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Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 november 2020 over een 
farmaceutische strategie voor Europa (COM(2020)0761),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 over een Europese 
datastrategie (COM(2020)0066),

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 november 2020 getiteld “Het 
innovatiepotentieel van de EU optimaal benutten – Een actieplan inzake intellectuele 
eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen” 
(COM(2020)0760),

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het “Handvest”), en 
met name artikel 17, lid 2,

– gezien de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht1,

– gezien de WTO-Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele 
eigendom (Trips-Overeenkomst) van 1995,

– gezien de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende 
oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van de Wereldorganisatie voor de 
intellectuele eigendom (WIPO), die op 26 februari 2020 in werking is getreden2,

– gezien Verordening (EU) 2021/241 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit3,

– gezien Verordening (EU) 2019/933 van het Europees Parlement en de Raad van 

1 PB C 175 van 20.6.2013, blz. 1.
2 PB L 271 van 24.10.2019.
3 PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17.



20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het 
aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen1,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte 
markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG2,

– gezien Richtlijn 2004/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair wetboek 
betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik3,

– gezien Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten4,

– gezien Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 
inzake de rechtsbescherming van modellen5,

– gezien Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende 
Gemeenschapsmodellen6,

– gezien het “Pharmaceutical Sector Inquiry Report” (Verslag over het sectorale 
onderzoek naar de farmaceutische sector) van de Commissie van 2009,

– gezien het gezamenlijke verslag met een analyse op ondernemingsniveau van het 
Europees Octrooibureau (EOB) en het Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie (EUIPO) van februari 2021 getiteld “Intellectual property rights and firm 
performance in the European Union” (Intellectuele-eigendomsrechten en de prestaties 
van ondernemingen in de Europese Unie),

– gezien de evaluatie door de Commissie van EU-wetgeving inzake de bescherming van 
modellen,

– gezien de conclusies van de Raad tot vaststelling van de prioriteiten van de EU ter 
bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit voor Empact 2022-2025,

– gezien de uitgebreide analyse in opdracht van het Europees Parlement getiteld 
“Standard Essential Patents and the Internet of Things” (Standaard-essentiële octrooien 
en het internet der dingen) van januari 2019,

– gezien zijn resolutie van 9 juni 2015 over “Naar een hernieuwde consensus over de 
handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan”7,

– gezien zijn resolutie van 20 oktober 2020 over de intellectuele-eigendomsrechten voor 

1 PB L 153 van 11.6.2019, blz. 1.
2 PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92.
3 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 34.
4 PB L 157 van 30.4.2004, blz. 45.
5 PB L 289 van 28.10.1998, blz. 28.
6 PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1.
7 PB C 407 van 4.11.2016, blz. 25.



de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie1,

– gezien zijn resolutie van 19 mei 2021 met aanbevelingen aan de Commissie over de 
uitdagingen voor organisatoren van sportevenementen in de digitale omgeving2,

– gezien zijn resolutie van 6 oktober 2015 over de mogelijke uitbreiding van de 
bescherming door de Europese Unie van geografische aanduidingen tot niet-
landbouwproducten3 ,

– gezien zijn resolutie van 10 juli 2020 over de EU-strategie voor volksgezondheid na 
COVID-194 ,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling en de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A9-0284/2021),

A. overwegende dat evenwichtige bescherming en handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten (IER) van groot belang zijn voor de Europese economie, alsook voor 
het herstel en de veerkracht van de EU, met name ten aanzien van de COVID-19-
pandemie;

B. overwegende dat aan de hand van de COVID-19-pandemie kan worden aangetoond hoe 
belangrijk het is dat IE beschermd wordt, aangezien het tekort aan COVID-19-vaccins 
liet zien dat er behoefte was aan doeltreffende maatregelen, bestaansmiddelen bedreigd 
werden en het verlies aan inkomen in de culturele en creatieve sector de 
bestaanszekerheid van werknemers onder druk zette;

C. overwegende dat immateriële investeringen tijdens de economische crisis van 2008 
aanzienlijk minder werden getroffen, hetgeen illustreert dat activa uit intellectuele 
eigendom (IE) potentieel bezitten voor het creëren van economische stabiliteit en groei, 
en dat er een positieve correlatie bestaat tussen IER-bezit enerzijds en kwaliteit en 
stabiliteit van de werkgelegenheid anderzijds; overwegende dat uit studies blijkt dat 
bedrijven die IER gebruiken sneller groeien, beter bestand zijn tegen economische 
neergang, hun bedrijfswaarde verhogen en hun positie op de interne markt versterken; 
overwegende dat deze feiten ook wijzen op het belang van het stimuleren en helpen van 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) om hun IER te beschermen en te 
bezitten;

D. overwegende dat het aantal IE-registraties in de eerste maanden van 2021 enigszins is 
toegenomen ten opzichte van diezelfde periode in 2020; overwegende dat een duurzaam 
en digitaal economisch herstel na COVID gebaseerd zou kunnen zijn op IER; 
overwegende dat tijdens de huidige COVID-19-pandemie in het systeem voor snelle 
uitwisseling van informatie (Rapex) een verontrustend en historisch hoog aantal 

1 PB C 404 van 6.10.2021, blz. 129.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0236.
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waarschuwingen werd geregistreerd;

E. overwegende dat het aantal IE-registraties voortdurend stijgt en de interne markt nog 
steeds gefragmenteerd is als gevolg van verschillen in nationale wetgeving; 
overwegende dat er blijvend behoefte bestaat aan parallelle nationale 
goedkeuringsprocedures en geschillenbeslechting voor Europese octrooien; 
overwegende dat er nog steeds leemten bestaan, met name in de handhaving, hetgeen 
een belemmerend effect kan hebben op de ontwikkeling van bedrijven, met name 
micro-ondernemingen en kmo’s, en als gevolg waarvan consumenten minder 
innovatieve en veilige producten krijgen aangeboden, en innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke problemen uitblijven;

F. overwegende dat kennisintensieve sectoren een bron van groei en welvaart zijn; 
overwegende dat zij tussen 2012 en 2016 verantwoordelijk waren voor bijna 30 % van 
alle nieuwe banen, en bijna 45 % van de totale economische activiteit (bbp) in de EU 
genereerden, zoals blijkt uit het verslag met een analyse op sectorniveau van het EOB 
en het EUIPO van 20191; overwegende dat sectoren die intensief gebruikmaken van 
IER goed zijn voor 93 % van de totale EU-uitvoer van goederen naar de rest van de 
wereld;

G. overwegende dat IE een grondrecht is in de zin van artikel 17 van het Handvest;

H. overwegende dat de ontwikkeling en de vooruitgang van kennisintensieve sectoren in 
belangrijke mate afhangen van de regels inzake IER, en met name van het waarborgen 
van een doeltreffende bescherming door middel van efficiënte wetgeving inzake 
octrooien, handelsmerken, modellen, auteursrechten en naburige rechten, geografische 
aanduidingen en bescherming van plantenrassen, alsmede door een passende en 
geharmoniseerde toepassing van de regels inzake de bescherming van handelsgeheimen;

I. overwegende dat IE-systemen bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen en dat IE-stimulansen een belangrijke rol hebben in het kader van de 
toegankelijkheid van betaalbare geneesmiddelen; overwegende dat nieuwe 
geneesmiddelen in overeenstemming moeten zijn met het internationaal recht inzake de 
mensenrechten, het internationaal publiekrecht en vereisten op het gebied van de 
volksgezondheid; 

J. overwegende dat Europese pioniers koplopers zijn op het gebied van groene 
technologieën, een groot deel van de groene octrooien in handen hebben en wat IE 
betreft over sterke portfolio’s beschikken op het gebied van technologieën zoals 
aanpassing aan klimaatverandering, koolstofafvang en -opslag, waterzuivering en 
afvalverwerking;

K. overwegende dat de valorisatie en uitrol van onderzoek en ontwikkeling (O&O) in 
Europa moeten worden bevorderd, zoals blijkt uit het feit dat op het gebied van 
artificiële intelligentie (AI) wereldwijd slechts een minderheid van de octrooiaanvragers 
Europees is, ondanks het feit dat een aanzienlijk percentage hoogwaardige publicaties 
over AI uit Europa komt;

1 EPO-EUIPO, IPR-intensive industries and economic performances in the EU: Industry-
level analysis report, derde editie, september 2019.



Algemeen

1. steunt de Commissie bij het nastreven van de doelen van haar actieplan voor IE van 
november 2020, aangezien sterke, evenwichtige en robuuste IER-bescherming op 
nationaal, Europees en internationaal niveau, die rendement op investeringen mogelijk 
maakt, van bijzonder belang is voor het economisch en sociaal herstel en de veerkracht 
op lange termijn ten aanzien van COVID-19 en andere wereldwijde crises, zodat de EU 
met behendigheid en in overeenstemming met de beginselen van Verordening 
(EU) 2021/241 tot oprichting van de faciliteit voor herstel en veerkracht1 op crises kan 
reageren, en aangezien het rechtszekerheid en naleving van de Europese wetgeving 
waarborgt, en de totstandbrenging van een digitale en duurzame Europese economie 
mogelijk maakt, waarbij innovatie ook bijdraagt aan het algemeen welzijn in de wereld;

2. erkent dat de bescherming van IER creatieve, inventieve en innovatieve bedrijvigheid 
stimuleert en dat bijgevolg zo veel mogelijk mensen profijt ondervinden van dergelijke 
bedrijvigheid; merkt op dat deze bedrijvigheid uitvinders, pioniers en auteurs in staat 
stelt een vergoeding te krijgen voor hun creatieve inspanningen; verzoekt de Commissie 
om het innovatievermogen van Europese ondernemingen te blijven ondersteunen aan de 
hand van een uitgebreide regeling inzake IE, zodat hun investeringen in O&O op 
doeltreffende wijze beschermd blijven, zodat een eerlijk rendement wordt gewaarborgd 
door middel van licentieverlening, zodat de ontwikkeling van open technologienormen 
die de mededinging en keuzemogelijkheden bevorderen wordt voortgezet, en zodat de 
deelname van de Europese industrie aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën op 
mondiaal niveau wordt ondersteund;

Kmo’s en de bescherming van IE

3. benadrukt dat IER vele voordelen heeft voor kmo’s en micro-ondernemingen; 
onderstreept dat sectoren die intensief gebruikmaken van IER, banen van betere 
kwaliteit bieden met betere arbeidsomstandigheden en een betere beloning; merkt op dat 
kmo’s die IER bezitten tot 68 % meer inkomsten per werknemer genereren en lonen 
bieden die 20 % hoger liggen in vergelijking met kmo’s die geen IER bezitten; is dan 
ook bezorgd over het feit dat veel kmo’s problemen ondervinden bij het vaststellen van 
hun eigen IE-strategie en het beheren van hun IER; is daarom ingenomen met de 
intellectuele-eigendomsvouchers, de “IE-scan” en andere initiatieven van de Commissie 
en het EUIPO om eenvoudige registratieprocedures en lage administratieve kosten voor 
micro-ondernemingen en kmo’s te ondersteunen en hen te helpen hun IE optimaal te 
benutten; verzoekt de Commissie, het EOB en het EUIPO te overwegen deze 
initiatieven uit te breiden naar allerlei soorten activa uit IE en verdere maatregelen vast 
te stellen om de voordelen van IER-registratie voor de ontwikkeling van kmo-
activiteiten te bevorderen;

4. is ervan overtuigd dat steun voor kmo’s, met inbegrip van financiële en niet-financiële 
maatregelen, de juiste manier is om kmo’s beter te informeren en hun toegang tot IPR te 
vergemakkelijken, en dat de financiële en juridische instrumenten van de Unie in dit 
opzicht van het grootste belang zijn; roept de Commissie en het EUIPO derhalve op om 
gedurende de periode van economisch herstel door te gaan met de uitvoering van op 
kmo’s en micro-ondernemingen gerichte maatregelen ter ondersteuning van het 
intellectuele-eigendomsbeheer, waaronder het bieden van één enkel contactpunt voor 

1 PB L 57 van 18.2.2021, blz. 17.



informatie en aanverwante diensten en advies over IE; benadrukt dat deze steun zal 
bijdragen tot het optimaal benutten en bevorderen van alle nationale en regionale 
initiatieven van leden van het Netwerk voor intellectuele eigendom van de Europese 
Unie (EUIPN);

5. is bezorgd over het feit dat, hoewel immateriële activa tot de meest waardevolle activa 
behoren, slechts enkele Europese kmo’s hiervan op de hoogte zijn en profijt trekken van 
hun IE wanneer zij financiering proberen te krijgen; is daarom ingenomen met het 
aangekondigde Europese informatiecentrum voor intellectuele eigendom als een van de 
vele maatregelen die ervoor zullen zorgen dat Europa meer profiteert van de waarde van 
de kennis die onze ondernemingen voortdurend creëren, ontwikkelen en delen en dat zij 
over de nodige instrumenten en informatie beschikken of actiever zijn in het beheren 
van deze activa; benadrukt dat gebruiksmodellen snelle en goedkope bescherming 
bieden voor technische uitvindingen en zeer aantrekkelijk zijn voor kmo’s; spoort 
daarom de lidstaten aan dit instrument beschikbaar te stellen, voor zover dit niet reeds 
het geval is, en verzoekt de Commissie de mogelijkheid te overwegen tot invoering van 
gebruiksmodellenbescherming op EU-niveau, welke momenteel niet beschikbaar is;

Eenheidsoctrooipakket

6. benadrukt dat het eenheidsoctrooipakket, dat het Europees octrooi met eenheidswerking 
(eenheidsoctrooi) en het eengemaakte octrooigerecht (UPC) omvat, bedoeld is om de 
octrooibescherming efficiënter te maken en de geschillenbeslechting in heel Europa 
begrijpelijk te maken door te vermijden dat in verschillende lidstaten parallelle 
procedures worden ingeleid, en haar minder duur te maken door de juridische kosten 
omlaag te brengen, alsook toegankelijker en efficiënter met het oog op een hogere mate 
van rechtszekerheid; verzoekt derhalve de deelnemende lidstaten die dat nog niet 
hebben gedaan, de bekrachtiging van het Protocol voor de voorlopige toepassing van de 
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (PPA) zo spoedig mogelijk 
af te ronden, of op andere wijze te verklaren dat zij gebonden zijn door de PPA, zodat 
het eenheidsoctrooipakket snel in werking kan treden;

7. benadrukt dat het eenheidsoctrooi een aanvullende mogelijkheid biedt parallel aan 
nationale octrooien, en spoort de lidstaten die nog niet deelnemen aan de nauwere 
samenwerking voor de instelling van eenheidsoctrooibescherming en/of nog niet tot de 
Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (UPCA) zijn toegetreden, 
aan om verder toe te werken naar volledige deelname; herinnert eraan dat innovatieve 
kmo’s baat hebben bij een consistent Europees octrooisysteem, en onderstreept dat 
UPCA en het reglement voor de procesvoering daarvan een zorgvuldig 
uitgebalanceerde oplossing bieden die beantwoordt aan de fundamentele 
Uniebeginselen van evenredigheid, flexibiliteit, eerlijkheid en billijkheid; neemt kennis 
van de kostenreducties en de vergoeding van kosten voor kmo’s in het kader van het 
reglement voor de procesvoering van het UPC;

8. is ingenomen met het op grond van artikel 35 van de UPCA op te richten één-
loketsysteem voor alternatieve geschillenbeslechting dat de huidige nationale stelsels 
niet verstoort, zodat het recht van de partijen op een proces niet wordt ondermijnd; 
verzoekt de lidstaten de snelle invoering van het centrum voor octrooibemiddeling en -
arbitrage mogelijk te maken en verzoekt de Commissie na te gaan of het centrum op de 
middellange of lange termijn alle IE-geschillen zou kunnen behandelen; is ingenomen 



met de inspanningen van de lidstaten om passende oplossingen te vinden voor kwesties 
die voortkomen uit de brexit;

Aanvullende beschermingscertificaten

9. benadrukt dat de regeling inzake aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s) in de 
EU weliswaar van groot praktisch belang is, maar te lijden heeft onder een 
gefragmenteerde uitvoering in de lidstaten; dringt er bij de Commissie op aan 
richtsnoeren voor de lidstaten te publiceren en deze fragmentatie aan te pakken, onder 
meer door middel van wetgevingsvoorstellen die zijn voorafgegaan door een 
uitputtende effectbeoordeling;

10. erkent dat het eenheidsoctrooipakket niet voorziet in een eenheidstitel voor ABC’s en 
roept de lidstaten op de invoering van een dergelijke titel te steunen als zijnde een 
logische uitbreiding van de eenheidsoctrooibescherming;

11. verzoekt de Commissie om, bij ontstentenis van een eenheidstitel voor ABC’s, te 
zorgen voor samenhang tussen het ophanden zijnde eenheidsoctrooi en de ABC-
regelingen die momenteel in de EU gebruikt worden, door te verduidelijken dat 
nationale ABC’s door nationale octrooibureaus kunnen worden verleend op basis van 
een eenheidsoctrooi;

12. is ingenomen met het feit dat de Commissie de mogelijke effecten van een voorstel voor 
een unitair ABC wil beoordelen; merkt op dat de invoering van een eenheidstitel voor 
ABC’s onder opschortende voorwaarde afhankelijk van het formele besluit op nationaal 
niveau zelfs vóór de inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi zou kunnen plaatsvinden, 
en raadt daarom aan te overwegen het mandaat van het EOB uit te breiden zodat ABC-
aanvragen op basis van uniforme regels kunnen worden onderzocht;

13. wijst erop dat inefficiënte procedures voor de afgifte van ABC’s voor pioniers en 
producenten een belemmering vormen die ten koste gaat van de gelijkwaardige toegang 
van patiënten tot behandelingen, en dat een gelijk speelveld voor producenten van 
generieke en biosimilaire geneesmiddelen in de Unie van essentieel belang is; benadrukt 
daarom dat misbruik van afsplitsbare octrooiaanvragen en het koppelen van octrooien 
op doeltreffende wijze moet worden aangepakt; herinnert eraan dat innovatie moet 
beantwoorden aan de meest dringende behoeften van de samenleving en dat de tijdige 
bevoorrading van geneesmiddelen, met inbegrip van generieke en biosimilaire 
geneesmiddelen, moet worden bevorderd in dit verband, evenals betaalbaarheid en 
snelle beschikbaarheid; benadrukt dat een mogelijke herziening van de zogenoemde 
Bolar-bepaling, die het mogelijk maakt proeven met geoctrooieerde producten uit te 
voeren ter ondersteuning van aanvragen voor een handelsvergunning voor generieke en 
biosimilaire geneesmiddelen zonder te worden beschouwd als inbreuken op 
octrooirechten of ABC’s voor geneesmiddelen, alsook effectieve en onmiddellijke 
markttoegang na het verstrijken van octrooirechten en ABC’s, pas kan plaatsvinden na 
een uitgebreide effectbeoordeling;

14. onderstreept het belang van overheidsinvesteringen in O&O en verzoekt de Commissie 
en de lidstaten erop toe te zien dat de resultaten van met publiek geld gefinancierde 
O&O-activiteiten in de farmaceutische sector transparant zijn, zodat in de voorwaarden 
waaronder octrooien en licenties worden verleend wordt verzekerd dat 
overheidsinvesteringen een rendement in termen van volksgezondheid opleveren; 



Standaard-essentiële octrooien

15. erkent dat informatie over het bestaan, de reikwijdte en de relevantie van standaard-
essentiële octrooien (SEP’s) van belang is voor eerlijke licentieonderhandelingen, 
aangezien de potentiële gebruiker van normen moet kunnen nagaan hoe groot zijn 
blootstelling aan SEP’s en mogelijke licentiegevers is; merkt op dat, hoewel 
onderhandelingen in de meeste gevallen te goeder trouw en tussen bereidwillige partijen 
plaatsvinden, SEP’s vaak voor de rechter worden uitgevochten; raadt de Commissie aan 
te onderzoeken of het mogelijk is een prikkel in de onderhandelingen te introduceren 
waardoor geschillen vermeden worden, met het oog op kostenbesparing en het uit de 
weg gaan van andere problemen gerelateerd aan de procesgang;

16. benadrukt dat veel octrooiaanvragen die tijdens het normeringsproces in 
normalisatieorganisaties als mogelijk essentieel worden aangemerkt, uiteindelijk niet 
essentieel kunnen zijn voor de norm zoals die uiteindelijk wordt vastgesteld of na de 
octrooiverlening, en dat een passend, werkelijk onafhankelijk en transparant 
controlemechanisme de transparantie en rechtszekerheid zou vergroten; is in dit verband 
ingenomen met het proefproject voor de beoordeling van de essentialiteit van SEP’s1;

17. verzoekt de Commissie om samen met de relevante actoren nader onderzoek te doen 
naar de vereisten voor een onafhankelijk, onpartijdig en transparant systeem van 
controles door derden op essentialiteit, en daarbij de vraag naar opkomende 
technologieën zoals AI en daaraan gerelateerde technologieën en/of door het EOB 
ingebrachte technische deskundigheid in beeld te krijgen, de effecten ervan te 
beoordelen en te definiëren wat de rol van deze middelen in die context zou kunnen 
zijn, en de opgedane kennis te gebruiken als input voor het wetgevingsinitiatief inzake 
SEP’s dat op basis van passende effectbeoordelingen voor begin 2022 staat gepland;

18. erkent het belang van een evenwichtig licentiesysteem voor SEP’s en wijst op het 
belang van stabiele, efficiënte en billijke regels in dat verband; onderstreept dat 
“billijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden” (fair, reasonable and non-
discriminatory terms, Frand) vage juridische termen zijn die rechtsonzekerheid 
inhouden, en verzoekt de Commissie de ontwikkelingen in de sector te monitoren en 
meer duidelijkheid te verschaffen over diverse aspecten van Frand en jurisprudentie, en 
onder andere door een waarnemingspost (kenniscentrum) voor dit doel aan te wijzen; 
herinnert aan de eerdere oproep van het Parlement aan de Commissie om jaarverslagen 
te publiceren over gevallen van niet-naleving van Frand en zogenaamde “hold-ups” en 
“hold-outs” van octrooien;

19. benadrukt dat het belangrijk is de transparantie van de databanken van 
normalisatieorganisaties te vergroten en dringt er bij de normalisatieorganisaties op aan 
hun meldingssysteem en hun databanken bij te werken; wijst in dit verband op artikel 9, 
lid 1, punt c), van Verordening (EU) nr. 1257/20122, waarin is bepaald dat het EOB tot 
taak heeft licentietoezeggingen die in het kader van internationale 
normalisatieorganisaties door de houder van een eenheidsoctrooi zijn aangegaan, te 

1 Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie, Pilot study 
for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents, 2020.

2 Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van 
de instelling van eenheidsoctrooibescherming (PB L 361 van 31.12.2012, blz. 1).



ontvangen en te registreren; verzoekt de Commissie het gedrag van bedrijven uit derde 
landen binnen internationale normalisatieorganisaties, dat samen met recente 
beslissingen van buitenlandse rechters Europese bedrijven aanzienlijk benadeelt door 
het concurrentievermogen van de Europese markt te ondermijnen, te blijven observeren;

20. wijst op het belang van transparantie en de noodzaak om proactief de nodige informatie 
vooraf te verstrekken bij het verlenen van licenties voor SEP’s onder Frand-
voorwaarden, teneinde te zorgen voor een eerlijke uitkomst van onderhandelingen te 
goeder trouw tussen de partijen; benadrukt dat de vraag of de houder van een SEP mag 
bepalen in welke mate licenties in een toeleveringsketen worden verleend, of dat iedere 
onderneming in een waardeketen een licentie moet kunnen krijgen, nog niet is 
opgehelderd, en verzoekt de Commissie daarom in samenwerking met de 
desbetreffende belanghebbenden een oplossing voor deze kwestie te vinden;

21. wijst op de waarde van bestaande vrijwillige initiatieven vanuit het bedrijfsleven om 
SEP-licentieverlening voor het internet der dingen te faciliteren, bijvoorbeeld bundeling 
van licenties, waarbij de overgrote meerderheid van de Europese en internationale 
ontwikkelaars van mobiele technologie is betrokken;

Geografische aanduidingen 

22. herinnert eraan dat ongeveer 3 300 producten door de EU worden beschermd als 
geografische aanduidingen (GA) en dat de jaarlijkse waarde van al deze producten is 
toegenomen tot meer dan 75 miljard EUR, en is dan ook ingenomen met de initiatieven 
en acties om het systeem van GA voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijnen en 
gedistilleerde dranken te versterken, te moderniseren, te stroomlijnen en beter te 
handhaven teneinde het nauwkeuriger en doeltreffender te maken, aangezien ze 
bijdragen tot de creatie en bescherming van hoogwaardige banen, de bevordering van 
sociale, ecologische en economische duurzaamheid in plattelandsgebieden en de 
bevordering van de Europese culturele diversiteit;

23. meent dat in toekomstige discussies met name aandacht moet worden besteed aan de 
administratieve overbelasting van producenten in verband met de registratie, de 
aanpassing en het beheer van de productspecificaties voor GA en gegarandeerde 
traditionele specialiteiten (GTS); herinnert eraan dat de procedures voor het wijzigen 
van de specificaties voor GA in het kader van de herziening van de hervorming van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn vereenvoudigd en gestroomlijnd voor wijn- en 
agrovoedingsproducten, en dat deze benadering in de toekomst moet worden versterkt;

24. herinnert eraan dat eigen zaaigoed in sommige Afrikaanse landen naar schatting ruim 
80 % van de totale benodigde hoeveelheid zaaigoed uitmaakt; verzoekt de EU 
IER-regelingen te steunen die de ontwikkeling van aan de lokale omstandigheden 
aangepaste zaadvariëteiten en op het eigen bedrijf verkregen zaaizaad bevorderen, 
overeenkomstig de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake plantgenetische 
bronnen voor voedsel en landbouw (ITPGRFA) en artikel 19 van de VN-Verklaring 
over de rechten van landbouwers en andere mensen die werkzaam zijn in 
plattelandsgebieden;

25. acht het van essentieel belang IER op zodanige wijze te beschermen dat onderzoek en 
innovatie worden bevorderd, met name met het oog op de invoering van veerkrachtigere 
landbouwrassen om de klimaatverandering het hoofd te bieden en duurzame en agro-



ecologische landbouwmodellen te verwezenlijken waarbij de natuurlijke hulpbronnen 
worden beschermd en rekening wordt gehouden met het potentieel van niet-beschermd 
teeltmateriaal en heterogeen materiaal in de biologische sector; benadrukt dat de 
bescherming van kwekersrechten van essentieel belang is en een sterk en afdwingbaar 
beschermingssysteem in de EU vereist, en wijst daarom op de belangrijke rol van de 
communautaire beschermingsregeling voor kweekproducten en de Internationale Unie 
tot bescherming van kweekproducten; wijst erop dat IER ook moeten bijdragen tot 
voedselzekerheid en tot de weerbaarheid en het concurrentievermogen van het 
agrovoedingsmodel van de EU;

26. benadrukt dat aanvullende inspanningen moeten worden geleverd om te zorgen voor 
meer transparantie met betrekking tot de status en octrooieerbaarheid van biologisch 
materiaal; merkt op dat kwekers passende toegang moet worden verleend tot informatie 
over het biologisch materiaal dat zij zullen gebruiken in het plantenkweekproces; 
onderstreept dat de Commissie nieuwe methoden moet invoeren voor doeltreffende 
raadpleging en uitwisseling van informatie; is tegenstander van het patenteren van 
levende dieren;

27. is van mening dat de erkenning van GA voor niet-landbouwproducten relevant is voor 
de prioriteiten van EU-programma’s die in ontwikkeling zijn, waaronder die van de 
industriële strategie, door de ontwikkeling van korte toeleveringsketens, alsook van de 
Green Deal, door de bevordering van lokaal vervaardigde producten met een grotere 
traceerbaarheid en transparantie over de oorsprong van het product en de gebruikte 
productieprocessen;

28. steunt de Commissie in haar initiatief om, op basis van een grondige effectbeoordeling, 
een efficiënte en transparante EU-bescherming sui generis van GA voor niet-
landbouwproducten tot stand te brengen, waarbij een product wordt aangeduid als van 
oorsprong uit het grondgebied van een lidstaat of een regio of plaats op dat grondgebied 
wanneer een bepaalde kwaliteit, een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander 
kenmerk van het product hoofdzakelijk aan de geografische oorsprong ervan is toe te 
schrijven, teneinde zich aan te passen aan onder meer de Akte van Genève bij de 
Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische 
aanduidingen, die de EU heeft ondertekend en die de mogelijkheid biedt om GA zowel 
voor landbouwproducten als voor niet-landbouwproducten te beschermen; verwacht dat 
de Commissie zo spoedig mogelijk en uiterlijk eind 2021 desbetreffende wetgeving 
voorstelt;

29. benadrukt dat de invoering op EU-niveau van een systeem voor bescherming sui generis 
van GA voor niet-landbouwproducten tot doel moet hebben de consumenten ten goede 
te komen door de kennis over de authenticiteitsindicator van producten te bevorderen, 
een positief economisch effect te hebben op micro-ondernemingen en kmo’s door het 
concurrentievermogen te stimuleren, en een algemeen effect te hebben op de 
werkgelegenheid, de ontwikkeling en het toerisme in plattelandsgebieden en minder 
ontwikkelde gebieden, hetgeen met name kan bijdragen tot het herstel van de EU na de 
COVID-19-crisis; is van mening dat een dergelijke bescherming sui generis van GA 
voor niet-landbouwproducten ook de toegang tot markten van derde landen door middel 
van EU-handelsovereenkomsten zou vergemakkelijken; is van mening dat een 
dergelijke bescherming sui generis op EU-niveau moet voorzien in de nodige 
waarborgen, waaronder doeltreffende en transparante aanvraag- en 
bezwaarmechanismen;



30. neemt er nota van dat de huidige bescherming van Uniemerken producenten niet de 
mogelijkheid biedt om het verband tussen kwaliteit en geografische oorsprong te 
certificeren, en dat sommige lidstaten bij gebrek aan een geharmoniseerd 
beschermingssysteem reeds nationale systemen van bescherming sui generis voor 
geografische aanduidingen voor niet-landbouwproducten hebben ingesteld, hetgeen 
leidt tot versnippering op de markt en rechtsonzekerheid, en ook negatieve gevolgen 
heeft voor de producenten; is van oordeel dat een geharmoniseerde bescherming op het 
niveau van de Unie alle actoren de nodige rechtszekerheid zou bieden, alsook een 
gegarandeerde preventie van inbreuken op IER op industriële en ambachtelijke 
producten, zodat de EU haar belangen op internationaal niveau beter kan beschermen;

31. stelt voor om het EUIPO te belasten met het opzetten van een register voor GA voor 
niet-landbouwproducten, om ervoor te zorgen dat deze in de hele Unie op uniforme 
wijze worden onderzocht en beschermd;

Herziening van de EU-wetgeving inzake de bescherming van modellen 

32. benadrukt dat het huidige systeem voor de bescherming van modellen op EU-niveau 
20 jaar geleden is ingevoerd en aan herziening toe is; juicht het dan ook toe dat de 
Commissie bereid is om de wetgeving van de Unie inzake de bescherming van 
modellen te moderniseren teneinde de transitie naar de digitale, duurzame en groene 
economie beter te ondersteunen; verzoekt de Commissie enerzijds de 
registratieprocedure te actualiseren zodat nieuwe vormen van ontwerp, zoals grafische 
gebruikersinterfaces, virtuele en geanimeerde ontwerpen, lettertypen en iconen, en die 
welke relevant zijn naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en technologieën, op 
een gemakkelijke en minder omslachtige wijze kunnen worden beschermd, en 
anderzijds de aanvraag- en nietigverklaringsprocedures in de lidstaten verder te 
harmoniseren;

33. merkt op dat de modelbescherming voor onderdelen die voor de reparatie van complexe 
producten worden gebruikt, slechts gedeeltelijk geharmoniseerd is; wijst erop dat 
sommige lidstaten reeds een “uitzondering voor onderdelen” of een “reparatieclausule” 
in hun wetgeving hebben opgenomen, waardoor het mogelijk wordt onderdelen van 
complexe producten te vervaardigen en te verkopen zonder inbreuk te maken op IER; 
merkt op dat dit leidt tot versnippering op de interne markt en rechtsonzekerheid; 
verzoekt de Commissie daarom in haar toekomstige voorstel een “reparatieclausule” op 
te nemen, die de transitie naar een duurzamere en groenere economie zal helpen 
ondersteunen en concurrentieverstoringen zal voorkomen;

34. is van mening dat het EU-systeem voor de bescherming van modellen moet worden 
afgestemd op het stelsel van EU-merken, zodat houders van modellen kunnen 
verhinderen dat goederen die inbreuk maken op modellen het douanegebied van de EU 
binnenkomen, aangezien rechten die aan handelsmerken verbonden zijn, kunnen 
worden ingeroepen tegen inbreukmakende goederen die door de EU worden 
doorgevoerd, wat niet het geval is voor rechten die aan modellen verbonden zijn; 
verzoekt de Commissie deze leemte bij de herziening van de wetgeving inzake 
modellen op te vullen en merkeigenaren in staat te stellen een halt toe te roepen aan 
namaak van modellen die via de EU wordt doorgevoerd;

35. is ervan overtuigd dat modelbescherming in de gehele interne markt op uniforme wijze 
moet worden geboden en stelt de Commissie voor na te denken over een afstemming 



tussen de richtlijn inzake modellen en de verordening betreffende 
Gemeenschapsmodellen om meer rechtszekerheid te bieden;

De strijd tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten

36. wijst erop dat namaakgoederen, bijvoorbeeld namaakgeneesmiddelen of nagemaakte 
persoonlijke beschermingsmiddelen of mondkapjes in de context van een 
gezondheidscrisis zoals de COVID-19-pandemie, een ernstige bedreiging vormen voor 
de gezondheid en de veiligheid van de EU-burgers en de volksgezondheid ernstige 
schade kunnen toebrengen; stelt dat er, hoewel markttoezichtactiviteiten gericht zijn op 
de bescherming van algemene publieke belangen terwijl namaakproducten betrekking 
hebben op de bescherming van particuliere IER, een nauw verband bestaat tussen 
namaakproducten en risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van consumenten;

37. wijst erop dat in 2016 tot 6,8 % van de EU-invoer, d.w.z. een waarde van 
121 miljard EUR, uit namaakgoederen bestond, en dat de beschikbaarheid van 
namaakgoederen op de interne markt in de periode 2013-2017 rechtstreeks heeft geleid 
tot een omzetverlies van 50 miljard EUR en een verlies van ongeveer 416 000 banen1; 
wijst erop dat inbreuken op IER een laag risico inhouden, zowel wat de 
waarschijnlijkheid van ontdekking als wat de sanctie bij ontdekking betreft; dringt er bij 
de lidstaten op aan om, samen met de Commissie, de douaneautoriteiten, het 
Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van 
rechtshandhaving (Europol), Interpol en de rechtshandhavingsinstanties, strategieën te 
coördineren en doeltreffende en afschrikkende sancties te ontwikkelen, met name om de 
hoeveelheid gevaarlijke producten die ter beschikking van het publiek worden gesteld, 
te beperken en namaak en piraterij te bestrijden, met name wanneer er banden zijn met 
georganiseerde criminaliteit;

38. betreurt dat het internet in aanzienlijke mate wordt gebruikt voor de verspreiding van 
namaakproducten, inbreukmakende inhoud en diensten die inbreuk maken op IER, met 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor de verwerkende industrie in de EU en voor de 
creatieve en culturele sector en de sportsector; is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie voor een wet inzake digitale diensten; benadrukt dat het “ken uw zakelijke 
klant”-beginsel en het systeem van betrouwbare flaggers enorm zouden bijdragen aan 
de bestrijding van namaak en dat AI en blockchain een belangrijke rol zouden kunnen 
spelen bij het aanpakken van nagemaakte en door piraterij verkregen goederen die 
online beschikbaar zijn, en ook zouden kunnen bijdragen aan een betere handhaving van 
IER in de hele toeleveringsketen; steunt daarom het gebruik van nieuwe technologieën 
om inbreuken op IER tegen te gaan en is ingenomen met de empirisch onderbouwde 
publicaties die het EUIPO-Waarnemingscentrum in dit verband heeft opgesteld;

39. erkent het grote potentieel van blockchaintechnologie voor de registratie en 
bescherming van IER; benadrukt dat blockchainsystemen de toeleveringsketen kunnen 
helpen beveiligen door middel van traceerbaarheid, waarbij op elk niveau van de 
toeleveringsketen de veiligheid wordt gewaarborgd en elke stap wordt beveiligd tegen 
de gevaren van namaak; merkt, met name wat de registratie van IER betreft, op dat 
bureaus voor intellectuele eigendom technische normen voor hun 
blockchainoplossingen moeten vaststellen om interoperabiliteit mogelijk te maken; 
onderstreept dat AI en aanverwante technologieën die voor de registratieprocedure voor 

1 EUIPO, Status Report on IPR Infringement, 2020: gemiddelde jaarcijfers, 2013-2017. 



de toekenning van IER worden gebruikt, niet in de plaats kunnen komen van menselijke 
verificatie die per geval wordt uitgevoerd om de kwaliteit en billijkheid van besluiten te 
waarborgen;

40. wijst op het verband tussen intellectuele-eigendomscriminaliteit en georganiseerde en 
zware internationale criminaliteit; is daarom ingenomen met het besluit van de Raad om 
inbreuken op IER weer op de prioriteitenlijst van de EU op het gebied van criminaliteit 
te plaatsen in het kader van het Europees multidisciplinair platform tegen 
criminaliteitsdreiging (Empact) voor de komende cyclus 2022-2025, en verzoekt de 
Raad deze inbreuken op die lijst te handhaven en de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de nationale autoriteiten, het EUIPO, Europol, het Agentschap 
van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) en het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) te versterken;

41. is verheugd over het feit dat de Commissie voornemens is een EU-toolbox tegen 
namaak te ontwikkelen om de samenwerking tussen houders van rechten, 
overheidsinstanties, rechtshandhavingsinstanties op nationaal en EU-niveau en 
tussenpersonen te verbeteren door de taken en verantwoordelijkheden verder te 
verduidelijken, met als doel de doeltreffende uitwisseling van informatie en gegevens 
tussen de belangrijkste actoren te vergemakkelijken, het gebruik van nieuwe 
instrumenten te bevorderen en namaakpraktijken tegen te gaan; verzoekt de Commissie 
concrete maatregelen te nemen om moedwillige inbreuken op IER te monitoren, ook 
wanneer inbreuken te kwader trouw worden gebruikt als een doelbewuste commerciële 
strategie, en aan te dringen op meer controle en grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de douaneautoriteiten in het kader van de bestrijding van invoer van 
namaakproducten; verzoekt de Commissie te overwegen een soortgelijke EU-toolbox te 
ontwikkelen om andere inbreuken op IER te bestrijden;

42. benadrukt dat er ook langdurige voorlichting op school over intellectuele eigendom, 
namaak en piraterij nodig is om verandering teweeg te brengen in de bereidheid om 
goederen en diensten te consumeren die inbreuk maken op IER; verzoekt de lidstaten 
daarom samen te werken met het EUIPO om bewustmakingscampagnes op te zetten, 
ook over 3D-printen; herinnert eraan dat 3D-printtechnologie aanleiding kan geven tot 
een aantal specifieke juridische problemen op alle gebieden van het intellectuele-
eigendomsrecht, zoals auteursrechten, octrooien, modellen, driedimensionale merken en 
geografische aanduidingen;

43. verzoekt de Commissie IER te blijven beschermen en de handhaving ervan in niet-EU-
landen te blijven bevorderen, onder andere door meer middelen uit te trekken voor 
capaciteitsopbouw en gerichte technische samenwerkingsprogramma’s van de EU, zoals 
de drie lopende “IP Key”-samenwerkingsprogramma’s met China, Zuidoost-Azië en 
Latijns-Amerika en het gezamenlijk partnerschap met het Afrikaanse continent ter 
bevordering van een betere productie en een beter beheer van IER, en door steun te 
verlenen aan intellectuele-eigendomsregelingen die de ontwikkeling van de lokale 
landbouw ten goede komen; moedigt de Commissie in dit verband aan om, op basis van 
de ervaring van de EU, beleidsmakers en handhavingsinstanties bij te staan en hun 
kennis en richtsnoeren aan te reiken teneinde hen beter in staat te stellen inbreuken op 
IER aan te pakken, om haalbare oplossingen te bevorderen die de kosten aanzienlijk 
kunnen drukken en de procedures voor het verkrijgen van IER en het handhaven van de 
bescherming ervan kunnen vereenvoudigen, en om de houders van rechten informatie te 
verstrekken over recente ontwikkelingen op het gebied van inbreuken en het aanbod aan 



namaakgoederen; 

Nieuwe uitdagingen voor de beleidsvorming inzake intellectuele eigendom

44. benadrukt dat de bescherming van intellectuele eigendom met betrekking tot AI-
technologieën belangrijk is en terdege moet worden overwogen, en dat er, hoewel de 
huidige regels inzake de bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen 
door octrooien AI-technologieën kunnen bestrijken, behoefte is aan duidelijke criteria 
voor de bescherming van uitvindingen die met behulp van AI-technologieën worden 
gedaan; verzoekt de Commissie derhalve om, in samenwerking met het EOB en het 
EUIPO, rechtszekerheid over dit onderwerp te verschaffen en de kwestie op 
internationaal niveau in de WIPO op de voet te volgen;

45. moedigt de lidstaten aan om de bepalingen van de auteursrechtrichtlijn onverwijld om te 
zetten op een wijze die strookt met het door de medewetgevers bereikte akkoord om de 
bescherming die de richtlijn biedt, te verbeteren en uitzonderingen toe te staan, zoals 
toegang tot onlineonderwijs en gedigitaliseerd cultureel erfgoed; verzoekt de 
Commissie buy-outcontracten te monitoren om ervoor te zorgen dat makers een billijke 
vergoeding krijgen op grond van auteursrecht; onderstreept dat het gebrek aan 
harmonisatie van de regelgeving inzake auteurschap en auteursrechten aanleiding kan 
geven tot uiteenlopende nationale oplossingen voor door AI ondersteunde werken;

46. onderstreept dat het, ondanks een hoge mate van harmonisatie van IER in Europa, nog 
steeds ontbreekt aan efficiënte grensoverschrijdende handhaving van deze rechten in de 
EU;

47. verwelkomt de aankondiging van de Commissie dat zij de databankrichtlijn zal herzien 
om de toegang tot en het gebruik van gegevens te vergemakkelijken en tegelijk 
rechtmatige belangen te beschermen; wijst erop dat onderzoek nog steeds wordt 
bemoeilijkt door onnodige obstakels en dat er verder werkt moet worden gemaakt van 
solide gegevensruimten om onderzoekers in staat te stellen wetenschappelijke 
oplossingen te vinden, ook onder uitzonderlijke tijdsdruk; wijst in dit verband op de rol 
van beperkingen en uitzonderingen op exclusieve rechten; 

48. betreurt het dat de studie van de Commissie van 2016 over niet-praktiserende entiteiten 
(PAE’s) in Europa1 geen duidelijk antwoord heeft gegeven op de vraag of de 
bedrijfsmodellen van sommige PAE’s, die erin bestaan octrooien van derden te 
verwerven en te trachten inkomsten te genereren door deze octrooien te doen gelden 
tegen vermeende inbreukmakers door misbruik te maken van de asymmetrie in de 
procesvoering, misbruik maken van mazen in de bestaande wetgeving en dus een 
probleem vormen dat moet worden aangepakt; moedigt de Commissie aan deze kwestie 
te blijven volgen en een er een grondig onderzoek over uit te voeren;

49. is ingenomen met de inspanningen van alle lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
rechtbanken bij de behandeling van een vordering tot staking rekening houden met het 
evenredigheidsbeginsel;

1 Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum van de Europese Commissie, Patent Assertion 
Entities in Europe: Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets, 
2016.



50. neemt er nota van dat de bescherming van IER van cruciaal belang is om het onderzoek 
naar en de productie van innovatieve producten en processen, waaronder nieuwe 
geneesmiddelen, te stimuleren, maar is ervan overtuigd dat de vrijwillige bundeling van 
octrooien, dwanglicenties en de flexibiliteit waarin de TRIPS-overeenkomst van de 
WTO voorziet, belangrijk zijn om wereldwijde noodsituaties op gezondheidsgebied het 
hoofd te bieden, de toegankelijkheid van bepaalde medische producten aan te pakken en 
levensreddende interventies in het algemeen belang mogelijk te maken; verzoekt de 
Commissie daarom mogelijke opties te analyseren en te onderzoeken om de 
doeltreffendheid en een betere coördinatie van dwanglicenties in de EU te waarborgen, 
rekening houdend met de gevallen waarin er in de Unie gebruik van is gemaakt, de 
redenen voor het gebruik ervan, de voorwaarden waaronder ze zijn verleend, de 
economische gevolgen ervan en de vraag of ze het gewenste effect hebben gehad; 

51. benadrukt dat een billijkere verdeling van vaccins over de hele wereld van essentieel 
belang is om de verspreiding van COVID-19 en mutaties daarvan effectief tegen te 
gaan, en dat wereldwijde toegang tot COVID-19-vaccins moet worden ondersteund; 
merkt op dat het gebrek aan toegang tot betaalbare vaccins in ontwikkelingslanden nog 
steeds een grote uitdaging vormt; steunt derhalve de Commissie en de lidstaten bij hun 
inspanningen om niet-EU-landen ertoe te bewegen de huidige uitvoerverboden op te 
heffen en meer vaccins te doneren; verzoekt de Commissie en de lidstaten hun 
inspanningen ter ondersteuning van de overdracht van technologie en de vrijwillige 
verlening van licenties voor IER verder op te voeren teneinde de wereldwijde toegang 
tot betaalbare COVID-19-gerelateerde medische producten te verbeteren, wereldwijde 
productiebeperkingen en tekorten in de toelevering aan te pakken, en zo endemische of 
pandemische infectieziekten onder de wereldbevolking te behandelen;

52. is ingenomen met het feit dat de minst ontwikkelde landen al tot 1 januari 2033 een 
ontheffing krijgen voor de uitvoering van de TRIPS-bepalingen inzake geneesmiddelen; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan om, in samenwerking met de WTO haar 
belofte na te komen om deel te nemen aan actieve en constructieve schriftelijke 
onderhandelingen bij de WTO teneinde werk te maken van het stimuleren en 
ondersteunen van een grotere productiecapaciteit voor vaccins in ontwikkelingslanden 
en het stimuleren van vrijwillige en snelle bundeling van IER in crisistijden en 
vrijwillige licentieovereenkomsten, en een dialoog op gang te brengen over de huidige 
belemmeringen voor vrijwillige licentieovereenkomsten en hoe die kunnen worden 
weggenomen;

53. stelt voor om op Europees niveau een coördinator voor intellectuele eigendom te 
benoemen om te zorgen voor een holistische en gecoördineerde aanpak van het EU-
beleid inzake intellectuele eigendom en de samenwerking tussen de verschillende 
nationale autoriteiten voor intellectuele eigendom, de directoraten-generaal van de 
Commissie en andere met IER belaste instanties, zoals het EOB, het EUIPO, de WIPO 
en relevante actoren, te verbeteren; de coördinator voor intellectuele eigendom zou de 
bestrijding van IER-inbreuken verder kunnen bevorderen op het hoogste politieke 
niveau en zo nodig andere IER-gerelateerde taken kunnen vervullen;

54. stelt dat een beter beheer van intellectuele eigendom in de onderzoeks- en 
innovatiegemeenschap moet worden bevorderd om het uitmuntende onderzoek in 
Europa om te zetten in innovaties die ten goede komen aan zijn burgers en bedrijven; 
benadrukt in dit verband dat door de overheid gefinancierde intellectuele eigendom op 
een eerlijke en doeltreffende manier moet worden gebruikt en dat met EU-middelen 



behaalde resultaten moeten worden gebruikt om de economie van de EU voor iedereen 
te verbeteren;

55. herinnert eraan dat IER-intensieve industrieën het leeuwendeel van de 
handelsactiviteiten van de EU genereren en dat het van essentieel belang is om IER ook 
in derde landen te beschermen en te handhaven; is verheugd dat de Commissie zich 
ertoe heeft verbonden om in toekomstige vrijhandelsovereenkomsten een sterke 
bescherming van intellectuele eigendom na te streven; verzoekt de Commissie erop aan 
te dringen dat de handhaving van IER in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de 
WIPO aan de orde wordt gesteld;

56. herinnert eraan dat een van de grootste uitdagingen voor ontwikkelingslanden erin 
bestaat hogerop te komen in de mondiale waardeketen door middel van economische 
diversificatie, waarvoor eerlijke en ontwikkelingsgerichte mondiale handelsregels nodig 
zijn;

57. moedigt ontwikkelingslanden aan om de regionale waardeketens en de intraregionale 
handel en investeringen op het gebied van gezondheid en aanverwante gebieden te 
versterken, met name door collectieve O&O-inspanningen op het gebied van medisch 
onderzoek en regionale bundeling van middelen; neemt er met bezorgdheid nota van dat 
volgens het Global Trade Alert op 21 maart 2020 54 regeringen sinds het begin van dat 
jaar uitvoerbeperkingen hadden ingevoerd voor belangrijke medische benodigdheden; 
benadrukt dat regionale handelsovereenkomsten moeten worden gebruikt om 
uitvoerverboden voor essentiële producten te voorkomen in tijden van wereldwijde en 
regionale tekorten, zoals in het geval van de huidige pandemiecrisis;

°

° °

58. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


