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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Strategia pentru protecția și punerea în aplicare a drepturilor de 
proprietate intelectuală în țări terțe
(2014/2206(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 1 iulie 2014 către Parlamentul European, 
Consiliu și Comitetul Economic și Social European intitulată „Comerț, creștere 
economică și proprietate intelectuală – Strategie pentru protecția și punerea în aplicare a 
drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe” (COM(2014)0389),

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
11 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (2),

– având în vedere Strategia UE 2020 (COM(2010)2020),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 21 martie 2014,

– având în vedere raportul din 2008 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) intitulat „Impactul economic al contrafacerii și al pirateriei”, 
actualizat în 2009,

– având în vedere raportul din 2009 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE) intitulat „Piratarea conținutului digital”,

– având în vedere studiul comun din 2013 al Oficiului European de Brevete și al Oficiului 
pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OEB/OAPI) intitulat „Sectoarele în care se 
utilizează în mod intensiv drepturile de proprietate intelectuală: contribuție la 
performanța economică și ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană”,

– având în vedere studiul din 2013 al Organizației Mondiale a Comerțului, al Organizației 
Mondiale a Proprietății Intelectuale și al Organizației Mondiale a Sănătății intitulat 
„Promovarea accesului la tehnologii și inovații în domeniul medical”,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 
privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în 
vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de 
normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației 
Mondiale a Comerțului (OMC) (Regulamentul privind obstacolele în calea comerțului)1,

– având în vedere Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 
aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală2,

                                               
1 JO L 349, 31.12.1994, p. 71.
2 JO L 157, 30.4.2004, p. 45.
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– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 816/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 mai 2006 privind acordarea de licențe obligatorii pentru brevetele 
referitoare la fabricarea produselor farmaceutice destinate exportului în țări cu probleme 
de sănătate publică1,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 953/2003 al Consiliului din 26 mai 2003 pentru 
evitarea deturnării spre țările Uniunii Europene a anumitor medicamente esențiale2,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 980/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de 
aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (Regulamentul SGP)3,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii4,

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1383/2003 al Consiliului5,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 iulie 2007 privind Acordul TRIPS și accesul la
medicamente6,

– având în vedere raportul său din 18 decembrie 2008 referitor la impactul contrafacerii 
asupra comerțului internațional7,

– având în vedere raportul său din 22 septembrie 2010 referitor la aplicarea drepturilor de 
proprietate intelectuală pe piața internă8,

– având în vedere Raportul Comisiei din 31 iulie 2014 privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale - Rezultate la frontiera 
UE 20139,

– având în vedere Rezoluția Consiliului privind planul de acțiune vamală al UE de 
combatere a încălcării DPI pentru perioada 2013-201710, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 

                                               
1 JO L 157, 9.6.2006, p. 1.
2 JO L 135, 3.6.2003, p. 5.
3 JO L 169, 30.6.2005, p. 1.
4 JO L 269, 10.10.2013, p. 1.
5 JO L 181, 29.6.2013, p. 15.
6 JO C 175 E, 10.7.2008, p. 591.
7 JO C 45 E, 23.2.2010, p. 47.
8 JO C 50 E, 21.2.2012, p. 48.
9 HYPERLINK 
"http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statisti
cs/2014_ipr_statistics_en.pdf." 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic
s/2014_ipr_statistics_en.pdf.
10 JO C 80, 19.3.2013, p. 1.
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2014,

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0000/2015),

A. întrucât competitivitatea UE se bazează tot mai mult pe creativitate și inovare și întrucât 
„creșterea inteligentă” - dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare - este 
una din cele trei priorități ale Strategiei Europa 2020;

B. întrucât promovarea consolidării legăturilor dintre educație, mediul de afaceri, cercetare 
și inovare este esențială; întrucât procedurile pentru combaterea încălcării drepturilor de 
proprietate intelectuală (DPI) sunt costisitoare și îndelungate, în special pentru IMM-
uri;

C. întrucât UE și statele sale membre, în calitate de membri ai Organizației Mondiale a 
Comerțului, au obligația de a respecta Acordul privind aspectele legate de comerț ale 
drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) și s-au angajat, prin urmare, să adopte și 
să pună în aplicare măsuri eficace împotriva tuturor încălcărilor DPI;

D. întrucât dezbaterea DPI ar trebui să se bazeze pe o analiză pertinentă a experiențelor 
anterioare, păstrând, în același timp, consecvența între aspectele interne și cele externe, 
făcând diferența între mediul fizic și cel digital, ținând seama de preocupările tuturor 
părților interesate, inclusiv IMM-uri și organizații ale consumatorilor și urmărind să 
asigure un echilibru corect între interesele titularilor de drepturi și cele ale utilizatorilor 
finali; 

E. întrucât contrafacerea nu se mai limitează la produse de lux, ci include și bunuri de uz 
curent, cum ar fi jucării, medicamente, cosmetice și produse alimentare;

F. întrucât autoritățile vamale din UE au reținut, în 2013, aproape 36 de milioane de 
articole suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală, cu o valoare totală a 
bunurilor interceptate care depășește 760 de milioane;

G. întrucât 72% din totalul articolelor reținute în 2013 a provenit din loturi de mici 
dimensiuni; întrucât medicamentele au reprezentat, pentru al patrulea an consecutiv, 
principala categorie vizată, reprezentând 19% dintre aceste rețineri și 10% din totalul 
reținerilor;

H. întrucât este necesar să se combată încălcările DPI în scopul reducerii riscurilor pe care 
acestea le prezintă pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și a mediului, în scopul 
evitării consecințelor economice și sociale asupra întreprinderilor și creatorilor din UE; 
întrucât o atenție specifică trebuie acordată combaterii criminalității organizate care 
obține profit din comerțul cu produse contrafăcute și piratate;

I. întrucât un cadru legal cuprinzător privind DPI ar trebui corelat cu o punere în aplicare 
eficientă, evitându-se, în același timp, ca prin aplicarea acestor măsuri să se penalizeze 
nejustificat comerțul legitim,
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Observații generale

1. apreciază abordarea Comisiei, în special în ceea ce privește apelul la echilibru între 
interese divergente;

2. consideră că nu există o evaluare a Comunicării care să ia în considerare atât Strategia 
din 2004 care vizează să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în 
țările terțe, cât și respingerea Acordului comercial de combatere a contrafacerii 
(ACTA);

3. subliniază faptul că nu este clar prin ce mijloace și prin ce metodă ar putea fi obținute 
rezultatele menționate în Comunicare, în special în ceea ce privește resursele ce 
urmează a fi folosite și sursa acestora;

4. consideră că nu există o precizare clară a coordonării între politicile interne și cele 
externe cu privire la protecția drepturilor de proprietate intelectuală și subliniază 
importanța ameliorării interne a acestui aspect;

5. evidențiază faptul că protecția DPI ar trebui văzută ca un prim pas - necesar dar nu 
suficient - către stabilirea accesului la piața unei țări terțe, deoarece promovarea 
exportului fără protecție nu are niciun efect;

6. subliniază faptul că intensificarea implicării crimei organizate în încălcările DPI a 
devenit o problemă majoră; își exprimă regretul în legătură cu faptul că nu există încă 
un protocol privind contrafacerile la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității 
transnaționale organizate (Convenția de la Palermo); 

7. apreciază și susține obiectivul unei mai bune coerențe între protecția și punerea în 
aplicare a DPI și alte politici și între Comisie și statele membre în vederea atingerii 
acestui obiectiv; consideră că protecția DPI poate juca un rol esențial în combaterea 
crimei organizate, a spălării banilor și a evaziunii fiscale;

8. sprijină activitatea Comisiei legată de identificarea priorităților geografice, utilizând ca 
bază de pornire raporturile sale semestriale privind protecția și punerea în aplicare a 
drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe;

9. consideră că strategia nu subliniază suficient diferența dintre contrafacerea fizică a 
mărcilor înregistrate și a brevetelor și încălcările dreptului de autor, în special în mediul 
digital; 

10. consideră că strategia ar trebui să includă o colaborare strânsă cu autoritățile vamale, 
pentru a asigura o coerență orizontală;

11. subliniază că indicațiile geografice și protecția acestora sunt la fel de importante ca 
orice alte tipuri de proprietate intelectuală și că recunoașterea acestora ar trebui să fie un 
obiectiv central în momentul negocierii de către Comisie a unor acorduri de liber 
schimb;

12. consideră că acordul TRIPs ar trebui să fie pus în aplicare într-o manieră cât mai 
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flexibilă;

Punere în aplicare și dezbatere publică

13. evidențiază necesitatea unei dezbateri publice mai hotărâte cu privire la punerea în 
aplicare;

14. recunoaște necesitatea creșterii sensibilizării consumatorilor, subliniind faptul că doar o 
punere în aplicare mai strictă nu va rezolva problema; subliniază rolul mediului de 
afaceri în această privință;

15. consideră că nu este clar cum se poate obține sprijinul public pentru protejarea DPI, 
subliniind că măsurile propuse nu explică în mod satisfăcător modul în care urmează să 
fie obținut sprijinul public mai larg;

Internet și DPI

16. solicită Comisiei și statelor membre să negocieze și să semneze memorandumuri de 
înțelegere cu platforme online în vederea eliminării vânzării de produse contrafăcute;

17. consideră că formularea Strategiei de promovare și protecție eficientă a indicațiilor 
geografice pe internet ar trebui să fie mai specifică, în scopul propunerii unor obiective 
concrete;

18. invită Comisia să colaboreze cu Corporația pentru alocarea de nume și numere de 
domenii internet (ICANN) și cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale 
(OMPI) în vederea creării unui mecanism de protecție a indicațiilor geografice pe 
internet;

19. consideră că responsabilitățile intermediarilor sunt subestimate; în această privință, ar fi 
salutat o strategie mai sofisticată;

20. consideră că strategia ar fi trebuit să includă introducerea unei obligații a băncilor de a 
sancționa în mod automat fraude produse pe internet;

Dezvoltare și economii emergente

21. invită Comisia să contribuie la crearea unui mediu în care interesele statelor membre și 
cele ale țărilor terțe să fie convergente și în care să existe un interes reciproc în ridicarea 
ștachetei;

22. consideră că criteriile de aplicat în programul privind sistemul generalizat de preferințe 
tarifare plus (SGP+) ar trebui să includă ratificarea și punerea în aplicare a Tratatului 
OMPI privind dreptul mărcilor, a Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga, a 
Acordului de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor 
de origine și a altor acorduri internaționale în domeniul DPI;

23. salută activitatea Comisiei pentru sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare care doresc să-
și îmbunătățească sistemele DPI și invită Comisia să continue și să intensifice aceste 
eforturi, prin asigurarea de asistență tehnică permanentă sub formă de programe de 
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sensibilizare, asistență în domeniul legislației și formare a funcționarilor;

Accesul la medicamente

24. este de acord cu îndemnul privind un răspuns global la problema complexă și 
multidimensională a accesului la medicamente;

25. invită Comisia să sprijine un dialog constructiv privind accesul la medicamente, care să 
implice toate părțile interesate;

26. evidențiază problema nerezolvată a medicamentelor generice și a protejării cercetării 
farmaceutice;

27. consideră că, deși întreprinderile UE trebuie protejate, este necesar ca prețurile la 
medicamente să fie adaptate nivelului economic al țării în care sunt vândute, ținându-se 
seama, în același timp, de distorsiunile pe piață determinate de revânzarea 
medicamentelor în țări terțe;

28. consideră că întreprinderile ar trebui să fie încurajate să colaboreze mai eficient în 
cadrul propriului mediu concurențial și să conlucreze cu autoritățile publice;

29. consideră că Uniunea trebuie să se angajeze într-o dezbatere mai largă privind 
promovarea asistenței medicale la nivel mondial, care să cuprindă strategii de 
consolidare a sistemelor de sănătate;

Oferirea de date mai bune

30. consideră că datele statistice citate în comunicare au fost obținute prin utilizarea unei 
metodologii controversate și deja criticate; 

31. este de acord cu raționamentul Comisiei în ceea ce privește înființarea Observatorului 
European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală și solicită să i se aloce 
acestuia resurse proprii;

32. subliniază că Observatorul trebuie să fie format într-un mod cuprinzător și să nu se 
suprapună unor organisme deja existente;

33. invită Comisia să acționeze în vederea menținerii independenței Observatorului, să se 
asigure că activitatea acestuia nu va fi subminată de influențe reale sau presupuse;

Legislația UE și cooperarea în cadrul UE

34. recunoaște că politici interne mai bune și armonizate în domeniul DPI ar fi utile în 
efortul de standardizare a protecției și punerii în aplicare a DPI la nivel mondial;

35. invită Comisia să coopereze cu statele membre în vederea ratificării Tratatului OMPI 
privind dreptul mărcilor, a Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Haga, a 
Acordului de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor 
de origine, precum și a altor acorduri internaționale în domeniul DPI;
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36. invită Comisia să adopte măsuri suplimentare în acord cu rezultatul consultării publice 
pe marginea Cărții sale verzi „Valorificarea la maximum a know-how-ului tradițional al 
Europei” (COM(2014) 469) privind posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor 
geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole;

Protecția și aplicarea DPI în țări terțe

37. sprijină angajamentul Comisiei de a acorda prioritate promovării unei protecții mai bune 
a DPI în OMC și în orice alt context internațional;

38. invită Comisia să depună eforturi în vederea includerii în sistemul OMC a acordurilor 
internaționale privind DPI care nu sunt încă incluse în acesta, cum ar fi Tratatul OMPI 
privind dreptul mărcilor, Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga și Acordul 
de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine;

39. consideră că în negocierile privind acorduri bilaterale de liber schimb ar trebui acordată 
prioritate capitolelor referitoare la proprietatea intelectuală și că părțile participante la 
negocieri ar trebui să recunoască faptul că dreptul de a desfășura o activitate comercială 
ar trebui să includă respectarea DPI;

40. consideră că ar trebui inclusă ratificarea tratatelor OMPI în acordurile bilaterale de liber 
schimb încheiate de Uniune;

41. sprijină abordarea Comisiei de a lansa dialoguri și a constitui grupuri de lucru pe tema 
proprietății intelectuale cu țări prioritare cu care nu se află în derulare negocieri 
cuprinzătoare, în scopul obținerii unor angajamente în domeniul protejării și aplicării 
DPI;

42. subliniază faptul că trebuie intensificată ori de câte ori este posibil cooperarea în 
domeniul DPI între Uniune și alte blocuri regionale;

43. invită Comisia să recurgă mai regulat la mecanismele de soluționare a litigiilor, inclusiv 
la Organul de soluționare a litigiilor al OMC, în cazurile în care sunt încălcate drepturile 
operatorilor economici ai Uniunii;

44. invită Comisia să încurajeze țările terțe să recunoască reciproc dreptul de practică al 
experților juridici în domeniul DPI;

Asistența în țări terțe și prioritățile geografice

45. consideră că operatorii economici și consumatorii UE aflați în orice țară terță ar trebui 
să poată solicita consiliere de la unul sau mai mulți atașați DPI reprezentând interesele 
Uniunii;

46. consideră că operatorii economici și consumatorii UE aflați într-o țară terță în care 
încălcările DPI sunt mai frecvente ar trebui să fie protejați în mod special printr-o 
extindere a serviciului de asistență pentru DPI;

o
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o o

47. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea Comisiei de a revizui strategia pentru protecția și punerea în 
aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în țări terțe și recunoaște că abordarea 
Comisiei este apreciată de diferitele părți interesate.

Sectoarele în care se utilizează în mod intensiv drepturile de proprietate intelectuală generează 
în UE în jur de 39% din activitatea economică totală (în valoare de aproximativ 4,7 mii de 
miliarde anual) și aproximativ 26% din locurile de muncă (56 de milioane de locuri de 
muncă). 

Totuși, de la intrarea în vigoare a Acordului privind aspectele legate de comerț ale drepturilor 
de proprietate intelectuală (TRIPs, 1.1.1995), au fost încheiate doar un număr limitat de 
acorduri semnificative DPI, deși schimbări în tehnologie și societate au transformat natura 
contextului DPI. Comunicarea identifică în mod corect necesitatea de a încuraja cercetarea și 
inovarea, provocarea din perspectiva accesului la medicamente, precum și provocarea privind 
mediul ca fiind câteva din problemele importante ale prezentului și viitorului.

Raportoarea recunoaște faptul că orice inițiativă privind politica externă este legată de politici 
interne și subliniază, prin urmare, faptul că UE ar trebui să reflecteze cu atenție asupra 
ameliorării regulilor sale interne cu privire la DPI.


