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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um plano de ação em matéria de propriedade intelectual para apoiar a 
recuperação e resiliência da UE
(2021/2007(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 25 de novembro de 2020, sobre Tirar 
pleno partido do potencial de inovação da UE: Um plano de ação em matéria de 
propriedade intelectual para apoiar a recuperação e resiliência da UE 
(COM(2020)0760),

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de junho de 2015, intitulada «Para um consenso 
renovado sobre a proteção efetiva dos direitos de propriedade intelectual: um plano de 
ação da UE»1,

– Tendo em conta a sua resolução de 19 de maio de 2021, que contém recomendações à 
Comissão sobre os desafios enfrentados pelos organizadores de eventos desportivos no 
ambiente digital2, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
o artigo 17.º,

– Tendo em conta o Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes3,

– Tendo em conta o Ato de Genebra do Acordo de Lisboa relativo às denominações de 
origem e às indicações geográficas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), que entrou em vigor em 26 de fevereiro de 20204,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de 
abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual5,

– Tendo em conta a Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
outubro de 1998, relativa à proteção legal de desenhos e modelos6,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho, de 12 de dezembro de 
2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários7,

– Tendo em conta a avaliação da Comissão da legislação da UE em matéria de proteção 
de desenhos e modelos (SWD(2020)0265),

1 JO C 407 de 4.11.2016, p. 25.
2 Textos aprovados, P9_TA(2021)0236.
3 JO C 175 de 20.6.2013, p. 1.
4 JO L 271 de 24.10.2019.
5 JO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
6 JO L 289 de 28.10.1998, p. 28.
7 JO L 3 de 5.1.2002, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=OJ:C:2016:407:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2004.157.01.0045.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2004%3A157%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1998.289.01.0028.01.POR&toc=OJ%3AL%3A1998%3A289%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2002.003.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2002%3A003%3ATOC
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– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural e da Comissão da Cultura e da Educação,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A9-0000/2021),

A. Considerando que é essencial assegurar uma forte proteção e aplicação dos direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que desempenham um papel muito importante na 
economia europeia;

B. Considerando que as indústrias que exigem um alto nível de conhecimentos são fonte de 
crescimento e prosperidade; que, entre 2012 e 2016, geraram quase 30% de todos os 
postos de trabalho e quase 45% da atividade económica total (PIB) na UE, tal como 
demonstrado no relatório de análise setorial de 2019 do Instituto Europeu de Patentes 
(IEP) e do Instituto da Propriedade Intelectual da UE (EUIPO)8;

Observações gerais

1. Apoia a Comissão na execução do seu plano de ação em matéria de propriedade 
intelectual, de novembro de 2020, uma vez que uma proteção forte e sólida dos DPI a 
nível nacional, europeu e internacional, que permita o retorno do investimento, é 
particularmente importante para a recuperação económica da crise da COVID-19, bem 
como para a criação, na Europa, de uma economia digital e competitiva a nível mundial;

PME

2. Salienta que os DPI são muito benéficos para as pequenas e médias empresas (PME), 
uma vez que as PME titulares de DPI têm um rendimento 68% mais elevado por 
trabalhador em comparação com as PME não titulares; manifesta, por conseguinte, a sua 
preocupação pelo facto de apenas cerca de 9% das PME serem titulares de DPI; 
congratula-se, por esse motivo, com os vales de propriedade intelectual, o PI-Scan e 
outras iniciativas da Comissão e do EUIPO para ajudar as PME a tirar o máximo partido 
dos seus ativos de propriedade intelectual (PI);

3. Está convicto de que o apoio às PME através de medidas financeiras e não financeiras é 
a forma correta de lhes proporcionar um melhor acesso aos DPI, e de que os 
instrumentos financeiros da União são da maior importância neste contexto; insta, por 
conseguinte, a Comissão e o EUIPO a continuarem a aplicar medidas de apoio à gestão 
da PI para as PME no contexto da recuperação económica, incluindo a criação de um 
balcão único de acesso à informação e a serviços conexos e aconselhamento em matéria 
de PI;

8 EPO-EUIPO, IPR-intensive industries and economic performances in the EU: Industry-level analysis report 
(Indústrias com uma utilização intensiva de DPI e desempenhos económicos na UE: Relatório de análise ao nível 
da indústria), terceira edição, setembro de 2019.
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Pacote relativo à patente unitária

4. Salienta que o pacote relativo à patente unitária (PPU), que inclui a patente europeia 
com efeito unitário (patente unitária) e o Tribunal Unificado de Patentes (TUP), tornará 
a proteção de patentes e a resolução de litígios em toda a Europa menos complexas, 
menos onerosas e mais eficientes; solicita, por conseguinte, aos Estados-Membros 
participantes que ainda não o tenham feito que concluam o mais rapidamente possível a 
ratificação do Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes (UPCA), bem como 
do Protocolo de aplicação provisória ao UPCA (PPA), ou que declarem, por outros 
meios, que estão vinculados ao PPA, a fim de permitir uma rápida entrada em 
funcionamento do PPU;

5. Incentiva os Estados-Membros que ainda não participam na cooperação reforçada para a 
criação da proteção de patente unitária e/ou que ainda não aderiram ao UPCA, a fazê-lo;

6. Congratula-se com o sistema de balcão único de resolução alternativa de litígios, a criar 
nos termos do artigo 35.º do UPCA; solicita aos Estados-Membros que permitam a 
rápida implementação do centro de arbitragem e mediação em matéria de patentes e 
insta a Comissão a avaliar se o centro pode, a longo prazo, resolver todos os litígios em 
matéria de propriedade intelectual;

Certificados complementares de proteção

7. Salienta que o regime de certificados complementares de proteção (CCP) na UE, 
embora seja de grande relevância prática, padece de uma aplicação fragmentada nos 
Estados-Membros;

8. Reconhece que o PPU não prevê um título unitário de CCP e insta os Estados-Membros 
a apoiarem a criação desse título como extensão lógica da proteção da patente unitária;

9. Solicita à Comissão que, na ausência de um título unitário de CCP, assegure a coerência 
entre a futura patente unitária e os atuais regimes de CCP na UE, clarificando que os 
CCP nacionais podem ser concedidos pelos institutos nacionais de patentes com base 
numa patente unitária;

Patentes essenciais a uma norma

10. Reconhece que as informações sobre a existência, o âmbito e a relevância das patentes 
essenciais a uma norma (PEN) são importantes para negociações equitativas de 
licenciamento, permitindo que o potencial destinatário das normas identifique a escala 
da sua exposição a PEN e possíveis licenciantes; observa que, embora na maioria dos 
casos as negociações entre as partes interessadas ocorram de boa-fé, as PEN são 
frequentemente objeto de litígios;

11. Salienta que muitos pedidos de patentes declarados como potencialmente essenciais em 
organizações de elaboração de normas durante o processo de normalização podem não 
ser essenciais para a norma tal como definitivamente adotada ou após a concessão da 
patente, e que um mecanismo de controlo adequado reforçaria a transparência e 
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aumentaria a segurança jurídica; congratula-se, a este respeito, com o estudo-piloto 
sobre a avaliação do caráter essencial das PEN9;

12. Solicita à Comissão que investigue mais aprofundadamente, juntamente com as partes 
interessadas pertinentes, os requisitos de um sistema independente de verificação do 
caráter essencial de terceiros, identificando a procura, avaliando o impacto e definindo o 
papel que o recurso às tecnologias emergentes, como a IA e/ou as competências técnicas 
oferecidas pelo IEP, poderia desempenhar nesse contexto, e a utilizar os conhecimentos 
adquiridos como contributo para a iniciativa legislativa sobre as PEN prevista para o 
início de 2022;

13. Reconhece a importância de um sistema de licenciamento equilibrado para as PEN e 
insiste na importância de regras estáveis, eficientes e justas a este respeito; sublinha que 
«condições justas, razoáveis e não discriminatórias» (FRAND) são termos jurídicos 
vagos que criam insegurança jurídica, e insta a Comissão a acompanhar a evolução da 
indústria e a proporcionar maior clareza sobre vários aspetos das FRAND, 
nomeadamente através da designação de um observatório (centro de competências) para 
esse efeito, e a publicar relatórios anuais que comprovem casos reais de incumprimento 
das FRAND e do chamado ‘hold-up’ e ‘hold-out’ da patente;

Indicações geográficas para produtos não agrícolas 

14. Apoia a Comissão na sua iniciativa de estabelecer uma proteção sui generis das 
indicações geográficas (IG) para os produtos não agrícolas, a fim de harmonizar com o 
Ato de Genebra do Acordo de Lisboa relativo às denominações de origem e às 
indicações geográficas, que inclui a possibilidade de proteger as IG tanto dos produtos 
agrícolas como dos não agrícolas;

15. Regista que alguns Estados-Membros já criaram sistemas nacionais sui generis de 
proteção das IG para produtos não agrícolas, gerando fragmentação, e que a proteção a 
nível da União proporcionaria a segurança jurídica necessária a todos os intervenientes;

Revisão da legislação da UE em matéria de proteção de desenhos e modelos 

16. Congratula-se com a disponibilidade da Comissão para rever a legislação da União em 
matéria de proteção de desenhos e modelos, a fim de melhor apoiar a transição para a 
economia digital e ecológica, e insta a Comissão a atualizar o procedimento de registo, 
de modo a permitir que as novas formas de desenho ou modelo sejam protegidas de 
forma fácil e menos onerosa;

17. Salienta que alguns Estados-Membros já introduziram na sua legislação uma «exceção 
relativa às peças sobressalentes» ou uma «cláusula de reparação», permitindo que 
componentes de produtos complexos sejam fabricados e vendidos sem infringir os DPI; 
observa que tal gera uma fragmentação no mercado interno e uma insegurança jurídica; 
insta, por conseguinte, a Comissão a incluir uma «cláusula de reparação» na sua futura 

9 Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, Pilot study for Essentiality Assessment of Standard 
Essential Patents, 2020.
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proposta;

18. Salienta que, embora os direitos associados às marcas sejam oponíveis aos produtos 
contrafeitos que transitam na UE, os direitos associados ao desenho ou modelo não o 
são; insta a Comissão a colmatar esta lacuna aquando da revisão da legislação em 
matéria de desenhos e modelos e a permitir que os proprietários de marcas ponham fim 
à contrafação em trânsito na UE;

Contrafação e pirataria

19. Salienta que os produtos contrafeitos, em particular os medicamentos contrafeitos e os 
equipamentos e máscaras de proteção individual falsificados no contexto da pandemia 
de COVID-19, podem ter graves repercussões na saúde dos cidadãos da UE e prejudicar 
gravemente a saúde pública;

20. Salienta que, em 2016, até 6,8 % das importações da UE, no valor de 121 mil milhões 
de EUR, eram mercadorias falsas e que a violação dos DPI implica um baixo nível de 
risco, tanto em termos de probabilidade de deteção como de sanção, caso seja detetada; 
insta os Estados-Membros a desenvolverem sanções eficazes e dissuasivas para 
combater a contrafação e a pirataria;

21. Salienta que a Internet é frequentemente utilizada para a distribuição de produtos de 
contrafação e serviços que infringem os DPI e congratula-se com a proposta da 
Comissão de um ato legislativo em matéria de serviços digitais; salienta que as medidas 
proativas dos intermediários contribuiriam enormemente para a luta contra a 
contrafação e que a IA e a cadeia de blocos poderiam desempenhar um papel importante 
na deteção da contrafação e da pirataria e na aplicação dos DPI em toda a cadeia de 
abastecimento; apoia, por conseguinte, a utilização de novas tecnologias para combater 
as violações da PI e congratula-se com as publicações produzidas pelo Observatório do 
EUIPO;

22. Salienta a relação entre a criminalidade associada à PI e a criminalidade internacional 
grave e organizada; congratula-se, por conseguinte, com a decisão do Conselho de 
voltar a incluir as violações da PI na lista de prioridades da UE em matéria de 
criminalidade no quadro da Plataforma Multidisciplinar Europeia contra as Ameaças 
Criminosas (EMPACT) para o próximo ciclo 2022-2025, e solicita ao Conselho que as 
mantenha nessa lista e que reforce a cooperação transfronteiriça entre as autoridades 
nacionais, o EUIPO, a Agência da UE para a Cooperação Policial (Europol), a Agência 
Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust) e o Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF);

Novos desafios para a elaboração de políticas em matéria de PI

23. Salienta que a proteção da PI relacionada com as tecnologias de IA é importante e que, 
embora as atuais regras em matéria de proteção das invenções implementadas através de 
computador por patentes possam abranger as tecnologias de IA, são necessários critérios 
claros para a proteção de invenções criadas com a ajuda das tecnologias de IA; solicita, 
por conseguinte, à Comissão que, em cooperação com o IEP e o EUIPO, proporcione 
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segurança jurídica nesta matéria e acompanhe a questão de perto a nível internacional 
na OMPI;

24. Lamenta que o estudo da Comissão, de 2016, sobre entidades de asserção de patentes 
(EAP) na Europa10 não tenha dado uma resposta clara à questão de saber se os modelos 
empresariais de alguns EAP, que consistem em adquirir patentes a terceiros e em tentar 
gerar receitas, reivindicando-as contra alegados infratores através da utilização abusiva 
de assimetrias em litígios, aproveitando-se de lacunas na legislação em vigor, pelo que 
constituem um problema que deve ser resolvido; insta a Comissão a realizar um estudo 
aprofundado sobre esta matéria;

25. Observa que a proteção dos DPI é fundamental para incentivar as empresas a investir 
em produtos e processos inovadores e a produzir novos medicamentos, mas está 
convicto de que a concessão obrigatória de patentes é importante enquanto instrumento 
de último recurso destinado a dar azo a intervenções que salvam vidas no interesse 
público; insta, por conseguinte, a Comissão a analisar e explorar possíveis opções para 
garantir a eficácia e uma melhor coordenação da concessão obrigatória de patentes na 
UE, tendo em conta os casos em que foi utilizada na União, as razões da sua utilização, 
as condições em que foi concedida, as suas consequências económicas e se foi 
alcançado o efeito desejado;

26. Sugere a criação de um coordenador de PI a nível europeu, a fim de assegurar uma 
abordagem holística e coordenada da política da UE em matéria de PI e reforçar a 
cooperação entre as diferentes autoridades nacionais de PI, as Direções-Gerais da 
Comissão e outros organismos responsáveis pelos DPI, como o IEP, o EUIPO e a 
OMPI;

27. Encarrega o seu presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.

10 Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, Patent Assertion Entities in Europe: Their impact on 
innovation and knowledge transfer in ICT markets [Entidades de Asserção de Patentes na Europa: O seu impacto 
na inovação e na transferência de conhecimentos nos mercados das TIC], 2016.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os ativos intangíveis, como marcas, desenhos, patentes e dados, estão a tornar-se muito 
importantes na economia atual baseada no conhecimento. As indústrias que recorrem 
intensivamente aos direitos de propriedade intelectual representam 45 % do PIB anual da UE 
e são responsáveis por cerca de 63 milhões de postos de trabalho. Os titulares de, pelo menos, 
uma patente, um desenho ou modelo registado ou uma marca geram, em média, mais 20 % de 
receitas por trabalhador do que as empresas sem esses direitos. Além disso, as empresas 
titulares de DPI pagam, em média, remunerações 19 % mais elevadas.

Desenvolvimentos como, por exemplo, a Internet das Coisas, a Indústria 4.0, os veículos 
conectados e as tecnologias de mitigação das alterações climáticas estão a moldar o panorama 
tecnológico e os ecossistemas. As invenções nestes setores contribuem para que a UE se torne 
mais sustentável e digital. A capacidade de inovação sustentará a recuperação da Europa face 
aos efeitos da pandemia de COVID-19. A relatora salienta, por conseguinte, a necessidade de 
apoiar os inventores e as empresas na introdução de novas tecnologias no mercado, 
garantindo que lhes sejam concedidos direitos de proteção de elevada qualidade em tempo útil 
e que disponham dos conhecimentos e dos instrumentos necessários para os utilizar de forma 
eficaz. Para tal, é necessário um sistema forte, eficiente, transparente e equilibrado de 
proteção da propriedade intelectual, sob a forma de uma estratégia global coerente que 
garanta tanto a proteção como o acesso equitativo à inovação, colmatando lacunas jurídicas 
ou assegurando adaptações necessárias em função da evolução tecnológica e aos novos 
desenvolvimentos tecnológicos.

Por conseguinte, a relatora congratula-se com o Plano de Ação em matéria de propriedade 
intelectual para apoiar a recuperação e resiliência da UE, de 25 de novembro de 2020, na qual 
a Comissão prevê uma estratégia global para melhor aproveitar o potencial de inovação da 
UE.

A relatora partilha o ponto de vista da Comissão, do EUIPO e do IEP, segundo o qual as 
PME, em especial, ainda não estão a tirar pleno proveito deste potencial de inovação, apesar 
de serem precisamente as empresas de menor dimensão, em particular, que mais podem 
beneficiar da titularidade de direitos de propriedade intelectual. As principais razões para tal 
são os custos associados a esse aconselhamento, mas também os desafios linguísticos ou 
simplesmente a falta de informação. A relatora congratula-se com os esforços da Comissão, 
do EUIPO e do IEP para dar resposta aos desafios com que se deparam as PME a este 
respeito. Essa resposta pode consistir em apoio financeiro sob a forma de cupões de 
propriedade intelectual, num pré-diagnóstico dos direitos de propriedade intelectual (IP Scan) 
e/ou ajuda para depositar uma marca ou desenho ou modelo através de um procedimento 
acelerado. A relatora considera que tal deve ser complementado por procedimentos de balcão 
único, bem como pela gestão da propriedade intelectual, caso esta já esteja registada. É 
essencial prosseguir os esforços e manter os que já deram resultados.

Em termos de patentes, o melhor balcão único é e continuará a ser a patente unitária, em 
conjugação com o Tribunal Unificado de Patentes. Um pedido unitário e a obtenção de uma 
patente unitária, válida em toda a Europa, simplificariam consideravelmente o atual pedido de 
patente em cada Estado-Membro e reduziriam consideravelmente os custos correspondentes. 
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Além disso, o facto de se poder recorrer ao referido tribunal eliminaria igualmente a 
necessidade de ações paralelas dispendiosas e aumentaria a segurança jurídica. A relatora 
considera que todos os Estados-Membros envolvidos devem envidar mais esforços para 
ratificar o Acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, de modo a que o pacote relativo 
à patente unitária possa finalmente entrar em vigor. A relatora gostaria igualmente que todos 
os Estados-Membros da UE aderissem à cooperação reforçada para criar uma patente unitária, 
a fim de reduzir a burocracia e os custos em toda a Europa e de aumentar a segurança jurídica.

No contexto do debate político sobre patentes surgem dois outros desafios.

O primeiro desafio diz respeito aos certificados complementares de proteção (CCP). Estes 
constituem uma extensão das patentes de base que abrangem os medicamentos e os produtos 
fitofarmacêuticos. É necessário examinar, designadamente, o que acontece com o CCP 
quando a patente de base é uma patente unitária. A relatora considera que é necessário um 
título unitário de CCP. Mesmo antes da entrada em vigor da patente unitária, os testes de CCP 
devem ser possíveis a nível europeu, a fim de evitar uma aplicação incoerente entre os 
Estados-Membros e a insegurança jurídica que lhe está associada. Esta avaliação substantiva 
poderia então ser complementada por um exame formal a nível nacional.

O segundo desafio diz respeito às patentes essenciais a uma norma (PEN). A questão de saber 
se uma patente a uma norma é efetivamente essencial não está sujeita a qualquer controlo, 
mas constitui uma mera declaração sob compromisso de honra do titular da patente. Muitas 
destas patentes, que foram classificadas como essenciais, de facto não o são, o que não só 
conduz a ineficiências, mas também a incertezas jurídicas, incluindo para o potencial titular 
da licença. A fim de evitar estas incertezas jurídicas, a relatora considera necessário criar uma 
avaliação do caráter essencial por parte de um organismo neutro e tecnicamente competente. 
É claro que o IEP se ofereceria para o fazer, mas a relatora deixa esta consideração à 
avaliação de impacto da Comissão. A relatora apoia o facto de a Comissão ter previsto uma 
proposta sobre as PEN para o próximo ano e considera que o quadro mais adequado para 
fazer essa apreciação é a avaliação do caráter essencial.

Além disso, a obrigatoriedade das FRAND conduz a alguns problemas práticos. As empresas 
devem encetar negociações de boa fé e permitir a concessão de licenças sem demora caso seja 
apresentada uma proposta em conformidade com as FRAND.

No entanto, a questão de saber se a proposta é efetivamente justa e proporcionada e se respeita 
o princípio da não discriminação é objeto de vários processos judiciais. Embora haja decisões 
para interpretar estes conceitos jurídicos vagos, seria importante definir a extensão do 
problema de forma mais pormenorizada. Para o efeito, a relatora sugere que a Comissão 
examine com maior detalhe a evolução do setor e, nesta base, será possível decidir – o que, 
dada a natureza confidencial das negociações, não será uma tarefa fácil.

A relatora apoia igualmente a Comissão na sua intenção de introduzir um sistema de proteção 
das indicações geográficas (IG) não agrícolas à escala da UE, especialmente porque tal já está 
previsto a nível internacional. A proteção de produtos regionais, como o artesanato, 
combinada com especificidades regionais de produção ou outros conhecimentos 
especializados dos produtores locais, pode ter um verdadeiro valor acrescentado para o 
desenvolvimento regional, o património cultural europeu e as PME. Tendo em conta que 
alguns Estados-Membros já preveem esta proteção das indicações geográficas de produtos 
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não agrícolas e outros não, existe uma fragmentação do mercado que conduz a insegurança 
jurídica. Este desafio pode ser enfrentado através de um regime uniforme em toda a UE.

No que diz respeito à proteção de desenhos ou modelos, é necessário atualizar os instrumentos 
existentes de modo a ter em conta a evolução digital. Nesse contexto, a relatora gostaria de 
ver colmatada a lacuna jurídica em matéria de peças sobressalentes, uma vez que estas estão 
excluídas da proteção de desenhos ou modelos em alguns Estados-Membros e noutros não. 
Além disso, a aplicabilidade da proteção de desenhos ou modelos deve ser harmonizada com 
a proteção das marcas no que toca à aplicação dos direitos relativos a mercadorias em trânsito 
na UE.

No que diz respeito à contrafação e à pirataria, a relatora considera que deve ser reforçada a 
cooperação das autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da lei com o EUIPO, a 
Europol, a Eurojust e o OLAF, a fim de melhorar a eficácia da sua deteção e da respetiva 
aplicação de sanções. A propagação da contrafação ou da pirataria esconde frequentemente a 
criminalidade organizada e, por conseguinte, não se trata de modo algum de uma infração 
menor. Além disso, tecnologias como a inteligência artificial e a cadeia de blocos poderiam 
ser utilizadas em maior medida para detetar a contrafação e a pirataria de forma mais 
eficiente.

No que diz respeito a outros desafios da política de propriedade intelectual, a relatora 
considera que o recurso a licenças obrigatórias deve ser explorado em pormenor. A Comissão 
deve investigar se essas licenças já foram utilizadas nos Estados-Membros e, em caso 
afirmativo, em que condições e se alcançaram o efeito desejado. Estas conclusões poderão ser 
relevantes para o debate sobre a gestão de pandemias.

O plano de ação da Comissão abrange uma vasta gama de temas, mas o mandato estabelecido 
para o projeto de relatório impossibilita a relatora de abordá-los todos, pelo que, no seu 
projeto de relatório, limitou-se a mencionar as próximas revisões legislativas ou iniciativas 
programadas da Comissão.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS 
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entities/Persons
ACT | the App Association
IP Europe
INTA International trademark organisation
Markenverband
Security Robotic Development and Solution GmbH
IP2Innovate Europe
Bosch
EUIPO
Commission DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) Unit C4 / 
Intangible economy
Permanent Representation Germany
Apple
Continental
BASF
Fair Standard Alliance (FSA)
European Patent Office (EPO)
European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market (ECAR)
European Cancer League (ECL)
Association of Commercial Television in Europe (ACT)


