρων για τον σκοπό αυτό·

32. επισημαίνει ότι το εν λόγω Παρατηρητήριο θα πρέπει να έχει ολοκληρωμένη σύνθεση 
και να μην αναπαράγει οποιοδήποτε ήδη υφιστάμενο όργανο·

33. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ανεξαρτησία του Παρατηρητηρίου, 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το έργο του δεν θα υπονομεύεται από πραγματικές ή 
εικαζόμενες μεροληψίες·

Νομοθεσία της ΕΕ και συνεργασία εντός της ΕΕ

34. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη καλύτερων, εναρμονισμένων εσωτερικών πολιτικών στον 
τομέα των ΔΔΙ μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια τυποποίησης της προστασίας και 
της επιβολής των ΔΔΙ παγκοσμίως·

35. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με σκοπό την κύρωση της 
συνθήκης του ΠΟΔΙ για το δίκαιο των σημάτων, της Πράξης της Γενεύης του 
Διακανονισμού της Χάγης και της συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την 
προστασία των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση, καθώς και 
άλλων διεθνών συμφωνιών στον τομέα των ΔΔΙ·

36. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της δημόσιας διαβούλευσης της Πράσινης Βίβλου της με τίτλο «Αξιοποιώντας κατά τον 
βέλτιστο τρόπο την παραδοσιακή τεχνογνωσία της Ευρώπης» (COM(2014) 469) 
σχετικά με μια πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης 
σε μη γεωργικά προϊόντα·

Προστασία και επιβολή των ΔΔΙ σε τρίτες χώρες

37. στηρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να δώσει προτεραιότητα στην προώθηση της 
βελτιωμένης προστασίας των ΔΔΙ εντός του ΠΟΕ και εν γένει στη διεθνή σκηνή·

38. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί με στόχο την ένταξη, στο σύστημα του ΠΟΕ, των 
διεθνών συμφωνιών στον τομέα των ΔΔΙ που ακόμη δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό, όπως 
η συνθήκη του ΠΟΔΙ για το δίκαιο των σημάτων, η Πράξη της Γενεύης του 
Διακανονισμού της Χάγης και η συμφωνία της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία 
των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώριση·

39. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις διμερείς συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα κεφάλαια που αφορούν τη 
διανοητική ιδιοκτησία και ότι τα διαπραγματευόμενα μέρη θα πρέπει να αναγνωρίζουν 
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ότι στο δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο 
σεβασμός των ΔΔΙ·

40. θεωρεί ότι η υποχρέωση κύρωσης των συνθηκών του ΠΟΔΙ θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στις διμερείς συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που συνάπτει η 
Ένωση·

41. στηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να δημιουργήσει διαλόγους και ομάδες 
εργασίας σε σχέση με τη ΔΙ για χώρες προτεραιότητας με τις οποίες η ΕΕ δεν βρίσκεται 
σε εκτενείς διαπραγματεύσεις, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων όσον 
αφορά την προστασία και την επιβολή των ΔΔΙ·

42. τονίζει ότι η συνεργασία σε θέματα ΔΔΙ μεταξύ της Ένωσης και άλλων περιφερειακών 
ομάδων θα πρέπει να ενισχύεται όπου είναι δυνατόν·

43. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιεί πιο τακτικά τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, 
όπως το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, σε περίπτωση παραβίασης των 
δικαιωμάτων των οικονομικών φορέων της Ένωσης·

44. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να παρέχουν αμοιβαία αναγνώριση 
στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του νομικού εμπειρογνώμονα σε θέματα ΔΙ·

Παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες και γεωγραφική εστίαση

45. θεωρεί ότι, σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, οι οικονομικοί φορείς και οι καταναλωτές της 
ΕΕ, θα πρέπει να μπορούν να ζητούν συμβουλές από έναν ή περισσότερους 
«διπλωματικούς ακολούθους ΔΙ» οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα της Ένωσης·

46. θεωρεί ότι οι οικονομικοί φορείς και οι καταναλωτές της ΕΕ που βρίσκονται σε τρίτες 
χώρες όπου οι παραβιάσεις των ΔΔΙ είναι συνηθέστερες πρέπει να λαμβάνουν ειδική 
προστασία μέσω της επέκτασης του γραφείου συνδρομής σε θέματα ΔΔΙ·

o

o o

47. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εισηγήτρια επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να επανεξετάσει τη στρατηγική για την 
προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες και 
αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση της Επιτροπής βρίσκει σύμφωνους τους διάφορους 
ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι κλάδοι έντασης ΔΔΙ παράγουν περίπου το 39% της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας στην ΕΕ (αξίας σχεδόν 4,7 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως) και περίπου το 
26% της συνολικής απασχόλησης (56 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας). 

Ωστόσο, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου (TRIPS, 1.1.1995), έχει συναφθεί περιορισμένος μόνο αριθμός 
σημαντικών συμφωνιών ΔΔΙ, παρόλο που οι κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές έχουν 
μεταμορφώσει τη φύση του τοπίου των ΔΔΙ. Η ανακοίνωση προσδιορίζει με σαφήνεια 
ορισμένα από τα πλέον σημαντικά τρέχοντα αλλά και μελλοντικά ζητήματα, όπως είναι η 
ανάγκη ενθάρρυνσης της έρευνας και της καινοτομίας, οι προκλήσεις της πρόσβασης στα 
φάρμακα και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η εισηγήτρια αναγνωρίζει το γεγονός ότι κάθε πρωτοβουλία εξωτερικής πολιτικής συνδέεται 
με τις εσωτερικές πολιτικές και επισημαίνει ως εκ τούτου ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει 
προσεκτικά το ενδεχόμενο εσωτερικών βελτιώσεων όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζει 
σε θέματα ΔΙ.


