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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie juridische 
zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de mededeling over een actieplan inzake intellectuele eigendom om 
het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen, maar betreurt dat er niet 
voldoende aandacht wordt besteed aan internationale samenwerking en bijstand aan 
ontwikkelingslanden; verzoekt de EU in dit verband de rol op zich te nemen van een 
belangrijke wereldspeler op het gebied van intellectuele eigendom en het voortouw te 
nemen bij internationale inspanningen om de duurzame ontwikkeling van lage- en 
middeninkomenslanden te versnellen en te vergemakkelijken;

2. wijst erop dat de ontwikkelde landen volgens UNCTAD weliswaar massaal hun 
financiële en begrotingsmiddelen hebben kunnen mobiliseren om hun economie te 
ondersteunen (naar schatting tussen de 20 en 25 % van hun bbp), maar dat de armste 
landen slechts 1 % van hun bbp hebben gemobiliseerd om de sociaal-economische 
schade die is veroorzaakt door de pandemie te beperken1; benadrukt dat een 
gediversifieerde economie een voorwaarde is om bestand te zijn tegen toekomstige 
tegenslagen; benadrukt dat de belangrijkste belemmeringen voor de industriële 
modernisering van ontwikkelingslanden productiecapaciteitsbeperkingen zijn, zoals een 
gebrek aan toegang tot technologie;

3. verzoekt de Commissie de bescherming en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten in derde landen te blijven versterken, ook door middel van meer 
financiering voor capaciteitsopbouw en gerichte EU-programma’s voor technische 
samenwerking, zoals de drie lopende “IP Key”-samenwerkingsprogramma’s met China, 
Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika; spoort de Commissie in dit verband aan om, op 
basis van de ervaring van de EU, beleidsmakers en handhavingsautoriteiten bij te staan 
en hen te voorzien van kennis en richtsnoeren voor de verbetering van de capaciteit om 
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten aan te pakken, en om haalbare oplossingen 
te bevorderen die de kosten aanzienlijk kunnen verlagen en de procedures kunnen 
vereenvoudigen voor het verkrijgen van intellectuele-eigendomsrechten en het 
handhaven en versterken van de bescherming ervan, alsook voor het verstrekken van 
informatie aan eigenaren van intellectuele-eigendomsrechten over recente 
ontwikkelingen op het gebied van inbreuken en de levering van namaakgoederen; is met 
name ingenomen met het voornemen om een betere ontwikkeling en een beter beheer 
van intellectuele eigendommen op het Afrikaanse continent te bevorderen als onderdeel 
van een gezamenlijk partnerschap waarmee wordt voortgebouwd op het huidige 
vierjarige samenwerkingsprogramma voor Afrika (AfrIPI), het eerste van zijn soort, dat 
tot een beter microklimaat voor kmo’s zal leiden, zal bijdragen tot meer 
concurrentievermogen en flexibiliteit, en op de lange termijn de veerkracht van 
bedrijven die in ontwikkelingslanden actief zijn, zal vergroten; verzoekt de Commissie 
te werken aan een sterkere consensus over het belang van de bescherming van 

1 Davies, R., Kozul-Wright, R., Banga, R., Capaldo, J., en Gallogly-Swan, K., “Reforming the International 
Trading System for Recovery, Resilience and Inclusive Development”, UNCTAD Research Paper (nr. 65), 2021, 
blz. 3.
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intellectuele-eigendomsrechten om de creativiteit te vergroten, bottom-uponderzoek te 
ondersteunen en sociaal-economische groei en ontwikkeling te bevorderen, waardoor 
innovators en investeerders binnenlandse innovatie kunnen aanmoedigen en duurzame 
buitenlandse directe investeringen kunnen aantrekken, onder meer door middelen aan te 
reiken om deel te nemen aan mondiale economische activiteiten en door de uitvoer van 
lokale producten te versterken;

4. is ingenomen met de voorgestelde maatregelen ter bevordering van het doeltreffende 
gebruik en de doeltreffende inzet van intellectuele eigendom, om de toegang tot en de 
uitwisseling van door intellectuele-eigendomsrechten beschermde activa te 
vergemakkelijken en om inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te bestrijden; 
wijst er echter op dat het zeer belangrijk is dat de betreffende maatregelen niet leiden tot 
nieuwe of buitensporige verplichtingen voor bedrijven, met name kmo’s;

5. wijst erop dat kmo’s ten volle moeten kunnen profiteren van hun technologie en 
innovatieve producten, processen en methoden; benadrukt het belang van de 
bescherming van intellectuele-eigendomsrechten, aangezien inbreuken leiden tot 
verliezen voor burgers en producenten – zoals het verlies van een baan, 
verkoopopbrengsten of belastinginkomsten – en ernstige schade kunnen veroorzaken en 
een risico kunnen vormen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten;

6. herinnert eraan dat een van de grootste uitdagingen voor ontwikkelingslanden het 
opklimmen in de mondiale waardeketen door middel van economische diversificatie is, 
waarvoor eerlijke en ontwikkelingsgerichte mondiale handelsregels nodig zijn;

7. verzoekt de Commissie onderzoek te stimuleren om vast te stellen hoe de strategieën 
van bedrijven in ontwikkelingslanden inzake intellectuele eigendom verschillen van die 
van bedrijven in ontwikkelde landen, en hoe rechtsstelsels in ontwikkelingslanden de 
bescherming van intellectuele eigendom aanpakken; spoort de Commissie en de EU-
delegaties ten zeerste aan om producenten en hun verenigingen, en lokale overheden in 
ontwikkelingslanden te helpen het potentieel van intellectuele eigendom, de 
economische waarde van lokale innovaties, geografische aanduidingen en traditionele 
kennis te benutten; herhaalt in dit verband zijn verzoek om de vooruitgang te 
eerbiedigen die is geboekt wat betreft de internationale bescherming van de rechten van 
inheemse volken met betrekking tot hun genetische rijkdommen en daarmee verband 
houdende traditionele kennis; spoort er tevens toe aan raadplegingen te houden met 
vertegenwoordigers van bedrijven en hun verenigingen, alsook met andere 
belangengroepen, met het oog op het verzamelen en analyseren van de beschikbare 
gegevens en informatie, opdat de besluiten die op dit gebied worden genomen zo veel 
en gunstig mogelijk aansluiten op de belangen van alle belanghebbenden; verzoekt de 
Commissie zich meer in te spannen om gekwalificeerde adviesdiensten aan te bieden, 
teneinde innovatieve ondernemingen in de verschillende stadia van het onderzoeks- en 
innovatieproces te helpen, alsook om technische bijstand te verlenen en het bewustzijn 
te vergroten over het belang van de kansen die nieuwe technologieën, met inbegrip van 
digitale middelen, bieden voor groei en concurrentievermogen; roept de EU en haar 
lidstaten in het algemeen op regionale projecten te steunen, zoals de Afrikaanse 
continentale vrijhandelsovereenkomst, die gunstig moet zijn voor producten van lokale 
ondernemingen en op deze manier regionale industrialisatieprocessen moet 
ondersteunen;
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8. verzoekt de Commissie ontwikkelingslanden te helpen bij het opzetten van doeltreffend 
beleid om strengere sancties en straffen voor inbreuken op intellectuele-
eigendomsrechten op te leggen, met name met betrekking tot namaak- en illegaal 
gekopieerde producten;

9. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat eigenaren van standaard essentieel 
octrooien zich ertoe verbinden hun octrooien onder eerlijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden in ontwikkelingslanden in licentie te geven;

10. erkent dat intellectuele-eigendomssystemen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen, maar benadrukt dat deze systemen in overeenstemming moeten zijn 
met het internationaal recht inzake de mensenrechten, het internationaal publiekrecht en 
de vereisten op het gebied van de volksgezondheid; merkt op dat sterke intellectuele-
eigendomsrechten kunnen zorgen voor een beperkte toegang tot geneesmiddelen in 
ontwikkelingslanden en niet per se farmaceutische innovatie stimuleren die aan de 
behoeften van ontwikkelingslanden voldoet; spoort de Commissie daarom aan om op 
het niveau van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een bredere discussie op gang te 
brengen over de beste manier om belemmeringen voor de toegang tot vaccins, 
geneesmiddelen en essentiële gezondheidsdiensten te vermijden, met name in geval van 
ernstige gezondheidscrises; benadrukt tegelijkertijd dat producenten van generieke 
geneesmiddelen, anders dan producenten van innovatieve geneesmiddelen, doorgaans 
ondernemingen zijn met een eerder regionaal karakter; verzoekt de Commissie in het 
bijzonder om juridische oplossingen te bevorderen die het concurrentievermogen op het 
gebied van de productie van generieke geneesmiddelen stimuleren, waarbij tegelijkertijd 
het evenwicht wordt bewaard tussen generieke en innovatieve geneesmiddelen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten meer inspanningen te leveren om 
gekwalificeerde technische bijstand en onderzoeksfinanciering te bieden met het oog op 
de ontwikkeling van vaccins die toekomstige uitbraken van ziekten die vaak voorkomen 
in derde landen, zoals malaria en zika, voorkomen; 

11. is ingenomen met de aangekondigde herziening en harmonisatie van de regelgeving 
inzake tekeningen en modellen van nijverheid en de erkenning van de noodzaak om 
bescherming van geografische aanduidingen voor niet-landbouwproducten te 
ontwikkelen; erkent dat deze maatregelen noodzakelijk zijn en een bijzonder positief 
effect kunnen hebben op het concurrentievermogen van ondernemingen;

12. benadrukt dat een billijkere verdeling van vaccins over de hele wereld essentieel is om 
de verspreiding van COVID-19 en mutaties ervan doeltreffend te bestrijden; herinnert 
eraan dat, hoewel Covax, de faciliteit voor vaccins van het “Access to COVID-19 Tools 
Accelerator”-initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), ernaar streeft om 
uiterlijk eind 2021 twee miljard vaccindoses beschikbaar te stellen, dit niet voldoende 
zal zijn om te reageren op de vaccinatiebehoeften van de armste landen om 
groepsimmuniteit te bereiken, en evenmin een geschikte geïntegreerde mondiale aanpak 
vormt om de productiecapaciteit wereldwijd te vergroten;

13. merkt op dat het gebrek aan toegang tot betaalbare vaccins in ontwikkelingslanden nog 
steeds een groot probleem is; is daarom van mening dat investeringen in de lokale 
productiecapaciteit, de opleiding van gezondheidswerkers en de ontwikkeling van 
opslag- en uitrolcapaciteiten prioriteiten moeten zijn in de externe EU-respons op 
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COVID-19;

14. benadrukt dat dwanglicenties alleen van toepassing zijn op octrooien als één categorie 
intellectuele-eigendomsrechten, maar dat andere categorieën intellectuele-
eigendomsrechten buiten het toepassingsgebied van dwanglicenties vallen;

15. is ingenomen met het feit dat de minst ontwikkelde landen al tot 1 januari 2033 een 
vrijstelling genieten met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de bepalingen inzake 
geneesmiddelen van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom, en is ervan overtuigd dat suggesties om de bescherming van intellectuele 
eigendom voor vaccins op te heffen het bestaande tekort aan vaccins niet zou oplossen; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan in samenwerking met de WTO haar belofte 
na te komen om deel te nemen aan actieve en constructieve schriftelijke 
onderhandelingen bij de WTO om te werken aan het stimuleren en ondersteunen van het 
vergroten van de productiecapaciteit voor vaccins in ontwikkelingslanden, aan het 
stimuleren van vrijwillige licentieovereenkomsten, en aan het op gang brengen van een 
dialoog over bestaande belemmeringen voor vrijwillige licenties en hoe deze kunnen 
worden weggenomen;

16. is groot voorstander van doeltreffende maatregelen om het tekort aan vaccins tegen 
COVID-19 aan te pakken, met name in ontwikkelingslanden, en steunt de Commissie 
en de lidstaten daarom in hun inspanningen om meer vaccins te doneren en derde landen 
ertoe aan te zetten bestaande uitvoerverboden op te heffen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten hun inspanningen te intensiveren ter ondersteuning van de uitwisseling van 
technologie en vrijwillige licenties voor intellectuele-eigendomsrechten voor de 
behandeling van endemische of pandemische besmettelijke ziekten onder de 
wereldbevolking;

17. merkt op dat elk besluit dat binnen het bestaande kader wordt genomen, afhankelijk 
moet zijn van de effectieve verhoging van de wereldwijde productiecapaciteit, en dat 
hierbij moet worden gewaarborgd dat vaccins eerlijk en gelijkmatig worden verdeeld 
door het wegnemen van handelsbelemmeringen voor de uitvoer van vaccins, door 
vrijwillige licentieverlening en het delen van kennis van toonaangevende 
farmaceutische bedrijven aan te moedigen;

18. verzoekt de Commissie onderhandelingen aan te gaan binnen de WTO om het gebruik 
van dwanglicenties in het kader van de Trips-Overeenkomst te vereenvoudigen en meer 
rechtszekerheid te bieden aan landen die van deze flexibiliteit gebruikmaken, met name 
wat betreft de te betalen compensatie; verzoekt de Commissie om technische bijstand te 
verlenen aan ontwikkelingslanden om de effectieve tenuitvoerlegging van het huidige 
kader voor dwanglicenties mogelijk te maken wanneer de in artikel 31 van de Trips-
overeenkomst bedoelde omstandigheden zich voordoen in deze landen, en om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten vlot uitvoering geven aan Verordening (EG) nr. 816/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van dwanglicenties voor 
octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar 
landen met volksgezondheidsproblemen, teneinde deze producten uit te voeren wanneer 
ontwikkelingslanden met onvoldoende productiecapaciteit die te maken hebben met 
volksgezondheidscrises hierom vragen; is in dit verband ingenomen met het feit dat de 
Commissie samen met de lidstaten de mogelijkheden nagaat om een 
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coördinatiemechanisme voor noodsituaties op te zetten, dat in werking kan worden 
gesteld wanneer lidstaten overwegen een dwanglicentie af te geven;

19. dringt aan op de noodzaak om wereldwijde open toegang tot COVID-19-vaccins te 
ondersteunen om de wereldwijde productie van de vaccins te vergroten door middel van 
technologieoverdracht; benadrukt dat de Commissie zich tot dusver uitsluitend heeft 
gericht op het aansporen van westerse vaccinproducenten om op louter vrijwillige basis 
technologie en licenties te delen; 

20. verzoekt de Commissie om innovatie en intellectuele-eigendomsrechten in mondiale 
fora sterk te blijven steunen;

21. verzoekt de Commissie af te zien van uitgebreide hoofdstukken over intellectuele 
eigendom in vrijhandelsovereenkomsten met ontwikkelingslanden met middeninkomens 
en lage middeninkomens, zoals Trips-plus-maatregelen, en de bestaande hoofdstukken 
te herzien om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming zijn met de Verklaring van 
Doha over Trips en volksgezondheid;

22. is van oordeel dat de EU dringend werk moet maken van multilaterale regelingen op 
WTO-niveau, waaronder een pandemieverdrag, zoals onlangs voorgesteld door de 
voorzitter van de Europese Raad, als onderdeel van het initiatief over gezondheid en 
handel, dat in november 2021 tijdens de twaalfde Ministeriële Conferentie moet worden 
goedgekeurd, alsook tijdens de volgende algemene vergadering van de WHO; 

23. verzoekt de Commissie ontwikkelingslanden te ondersteunen bij de herziening van hun 
nationale wetgeving inzake intellectuele eigendom, rekening houdend met de 
beschikbare flexibiliteit, met name overgangsontheffingen voor de minst ontwikkelde 
landen en de vrijstellingen die in deze landen niet vaak worden gebruikt, zoals de 
uitzondering voor onderzoek en de uitzondering op de herziening van de regelgeving;

24. spoort ontwikkelingslanden aan om regionale waardeketens en intraregionale handel en 
investeringen op gezondheids- en gezondheidsgerelateerde gebieden te versterken, met 
name door collectieve O&O-inspanningen op het gebied van medisch onderzoek en 
regionale bundeling van middelen; stelt met bezorgdheid vast dat volgens het Global 
Trade Alert op 21 maart 2020 54 regeringen sinds het begin van dat jaar 
uitvoerbeperkingen hadden ingevoerd voor belangrijke medische benodigdheden2; 
benadrukt dat regionale handelsovereenkomsten moeten worden gebruikt om 
uitvoerverboden voor belangrijke producten te voorkomen in tijden van wereldwijde en 
regionale tekorten, zoals in het geval van de aanhoudende pandemische crisis;

25. neemt kennis van het voornemen van de Commissie om de communautaire 
kwekersrechten te beoordelen en te herzien; herinnert aan de afspraak van de EU om de 
Agenda 2030 uit te voeren en aan haar doelstelling om ervoor te zorgen dat niemand 
achterblijft; benadrukt dat kleine landbouwbedrijven en biodiversiteit in de landbouw 
van essentieel belang zijn voor het bereiken van de SDG’s; benadrukt dan ook de 
noodzaak om een op rechten gebaseerde benadering te steunen voor de uitvoering van 

2 Davies, R., Kozul-Wright, R., Banga, R., Capaldo, J., en Gallogly-Swan, K., “Reforming the International 
Trading System for Recovery, Resilience and Inclusive Development”, UNCTAD Research Paper (nr. 65), 2021, 
blz. 20.
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de Verklaring over de rechten van landbouwers en andere mensen die werkzaam zijn in 
plattelandsgebieden, die tijdens de 73e zitting van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in december 2018 is aangenomen;

26. benadrukt dat kleine landbouwbedrijven en biodiversiteit in de landbouw een essentiële 
rol spelen bij gezonde, voedzame voeding en het waarborgen van de veerkracht van 
landbouwproductiesystemen om de klimaatverandering het hoofd te bieden; herinnert er 
ook aan dat zaaddiversiteit van cruciaal belang is voor het bevorderen van de veerkracht 
van landbouw met het oog op klimaatverandering;

27. herinnert eraan dat in sommige Afrikaanse landen naar schatting meer dan 80 % van de 
totale hoeveelheid zaaigoed dat nodig is eigen zaaigoed betreft; verzoekt de EU 
regelingen te steunen voor intellectuele-eigendomsrechten die de ontwikkeling van aan 
de lokale omstandigheden aangepaste zaadvariëteiten en op het eigen bedrijf verkregen 
zaaizaad bevorderen, in overeenstemming met de bepalingen van het Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA), waarin 
de rechten van landbouwers worden gewaarborgd om genetische hulpbronnen in stand 
te houden met het oog op voedselzekerheid en aanpassing aan de klimaatverandering, 
en artikel 19 van de VN-Verklaring over de rechten van landbouwers en andere mensen 
die werkzaam zijn in plattelandsgebieden, volgens welke landbouwers het recht hebben 
om te handhaven, te controleren, te beschermen en hun eigen zaaigoed en traditionele 
kennis te ontwikkelen.
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