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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Antalet registreringar av immateriella rättigheter ökar ständigt och den inre marknaden 
är fortfarande fragmenterad på grund av skillnader i nationell lagstiftning. Det finns ett 
fortsatt behov av parallella nationella validerings- och tvistlösningsförfaranden 
angående europeiska patent. Det finns fortfarande brister, särskilt när det gäller 
tillämpningen, vilket kan bromsa utvecklingen av företag, i synnerhet mikroföretag och 
små och medelstora företag, begränsa konsumenternas tillgång till innovativa och säkra 
produkter och lägga hinder i vägen för lösning av sociala utmaningar genom innovation.

B. Immaterialrättsintensiva branscher står för 45 % av BNP och bidrar direkt till att skapa 
nästan 30 % av alla arbetstillfällen, men endast 9 % av alla små och medelstora företag i 
EU har registrerat immateriella rättigheter. Höga kostnader, tung byråkrati och brist på 
information om registrering och förvaltning av immateriella rättigheter hindrar 
mikroföretag och små och medelstora företag från att fullt ut dra nytta av de möjligheter 
som immateriella rättigheter och datadelning erbjuder.

C. Det råder brist på information i vissa medlemsstater om fördelarna med och det 
inneboende värdet av immateriella rättigheter. Immateriella rättigheter ökar företagets 
totala värde och leder till en mer resilient verksamhet och en starkare ställning på den 
inre marknaden.

D. Även om immateriella rättigheter är väl reglerade i de flesta medlemsstater är 
genomförandet av den rättsliga ramen för immateriella rättigheter fortfarande inte 
harmoniserad. Överträdelser, förfalskningar, piratkopiering, s.k. hold back-villkor och 
brist på gränsöverskridande skydd äventyrar den kulturella mångfalden, de immateriella 
rättigheterna och de system med öppen källkod som främjar innovation. Det är 
fortfarande vanligt med förfalskade produkter på den inre marknaden. De flesta förs in i 
EU genom den digitala marknaden och orsakar ekonomiska förluster på ungefär 
60 miljarder euro om året.

E. Registreringarna för immateriella rättigheter ökade något under de första månaderna 
2021 jämfört med samma period 2020, men det uppskattas att registreringen av 
immateriella rättigheter fortfarande påverkas av covid-19-pandemin.

F. De innovativa lösningar som kommer att säkerställa en hållbar och digital ekonomisk 
återhämtning efter covid skulle kunna bygga på immateriella rättigheter, men det är få 
mikroföretag och små och medelstora företag som drar nytta av sina immateriella 
rättigheter när de söker finansiering.

G. Under den pågående covid-19-pandemin registrerade unionens system för snabb 
varning för farliga produkter (Rapex) ett oroväckande rekordhögt antal varningar.

1. Europaparlamentet betonar vikten av bättre samarbete mellan Europeiska unionen och 
medlemsstaterna för att harmonisera lagstiftningen om immateriella rättigheter och 
underlätta ekonomiska aktörers tillgång till registrering av immateriella rättigheter på 
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EU-nivå, liksom vikten av att man harmoniserar och förbättrar den ännu bristfälliga 
verkställigheten av den rättsliga ramen för skydd av immateriella rättigheter i EU. 
Parlamentet understryker att EU:s innovatörer bör ha tillgång till snabba, effektiva och 
ekonomiskt överkomliga skyddsinstrument. Parlamentet rekommenderar att luckorna i 
gällande lagstiftning täpps till för att förbättra den inre marknadens funktion för 
immateriella rättigheter och förbättra konsumentskyddet.

2. Europaparlamentet understryker att skyddet av immateriella rättigheter är en mycket 
viktig del av EU:s inre marknad eftersom immaterialrättsintensiva branscher genererar 
en betydande andel av EU:s BNP och bidrar till att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet. 
Parlamentet noterar att Europeiska unionens domstol blir alltmer aktiv när det gäller 
tvister om immateriella rättigheter och att fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) innehåller en ännu outnyttjad klausul i artikel 262 som 
gör det möjligt att avsevärt stärka unionens befogenheter på området immateriella 
rättigheter.

3. Europaparlamentet påminner om att innovationskapaciteten i hela EU är stark, med 
särskild spetskompetens inom viktig framtidsteknik. Parlamentet betonar vikten av en 
ram för immateriella rättigheter som stöder denna kapacitet och skyddar innovatörers 
och företags investeringar i ny teknik eller nya metoder.

4. Europaparlamentet konstaterar att EU släpar efter när det gäller antalet registreringar av 
immateriella rättigheter och i fråga om koncentrationen av registreringar för datateknik 
jämfört med andra globala konkurrenter. Parlamentet understryker risken för överdrivet 
och otillbörligt bruk av patentering om patent beviljas alltför generöst. Parlamentet 
rekommenderar att kommissionen vidtar åtgärder för att underlätta en ökad användning 
av immateriella rättigheter, bland annat genom ett snabbt inrättande av den enhetliga 
patentdomstolen.

5. Parlamentet noterar kommissionens vägledning för genomförandet av artikel 17 i 
direktiv (EU) 2019/790, för att hjälpa medlemsstaterna att genomföra direktivet i 
överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

6. Europaparlamentet påminner om kommissionens handlingsplan från 2014 för 
verkställande av skyddet för immateriella rättigheter och de efterföljande 
branschinitiativen. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi, på 
grundval av tidigare erfarenheter, för att bekämpa och minimera överträdelser, hold 
back-villkor och piratkopiering, som fortfarande florerar och har visat sig vara ännu 
farligare under covid-19-pandemin, med allvarliga hot mot konsumenters hälsa, 
trygghet och säkerhet. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag till 
regleringspaket för digitala tjänster, som förtydligar och uppgraderar ansvaret för 
leverantörer av digitala tjänster, särskilt onlineplattformar.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa tillgången till kritiska immateriella 
rättigheter i kristider, bland annat genom nya harmoniserade licensieringsverktyg och 
ett system för samordning av obligatorisk licensiering för att göra EU:s inre marknad 
mer resilient genom att ta itu med bland annat bristen på specifika produkter och bättre 
skydda konsumenternas intressen genom att undvika prisökningar.
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8. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen diskuterar möjligheten att införa en 
enhetlig mekanism för beviljande av tilläggsskydd och/eller skapa ett enhetligt intyg om 
tilläggsskydd, vilket skulle lösa dagens situation med fragmenterat skydd av 
immateriella rättigheter i de olika medlemsstaterna.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att snarast ta itu med bristen på harmoniserad 
verkställighet för immateriella rättigheter på EU-nivå. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera huruvida nya åtgärder eller riktlinjer som underlättar 
skyddet av immateriella rättigheter över gränserna skulle kunna komplettera direktivet 
om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, såsom en europeisk 
harmonisering av rättsliga förfarandekrav, rättssäkerhetsgarantier, 
transparensmekanismer för att kontrollera att digitala verktyg är korrekta och 
tillförlitliga osv.

10. Europaparlamentet understryker att en grön, digital och hållbar återhämtning och ökad 
resiliens på den inre marknaden måste baseras på fullt utnyttjande av immateriella 
tillgångar. Parlamentet betonar vikten av att sprida information om fördelarna med 
immateriella rättigheter och kommissionens stödprogram för alla ekonomiska aktörer. 
Parlamentet påpekar att sådan information särskilt måste riktas till små och medelstora 
företag med verksamhet inom kunskapsintensiva sektorer.

11. Europaparlamentet betonar att innehav av immateriella rättigheter leder till stabilitet och 
ekonomisk tillväxt i företagen, då studier visar att dessa företag betalar sina anställda 
upp till 19 % högre löner totalt sett och tenderar att vara stabilare. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utarbeta en strategi för att påskynda 
och stödja forskning och utveckling (FoU) som leder till att FoU-resultaten omsätts i 
värdefulla ekonomiska företag genom registrering och tillvaratagande av immateriella 
rättigheter på europeisk nivå, så att man ökar antalet mikroföretag och små och 
medelstora företag som använder immateriella rättigheter och därmed skapar en mer 
resilient ekonomi och inre marknad.

12. Europaparlamentet betonar vikten av immaterialrättsintensiva branscher i strategierna 
för grön och digital återhämtning och resiliens. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stärka den inre marknaden genom att samarbeta med medlemsstaterna för att finna en 
gemensam strategi för att ta itu med överträdelserna och minimera hold back-villkoren 
för att därmed undvika ökningen av rättsliga förfaranden i samband med europeiska 
registrerade patent.

13. Europaparlamentet understryker att immateriella rättigheter och system med öppen 
källkod är avgörande för en verklig digital och grön ekonomi och en snabb och hållbar 
återhämtning. Parlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med branschen och 
berörda parter för att hitta lösningar, bland annat för en bättre differentiering mellan 
standardessentiella patent och andra patent och för en tydligare strategi när det gäller 
licensieringsskyldigheter för mellan- och slutprodukter.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att 
ytterligare underlätta tillgången till ekonomiskt stöd och krediter baserade på 
immateriella tillgångar, för att uppmuntra små och medelstora företag att registrera och 
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dra full nytta av sina immateriella rättigheter och säkerställa en snabbare och mer 
hållbar ekonomisk återhämtning.

15. Europaparlamentet understryker betydelsen av immateriella rättigheter i en resilient 
ekonomi och i en grön återhämtning. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen 
och medlemsstaterna att ge alla ekonomiska aktörer möjlighet att få del av EU-medel 
för registrering och tillvaratagande av immateriella rättigheter som leder till ökning av 
produktens mervärde genom integrering av licenser.

16. Europaparlamentet betonar de immateriella rättigheternas potential när det gäller att 
stimulera forskning och innovation i EU.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra 
gemensamma ansträngningar för att säkerställa att genomförandet av handlingsplanen 
leder till långtgående och konkreta reformer och tillämpning av 
immaterialrättsförordningen, med slutmålet att säkerställa konkurrenskraft och 
innovation samt säkra och tillförlitliga produkter för konsumenterna på den inre 
marknaden.

18. Europaparlamentet konstaterar att inte alla företag vill registrera rättigheter, beroende på 
deras strategi, och att stöd och rådgivning därför bör ta hänsyn till alla legitima 
immaterialrättsliga strategier för att säkerställa att företagens immateriella rättigheter 
används så ändamålsenligt som möjligt. Parlamentet anser att i de fall då registrering är 
det bästa alternativet bör mikroföretag och små och medelstora företag få stöd i form av 
enkla registreringsförfaranden och låga administrativa avgifter.

19. Europaparlamentet betonar att olika branscher kan behöva olika tillvägagångssätt, och 
varnar för att rättstvister och hot om sådana skulle kunna bli en belastning för 
patentsystemet om missbruk blir vanligt förekommande. Parlamentet efterfrågar därför 
ökad insyn i patentinnehavet, bland annat genom ökad medvetenhet om fördelarna med 
rättsligt skydd av datorprogram i enlighet med direktiv 2009/24/EG, och begränsning av 
rättegångsmissbruk.

20. Europaparlamentet betonar vikten av att få till stånd ett enhetligt europeiskt 
patentsystem som omfattar alla medlemsstater och som därför avsevärt förenklar 
patentering i EU, ökar insynen och underlättar överkomlig licensiering. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att blåsa nytt liv i arbetet för att införa det enhetliga 
patentsystemet och den enhetliga patentdomstolen.

21. Europaparlamentet betonar att initiativet konkret bör stödja och bygga vidare på EU:s 
arbete för att anta robusta AI-regler för att öka medborgarnas tillit och ta itu med 
säkerhetsaspekterna i frågor som rör AI, blockkedjeteknik och sakernas internet, särskilt 
för hälso- och sjukvård, utbildning och grön teknik, och skydda konsumenternas 
rättigheter och medborgarnas grundläggande rättigheter.

22. Europaparlamentet upprepar att det är av avgörande betydelse att minska hindren för 
tillgång till data för att främja utvecklingen av nya tjänster, tillämpa de nuvarande 
undantagen för text- och datautvinning i direktiv (EU) 2019/790 på ett korrekt sätt i 
linje med målen för dessa undantag och stödja AI-utvecklare. Parlamentet anser att 
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ytterligare vägledning skulle kunna övervägas, om så är lämpligt, för specifika frågor 
som kan uppstå vid det praktiska genomförandet av text- och datautvinningsundantagen.

23. Europaparlamentet konstaterar att användningen av AI-system för skapande, innovation 
och vetenskap, verksamheter där immateriella rättigheter är mycket betydelsefulla, har 
ökat dramatiskt de senaste åren och förväntas fortsätta öka i framtiden. Parlamentet 
konstaterar därför att ny teknik erbjuder ett unikt tillfälle att stödja en hållbar 
återhämtning av EU:s ekonomi och den inre marknadens resiliens, samtidigt som ingen, 
varken personer eller regioner, hamnar på efterkälken. Parlamentet understryker att 
kommissionen måste skapa incitament och belöna grön teknik och miljövänliga 
uppfinningar.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en konsekvensanalys och därefter 
eventuellt lägga fram ett förslag om en effektiv och transparent enhetlig mekanism för 
skydd av geografiska ursprungsbeteckningar för icke-jordbruksprodukter, t.ex. 
hantverk, som ofta är en viktig del av den lokala identiteten, lockar turism, bevarar 
unika kunskaper och bidrar till att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet, särskilt i mindre 
utvecklade regioner. Parlamentet betonar att detta skulle ge konsumenterna bättre och 
synligare information om dessa produkters äkthet.

25. Europaparlamentet välkomnar handlingsplanens mål att stärka stödet till EU:s system 
för geografiska beteckningar genom att skydda geografiska beteckningar för både 
jordbruksprodukter och icke-jordbruksprodukter, i syfte att stärka deras 
konkurrenskraft, göra det möjligt för producenterna att dra full nytta av sina möjligheter 
och bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten på den inre 
marknaden.

26. Europaparlamentet understryker att förfalskade produkter som släpps ut på den inre 
marknaden, liksom brister i marknadsövervakningen, har negativa konsekvenser och 
skadar både konsumenterna och det övergripande förtroendet för den inre marknaden. 
Parlamentet efterfrågar i detta avseende en uppdaterad konsekvensbedömning av hur 
tillämpningsdirektivet (2004/48/EG) fungerar i stort och uppmanar med kraft 
kommissionen att effektivt övervaka efterlevnaden av tullagstiftningen och harmonisera 
tullkontrollerna i hela EU.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja kampanjer för att bekämpa 
införsel av förfalskade varor, med betoning på de förfalskade varor på marknaden som 
är mest skadliga för konsumenterna. Parlamentet understryker att en välfungerande 
dataekonomi kräver globalt verkställighetssamarbete och datadelning för att man ska 
kunna garantera att även företag som inte har sitt säte i EU följer EU:s 
konsumentskyddsregler.

28. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att stärka säkerställandet av 
skyddet för immateriella rättigheter på EU-nivå genom att bredda kommissionens 
mandat och ge denna uppgift till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), så 
att Olaf inte bara hindrar förfalskade varor från att komma in på den inre marknaden 
utan också kan agera mot olaglig tillverkning av förfalskade varor inom EU. 
Parlamentet begär att dagens bristande brottsbekämpningssamarbete åtgärdas och att 
man avsevärt stärker de brottsbekämpande myndigheternas kapacitet att effektivt ta itu 
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med de säkerhetsproblem för konsumenter som avslöjas genom varningarna i Rapex-
systemet.

29. Europaparlamentet påminner om Europeiska unionens uppdrag som global normgivare 
inom immateriella rättigheter och dess viktiga roll när det gäller att ta itu med 
överträdelser och otillbörliga metoder och att säkerställa ett balanserat tillvägagångssätt 
på både EU-nivå och global nivå. Parlamentet understryker att utvecklingen av 
immateriella rättigheter är global och att det därför behövs handelsrelaterat stöd till 
europeiska företag, samtidigt som konsumentskyddet bibehålls på hög nivå. Parlamentet 
betonar att internationell konkurrenskraft och attraktionskraft har sina rötter i en stark 
och resilient inre marknad där immateriella rättigheter skyddas och genomdrivs.
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