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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 hela tiden och den inre 
marknaden är fortfarande fragmenterad på grund av skillnader i nationell lagstiftning, 
vilket hindrar utvecklingen av företag, i synnerhet små och medelstora företag, och 
konsumenternas tillgång till innovativa och säkra produkter. 

B. Även om immateriella rättigheter är väl reglerade i de flesta medlemsstater äventyrar 
överträdelser och s.k. hold back-villkor det öppna systemet som leder till innovation. På 
den inre marknaden finns det fortfarande många förfalskade produkter, varav flera förs 
in i EU genom den digitala marknaden, vilket orsakar ekonomiska förluster på ungefär 
60 miljarder euro per år.

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 
EU-nivå. Parlamentet rekommenderar att gällande lagstiftning anpassas för att förbättra 
den inre marknadens funktion för immateriella rättigheter. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en strategi för att bekämpa och 
minimera överträdelser, hold back-villkor, förfalskning och piratkopiering, som 
fortfarande florerar och har visat sig vara ännu farligare under covid-19-pandemin. 

3. Europaparlamentet understryker att grön och digital återhämtning och 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, i synnerhet 
små och medelstora företag.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att 
underlätta tillgången till ekonomiskt stöd och krediter baserade på immateriella 
tillgångar för att uppmuntra små och medelstora företag att registrera och dra full nytta 
av sin immateriella rättighet, vilket säkerställer en snabbare och bättre ekonomisk 
återhämtning. 


