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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vítá sdělení o akčním plánu pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU, 
avšak vyjadřuje politování nad tím, že se v něm téměř neřeší zaměření na mezinárodní 
spolupráci ani podpora rozvojovým zemím; v této souvislosti vyzývá EU, aby se ujala 
úlohy klíčového globálního hráče v oblasti duševního vlastnictví a aby stála v čele 
mezinárodního úsilí o urychlení a usnadnění udržitelného rozvoje zemí s nízkými 
a středními příjmy;

2. zdůrazňuje, že Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) uvádí, že zatímco 
rozvinuté země dokázaly masivně mobilizovat své peněžní a fiskální zdroje na podporu 
své ekonomiky (podle odhadů 20 až 25 % jejich HDP), nejchudší země uvolnily pouze 
1 % na zmírnění sociálně-ekonomických škod způsobených pandemickou krizí1; 
zdůrazňuje, že diverzifikovaná ekonomika je předpokladem odolnosti vůči budoucím 
otřesům; zdůrazňuje, že hlavními překážkami průmyslové modernizace rozvojových 
zemí představuje omezení výrobní kapacity, například pokud jde o přístup 
k technologiím;

3. vyzývá Komisi, aby nadále posilovala ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví 
v mimounijních zemích, mimo jiné navýšením financování cílených programů EU pro 
technickou spolupráci a budování kapacit, jako jsou tři probíhající klíčové programy 
spolupráce v oblasti duševního vlastnictví s Čínou, jihovýchodní Asií a Latinskou 
Amerikou; v této souvislosti vybízí Komisi, aby byla na základě zkušeností EU 
nápomocna tvůrcům politik a donucovacím orgánům, poskytovala jim znalosti a pokyny 
pro zlepšení schopnosti řešit případy porušování práv duševního vlastnictví a rovněž 
prosazovala proveditelná řešení, která by mohla výrazně snížit náklady a zjednodušit 
postupy pro získání, zachovávání a vymáhání ochrany práv duševního vlastnictví, a dále 
aby poskytovala držitelům práv informace o měnícím se prostředí, pokud jde 
o porušování práv duševního vlastnictví, a o dodávkách padělaného zboží; vítá zejména 
záměr podporovat dokonalejší vytváření a řízení duševního vlastnictví na africkém 
kontinentě v rámci společného partnerství vycházejícího ze stávajícího čtyřletého 
programu spolupráce pro Afriku, prvního programu svého druhu, který povede 
k vhodnějšímu prostředí pro malé a střední podniky, přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a flexibility a v dlouhodobém horizontu zvýší odolnost podniků, 
které působí v rozvojových zemích; naléhavě vyzývá Komisi, aby usilovala o dosažení 
širšího konsenzu ohledně významu ochrany práv duševního vlastnictví pro zvýšení 
kreativity a o podporu výzkumu zdola nahoru a socioekonomického růstu a rozvoje, 
jehož prostřednictvím budou inovátoři a investoři moci podpořit domácí inovace 
a přilákat udržitelné přímé zahraniční investice, a to i tím, že se jim nabídnou 
prostředky pro účast na celosvětových hospodářských činnostech a posílí se vývoz 
místních produktů;

4. vítá návrhy opatření na podporu účinného využívání a uplatňování duševního 

1 „Reforma mezinárodního systému obchodování pro ozdravné postupy, odolnost a inkluzivní rozvoj“, studie 
UNCTAD (č. 65) z dubna 2021, s. 3.
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vlastnictví, usnadnění přístupu k majetku chráněnému právy duševního vlastnictví 
a jeho výměny a boj proti porušování práv duševního vlastnictví; poukazuje však na to, 
že je velmi důležité, aby tato opatření nevedla k novým nebo nadměrným povinnostem 
pro podniky, zejména v případě malých a středních podniků;

5. poukazuje na to, že malé a střední podniky by měly mít možnost plně využívat svých 
technologií a inovativních produktů, postupů nebo metod; zdůrazňuje význam ochrany 
práv duševního vlastnictví, neboť porušování těchto práv vede ke ztrátám pro občany 
a výrobce, např. v podobě úbytku pracovních míst, poklesu prodeje nebo ztráty 
daňových příjmů, a může způsobit vážné škody a představovat riziko pro zdraví 
a bezpečnost spotřebitelů;

6. připomíná, že jednou z hlavních výzev pro rozvojové země je zvýšit globální hodnotový 
řetězec prostřednictvím hospodářské diverzifikace, což vyžaduje spravedlivá pravidla 
světového obchodu podporující rozvoj;

7. vyzývá Komisi, aby podpořila výzkum s cílem určit, jak se strategie duševního 
vlastnictví společností se sídlem v rozvojových zemích liší od firem usazených 
v rozvinutých zemích a jak právní systémy v rozvojových zemích řeší ochranu 
duševního vlastnictví; důrazně vybízí Komisi a delegace EU, aby podporovaly výrobce 
a jejich sdružení i místní orgány v rozvojových zemích při uvolňování potenciálu 
duševního vlastnictví a využívání ekonomické hodnoty místních inovací, zeměpisných 
označení a tradičních znalostí; opětovně vyzývá v této souvislosti k respektování 
pokroku, jehož bylo dosaženo v mezinárodní ochraně práv původních obyvatel, pokud 
jde o jejich genetické zdroje a související tradiční znalosti; dále vybízí ke konzultacím 
se zástupci podniků a jejich sdruženími a s dalšími zainteresovanými skupinami, aby 
mohly být shromážděny a analyzovány dostupné údaje a informace s cílem zajistit, aby 
rozhodnutí přijatá v této oblasti co nejširším a nejpříznivějším způsobem zohledňovala 
zájmy všech zúčastněných stran; vyzývá Komisi, aby vystupňovala úsilí o poskytování 
kvalifikovaných poradenských služeb s cílem pomáhat inovativním podnikům 
v různých fázích procesu výzkumu a inovací, poskytovat technickou pomoc a zvyšovat 
povědomí o významu příležitostí, které nové technologie, včetně digitálních prostředků, 
nabízejí pro růst a konkurenceschopnost; v obecnější rovině vyzývá EU a její členské 
státy, aby podporovaly regionální projekty, jako je Africká kontinentální dohoda 
o volném obchodu, které by měly upřednostňovat produkty místních podniků, a tímto 
způsobem podporovat regionální industrializační procesy;

8. vyzývá Komisi, aby rozvojovým zemím pomáhala provádět účinné politiky s cílem 
zavést přísnější sankce a postihy za porušování práv duševního vlastnictví, zejména 
pokud jde o padělání a nedovolené napodobeniny;

9. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby se majitelé patentů SEP zavázali k udělování 
licencí na své patenty v rozvojových zemích za spravedlivých, přiměřených 
a nediskriminačních podmínek;

10. uznává, že systémy duševního vlastnictví přispívají k vývoji nových léčiv, ale 
zdůrazňuje, že musí být v souladu s mezinárodně zakotvenými lidskými právy, 
mezinárodním právem veřejným a s požadavky v oblasti veřejného zdraví; konstatuje, 
že pevně zakotvená práva duševního vlastnictví mohou omezovat přístup k léčivým 
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přípravkům v rozvojových zemích a zároveň nemusí nutně podporovat farmaceutické 
inovace odpovídající potřebám rozvojových zemí; vybízí proto Komisi, aby zahájila 
širší diskuzi na úrovni Světové obchodní organizace (WTO) o tom, jak nejlépe odstranit 
překážky v přístupu k očkovacím látkám, léčivům a dalším klíčovým zdravotnickým 
službám, zejména v případech závažných zdravotních krizí; zároveň zdůrazňuje, že 
výrobci generických léčiv jsou na rozdíl od výrobců inovativních léčivých přípravků 
obvykle více přítomni na regionální úrovni; žádá zejména Komisi, aby podporovala 
regulační řešení, která podpoří hospodářskou soutěž ve výrobě generických léčivých 
přípravků a současně zachovají rovnováhu mezi generickými a inovativními léčivy; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby vystupňovaly úsilí o poskytnutí kvalifikované 
technické pomoci a financování výzkumu s cílem vyvinout očkovací látky, které do 
budoucna zabrání propuknutí nákaz s opakovaným výskytem v rozvojových zemích, 
jako je malárie nebo zika; 

11. vítá oznámení o revizi a harmonizaci právních předpisů týkajících se průmyslových 
vzorů a uznání potřeby rozvíjet ochranu zeměpisných označení nezemědělských 
produktů; uznává, že taková opatření jsou nezbytná a mohou mít velmi pozitivní dopad 
na konkurenceschopnost podniků;

12. zdůrazňuje, že spravedlivější distribuce očkovacích látek na celém světě má zásadní 
význam pro účinný boj proti šíření onemocnění COVID-19 a jeho mutacím; připomíná, 
že program COVAX, který je očkovacím pilířem iniciativy Světové zdravotnické 
organizace (WHO) na urychlení přístupu k nástrojům proti COVID-19, sice usiluje o to, 
aby byly do konce roku 2021 k dispozici dvě miliardy dávek očkovacích látek, avšak 
k uspokojení potřeb očkování v nejchudších zemích za účelem dosažení kolektivní 
imunity nebude stačit a ani nepředstavuje vhodný integrovaný globální přístup ke 
zvyšování výrobních kapacit na celém světě;

13. konstatuje, že nedostatečný přístup k cenově dostupným očkovacím látkám představuje 
v rozvojových zemích stále velký problém; domnívá se, že prioritou vnější reakce EU 
na COVID-19 by proto měly být investice do místních výrobních kapacit, odborná 
příprava zdravotnických pracovníků a rozvoj kapacit skladování a distribuce;

14. zdůrazňuje, že nucené licence se vztahují pouze na patenty jako jednu z kategorií práv 
duševního vlastnictví a na další kategorie těchto práv se tyto licence nevztahují;

15. vítá skutečnost, že nejméně rozvinuté země již mají výjimku udělenou do 1. ledna 2033, 
pokud jde o provádění ustanovení Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu 
vlastnictví týkajících se léčivých přípravků, a je přesvědčen, že návrhy na odstranění 
ochrany duševního vlastnictví pro očkovací látky by stávající nedostatek očkovacích 
látek neřešily; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s WTO splnila svůj 
slib, že se v rámci této organizace zapojí do aktivních a konstruktivních jednání, jejichž 
cílem bude motivovat a podporovat zvyšování výrobních kapacit očkovacích látek 
v rozvojových zemích a motivovat k uzavírání dobrovolných licenčních dohod, jakož 
i zahájit dialog o stávajících překážkách bránících dobrovolnému udělování licencí a 
o tom, jak je překonat;

16. důrazně podporuje účinná opatření k řešení nedostatku očkovacích látek proti COVID-
19, zejména v rozvojových zemích, a proto podporuje Komisi a členské státy v jejich 
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úsilí přimět země, které nejsou členy EU, aby zrušily stávající zákaz vývozu 
a zintenzivnily své úsilí, pokud jde o darování očkovacích látek; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby dále vystupňovaly své úsilí o podporu přenosu technologií 
a dobrovolných licencí na práva duševního vlastnictví k léčbě endemických nebo 
pandemických infekčních onemocnění u světové populace;

17. konstatuje, že jakékoli rozhodnutí přijaté v rámci stávajícího rámce by mělo být 
podmíněno účinným zvyšováním celosvětové výrobní kapacity a zajištěním spravedlivé 
a rovnoměrné distribuce očkovacích látek pomocí odstranění obchodních překážek 
vývozu očkovacích látek, a to prostřednictvím podpory dobrovolného udělování licencí 
a sdílením know-how předních farmaceutických společností;

18. vyzývá Komisi, aby se zapojila do jednání v rámci WTO s cílem zjednodušit používání 
povinných licencí podle dohody TRIPS a poskytnout větší právní jistotu zemím, které 
tuto flexibilitu využívají, zejména pokud jde o náhradu, která má být vyplacena; vyzývá 
Komisi, aby rozvojovým zemím poskytla technickou pomoc s cílem umožnit účinné 
provádění stávajícího rámce pro povinné udělování licencí, pokud v těchto zemích 
nastanou okolnosti stanovené v článku 31 dohody TRIPS, a aby zajistila, že členské 
státy budou bez problémů provádět nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
816/2006 o nucených licencích na patenty vztahující se na výrobu farmaceutických 
přípravků k vývozu do zemí, které se potýkají s problémy v oblasti veřejného zdraví, za 
účelem vývozu těchto výrobků, pokud o to požádají rozvojové země s nedostatečnou 
výrobní kapacitou, které čelí krizím v oblasti veřejného zdraví; vítá v této souvislosti, že 
Komise spolu s členskými státy zkoumá možnost vytvoření nouzového koordinačního 
mechanismu, který by byl aktivován, pokud budou členské státy uvažovat o vydání 
povinné licence;

19. trvá na tom, že je třeba podporovat celosvětový otevřený přístup k očkovacím látkám 
proti pandemii COVID-19 s cílem rozšířit celosvětovou výrobu prostřednictvím přenosu 
technologií; zdůrazňuje, že Komise doposud pouze vyzývala západní výrobce 
očkovacích látek, aby sdíleli technologie a licence na čistě dobrovolném základě; 

20. naléhavě vyzývá Komisi, aby v globální diskuzi i nadále podporovala inovace a práva 
duševního vlastnictví;

21. vyzývá Komisi, aby neusilovala o zavádění rozsáhlých kapitol o duševním vlastnictví 
v dohodách o volném obchodu s rozvojovými zeměmi se středními a nízkými středními 
příjmy, např. pokud jde o opatření TRIPS plus, a aby přezkoumala stávající kapitoly 
s cílem zajistit, aby byly v souladu s prohlášením z Dohá o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví;

22. je toho názoru, že by EU měla naléhavě podpořit mnohostranná ujednání na úrovni 
WTO, včetně smlouvy o pandemii, jak nedávno navrhl předseda Evropské rady, v rámci 
„Iniciativy pro zdraví a obchod“, která má být přijata v listopadu 2021 během dvanácté 
konference ministrů a také na příštím valném shromáždění WHO; 

23. vyzývá Komisi, aby podporovala rozvojové země při přezkumu jejich vnitrostátních 
právních předpisů v oblasti duševního vlastnictví s přihlédnutím k dostupným 
možnostem flexibility, zejména pokud jde o přechodné výjimky pro nejméně rozvinuté 
země a výjimky, které se v těchto zemích běžně nepoužívají, jako je výjimka pro 
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výzkum a výjimka z přezkumu právních předpisů;

24. vybízí rozvojové země k posílení regionálních hodnotových řetězců a meziregionálního 
obchodu a investic v oblasti zdraví a sférách souvisejících se zdravím, zejména 
prostřednictvím společného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti lékařského 
výzkumu a regionálního sdružování zdrojů; se znepokojením konstatuje, že podle 
Global Trade Alert zavedlo od počátku roku k 21. březnu 54 vlád omezení vývozu 
klíčových zdravotnických potřeb2; zdůrazňuje, že by se měly použít regionální obchodní 
pakty, aby se zabránilo zákazu vývozu klíčových produktů v době globálního 
a regionálního nedostatku, jako v případě přetrvávající pandemické krize;

25. bere na vědomí záměr Komise vyhodnotit a revidovat odrůdová práva Společenství 
(CPRV); připomíná závazek EU provádět Agendu 2030 a její cíl nikoho neopomíjet; 
zdůrazňuje, že pro dosažení cílů udržitelného rozvoje mají zásadní význam malí 
zemědělci a zemědělská biologická rozmanitost; zdůrazňuje proto, že je třeba 
podporovat přístup založený na právech k provádění Deklarace o právech rolníků 
a dalších osob pracujících ve venkovských oblastech, kterou přijalo Valné shromáždění 
OSN na svém 73. zasedání v prosinci 2018;

26. zdůrazňuje, že drobní zemědělci a zemědělská biologická rozmanitost hrají zásadní 
úlohu při zajišťování zdravé a výživné stravy a odolnosti systémů zemědělské produkce, 
pokud jde o zvládání změny klimatu; připomíná rovněž, že pro posílení odolnosti 
zemědělské výroby vůči změně klimatu má zásadní význam rozmanitost osiv;

27. připomíná, že podle odhadů tvoří osivo pěstované v zemědělských podnicích více než 
80 % celkové potřeby zemědělců v některých afrických zemích; vyzývá EU, aby 
podporovala režimy práv duševního vlastnictví, které podněcují rozvoj místních odrůd 
osiva a osiva pěstovaného v zemědělských podnicích, a to v souladu s ustanoveními 
Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství 
(ITPGRFA), která chrání práva zemědělců na zachování genetických zdrojů pro účely 
zajišťování potravin a přizpůsobení se změně klimatu, a článku 19 Deklarace OSN 
o právech rolníků a jiných osob pracujících ve venkovských oblastech, podle něhož 
mají rolníci právo udržovat, kontrolovat, chránit a rozvíjet svá osiva a tradiční znalosti.

2 Reforma mezinárodního systému obchodování pro ozdravné postupy, odolnost a inkluzivní rozvoj, studie 
UNCTAD (č. 65) z dubna 2021, s. 20.
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