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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че Европа се нуждае от модерна, достъпна и добре работеща 
система за защита на правата на интелектуална собственост с цел насърчаване на 
иновациите и увеличаване на нашата конкурентоспособност,

Б. като има предвид, че ПИС представляват основна предпоставка за капиталоемка 
изследователска и развойна дейност и иновации,

В. като има предвид, че най-добрата възможност за укрепване на иновациите в Европа 
по отношение на правата на интелектуална собственост е създаването на патент на
ЕС;

Г. като има предвид, че една модерна система на търговските марки на Съюза е от 
съществено значение за защита на ценностите, представлявани от инвестициите, 
осъществявани от европейски дружества в областта на дизайна, творчеството и 
иновациите,

1. като има предвид неуспеха на Съвета да постигне единодушно решение относно 
разпоредбите за превод на патента на ЕС, приветства приетото  в резултат на искане 
от страна на няколко държави-членки решение на Съвета да разреши засилено 
сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита, която да 
позволи на участващите държави-членки да установят патент, валиден във всички 
участващи държави; призовава всички държави-членки да се присъединят към 
засиленото сътрудничество; насърчава бързото му приемане и прилагане с цел 
подкрепа на иновациите и укрепване на европейската конкурентоспособност в 
глобален мащаб;

2. настоятелно призовава Комисията да насочи вниманието си към гарантиране на 
това, че МСП се възползват ефикасно от правата на интелектуална и индустриална 
собственост;

3. приветства предложенията на Комисията за разработване на основан на знанието 
европейски пазар за патенти и лицензии до края на 2011 г.;

4. отбелязва, че фрагментирането на пазара в културните и творческите сектори се 
дължи отчасти на културното многообразие и езиковите предпочитания на 
потребителите;

5. подчертава, че действащите лицензионни практики допринасят за фрагментирането 
на вътрешния пазар на ЕС; отбелязва, че макар и да е постигнат напредък, все още 
не е разгледан в достатъчна степен въпросът за потребителското търсене на 
мултитериториални лицензии и лицензии за множество репертоари за 
трансгранично и онлайн ползване;
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6. подчертава, че по-ефикасните и икономични лицензионни процеси чрез оперативно 
съвместими технологични платформи ще гарантират по-широко разпространение на 
културно и творческо съдържание и ще предоставят по-големи авторски и 
лицензионни възнаграждения на творците, като същевременно ще бъде от полза за 
посредниците и доставчиците на услуги;

7. припомня, че целта на ЕС е да насърчава културните и творческите индустрии както 
онлайн, така и офлайн, и счита, че широко разпространеното използване на 
общоевропейски лицензии в съответствие с търсенето на пазара и на потребителите 
следва да бъде определено за цел и че ако това не може да се постигне в кратки 
срокове, следва да се предприеме всеобхватна оценка на необходимото 
законодателство за преодоляване на всички евентуални пречки пред създаването на 
ефективен вътрешен пазар на ЕС, включително на принципа на териториалност;

8. приветства преразглеждането от Комисията на системата на търговските марки на 
Съюза и насърчава Комисията да гарантира, че се предприемат необходимите 
мерки, с цел да се осигури, че търговските марки се ползват с една и съща степен на 
защита в онлайн и офлайн среда;

9. счита, че Комисията следва да вземе предвид конкретните проблеми, срещани от 
МСП при упражняване на правата им върху интелектуалната собственост, в 
съответствие с принципа „Мисли първо за малките“, въведен от Акта за малките 
предприятия за Европа, наред с другото, чрез прилагане на принципа на 
недискриминация по отношение на МСП;

10. счита, че добре функциониращо прилагане на правата на интелектуална 
собственост увеличава стимулите за дружествата да разработват иновативни 
продукти и следователно увеличава набора от стоки и услуги, предлагани на 
потребителите;

11. настоятелно призовава Комисията да следва препоръката на експертната група по 
междинната оценка на Седмата рамкова програма, съгласно която следва да се 
разгледа въпросът за мораториум върху нови инструменти, докато съществуващите 
инструменти не бъдат разработени в достатъчна степен и оценени по подходящ 
начин, и следва да се положат грижи за избягване на объркващо разпространение 
на инструменти;

12. счита, че с цел гарантиране на успеха на новите инструменти за иновации, които 
ще бъдат разработени съгласно стратегията ЕС 2020, е необходимо да се одобрят 
ясни и конкретни „правила за участие“, които включват задължителен брой от 
малки предприятия;

13. призовава Комисията да представи на Парламента външна оценка на иновативните 
инструменти, създадени съгласно Седмата рамкова програма, като например 
технологични платформи и съвместни европейски технологични инициативи, и 
счита, че оценката следва да обхваща дейности, покани за представяне на 
предложения, иновационни проекти, резултати (ако съществуват) и икономическия 
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принос на публични и частни фондове.
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