Frågeställningar med svar inför valet till
Europarlamentet 2014
Inför kommande val till Europarlamentet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt
tre frågeställningar till representerade partier.
1. Vilka hot mot immaterialrätt/intellektuell egendom ser ni som mest
allvarliga i dag?
2. Borde mer resurser avsättas för att förhindra och beivra
immaterialrättsrelaterad brottslighet?
3. Hur skall EU bidra till bättre skydd för europeiska rättigheter i tredje land
såsom USA, Japan och Kina?
Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens intressenter
med information inför kommande EU-val.
Frågorna sändes den 22 april 2014 till:









Centerpartiet (c)
Folkpartiet (fp)
Kristdemokraterna (kd)
Miljöpartiet (mp)
Moderaterna (m)
Piratpartiet (pp)
Socialdemokraterna (s)
Vänsterpartiet (v)

Inkomna svar sammanställs och publiceras löpande på föreningens hemsida
www.uppfinnare.se, i våra nyhetsbrev och i sociala medier.
Svaren speglar respektive partis ståndpunkt och inte Svenska
Uppfinnareföreningens mening.

Svar nedan:
1. Vilka hot mot immaterialrätt/intellektuell egendom ser ni som mest
allvarliga i dag?
pp
Upphovsrätten är hotad av att den svällt över alla
breddar och har kriminaliserat hela
ungdomsgenerationen, vilket gör att den saknar
folkligt stöd. Jag och Piratpartiet arbetar aktivt för
att reformera upphovsrätten så att fildelning blir
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helt lagligt, men att upphovsrätten kan finnas kvar
för kommersiella ändamål (fast med kortare
skyddstider). Patentsystemet är skadligt för
innovationen, och bör avvecklas eller begränsas så
mycket som möjligt. Eftersom en patentprocess
kostar många miljoner blir enskilda uppfinnare och
mindre företag i praktiken rättslösa mot storföretag
om de blir stämda för patentintrång.
Patentsystemet ökar osäkerheten och risken även för
stora företag, och gör att pengar styrs över från
forskning till jurister. Varumärkesrätten är
däremot i huvudsak positiv, eftersom den handlar
om att skydda konsumenter från att bli lurade.
2. Borde mer resurser avsättas för att förhindra och beivra
immaterialrättsrelaterad brottslighet?
pp
Nej, tvärtom. Upphovsrätten bör reformeras så att
fildelningen och all annan icke-kommersiell
användning blir helt lagligt. Då kan polisen sluta
slösa resurser på att jaga fildelare. Patent ligger
inte under straffrätten idag, och det ska det inte
göra i framtiden heller. Tullen ska fortsätta
bekämpa varuförfalskningar (varumärkesintrång)
som idag.
3. Hur skall EU bidra till bättre skydd för europeiska rättigheter i
tredje land såsom USA, Japan och Kina?
pp
EU bör i första hand satsa på att begränsa
upphovsrätt och patent så de slutar vara skadliga
för innovationsklimatet och ekonomin i Europa.
Genom att gå före och visa vägen mot en friare
marknad med färre statligt sanktionerade monopol i
form av upphovsrätt och patent, kan vi
förhoppningsvis med tiden även få andra länder att
följa efter, vilket skulle vara till gagn för den
globala ekonomin och tillväxten.
För Piratpartiet svarade: Christian Engström den 22 april 2014
EU-parlamentariker och ledamot av rättsliga utskottet, som hanterar
upphovsrätt, patent och varumärken. Toppkandidat för Piratpartiet.
För mer information om aktiviteten
Malin Mohr, informationsansvarig, Svenska Uppfinnareföreningen

Om Svenska Uppfinnareföreningen
Svenska Uppfinnareföreningen har till syfte att verka för främjandet av
innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till
den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Föreningen skall
arbeta ideellt, allmännyttigt och partipolitiskt obunden.

