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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

recomandă Comisiei:

1. să promoveze disponibilitatea, pe întreg teritoriul UE, a licențelor pentru drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI); 

2. să ia în considerare, ca un pas înainte în crearea unei pieți interne a DPI, licențele în limba 
originală, oferind astfel posibilitatea posesorului de licență pentru o lucrare într-o anumită 
limbă de a disemina această lucrare pe teritoriul UE în limba respectivă;

3. să promoveze interoperabilitatea și neutralitatea tehnologică, permițând distribuirea 
conținutului protejat de DPI, indiferent de tehnologie sau de formatul utilizat, și 
convertibilitatea conținutului între formate;

4. să mențină o înaltă protecție a DPI, facilitând în același timp utilizarea legală a lucrărilor 
prin opțiuni de licență ușor accesibile, prin intermediul unor birouri centralizate, pe întreg 
teritoriu UE, și să promoveze transparența cu privire la posesorii de DPI;

5. să ia în considerare sancțiuni efective prin care să se descurajeze încălcarea drepturilor de 
proprietate intelectuală, pentru a se evita în acest fel  pierderile cauzate deținătorilor de 
drepturi, susținând în același timp principiul potrivit căruia, de exemplu, furnizorii de 
servicii de comunicații sunt doar transmițători de conținut, nefiind astfel responsabili de 
eventualele încălcări apărute în cadrul serviciilor lor sau facilitate de acestea;

6. să utilizeze pe deplin, atunci când este cazul, sancțiunile prevăzute de legislația privind 
concurența și comerțul;

7. să includă, după caz, o evaluare a impactului legat de DPI, în special în ceea ce privește 
întreprinderile mici și mijlocii, în toate evaluările de impact;

8. să contribuie, prin intermediul Observatorului european pentru combaterea contrafacerii și 
pirateriei, la dezvoltarea unor proceduri și criterii standard comune, pentru a permite 
producerea de date fiabile și comparabile cu privire la cazurile de contrafacere și piraterie 
apărute la nivel sectorial și la valoarea pe care acestea o reprezintă.


