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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za pravne zadeve, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

priporoča Komisiji:

1. naj spodbuja dostopnost licenc za pravice intelektualne lastnine, veljavnih po vsej 
Evropski uniji;

2. naj kot korak k oblikovanju notranjega trga za pravice intelektualne lastnine preuči 
možnost izdajanja licenc na podlagi izvirnega jezika, s čimer bi imetnikom licenc 
omogočili, da bi svoje delo v enem jeziku lahko v tem jeziku posredovali po vsej Evropski 
uniji;

3. naj spodbuja medobratovalnost in tehnološko nevtralnost, ki omogočata distribucijo 
vsebin, zaščitenih s pravicami intelektualne lastnine, ne glede na uporabljeno tehnologijo 
ali format, ter dovoljujeta pretvarjanje vsebin med različnimi formati;

4. naj ob tem, ko omogoča zakonito uporabo del preko zlahka dostopnih možnosti za 
pridobitev licenc na enem mestu, veljavnih po vsej Evropski uniji, ohranja visoko stopnjo 
zaščite pravic intelektualne lastnine, podprto s preglednimi podatki o imetnikih pravice 
intelektualne lastnine;

5. naj pripravi učinkovite sankcije za preprečevanje kršitev avtorskih pravic ter izgub, ki jih 
zaradi njih utrpijo imetniki pravic, in hkrati podpira načelo, da so na primer ponudniki 
komunikacijskih storitev samo posredniki in torej niso odgovorni za kršitve, da katerih 
pride preko njihovih storitev ali jih njihove storitve omogočajo;

6. kjer je to ustrezno, polno uporabi sankcije, ki so na voljo v skladu z zakonodajo o 
konkurenci in trgovini;

7. kjer je to ustrezno, v ocene učinka vključi presojo učinka na pravice intelektualne lastnine, 
zlasti glede malih in srednje velikih podjetij;

8. naj preko evropskega observatorija za ponarejanje in piratstvo prispeva  k razvoju skupnih 
standardnih postopkov in meril za pridobivanje zanesljivih in primerljivih podatkov o 
pojavnosti in vrednosti ponarejanja in piratstva v vseh sektorjih.


