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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že k tomu, aby Evropa mohla podporovat inovace a zvýšit svou 
konkurenceschopnost, potřebuje moderní, finančně dostupný a fungující systém ochrany 
práv duševního vlastnictví,

B. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních předpokladů kapitálově náročného výzkumu, 
vývoje a inovací je ochrana práv duševního vlastnictví,

C. vzhledem k tomu, že nejlepší možností, jak docílit v Evropě rozvoje inovací s ohledem 
na práva duševního vlastnictví, je vytvoření patentu EU,

D. vzhledem k tomu, že zásadní význam z hlediska ochrany hodnot, které představují 
investice evropských společností do designu, tvůrčí činnosti a inovací, má unijní systém 
ochranných známek,

1. vzhledem k tomu, že Rada nedosáhla jednomyslného rozhodnutí ohledně pravidel 
pro překládání patentů EU, vítá rozhodnutí o povolení posílené spolupráce v oblasti 
vytvoření jednotné patentové ochrany, které Rada vydala v reakci na žádost několika 
členských států, což zúčastněným členským státům umožní vytvořit patent platný 
ve všech těchto zemích; vyzývá všechny členské státy, aby se do této posílené spolupráce 
zapojily; podporuje rychlé schválení a realizaci jednotné patentové ochrany, aby se 
podpořily inovace a posílila evropská konkurenceschopnost v celosvětovém měřítku;

2. naléhavě žádá Komisi, aby se zaměřila na to, aby malé a střední podniky mohly účinně 
využívat práv duševního a průmyslového vlastnictví;

3. vítá návrh Komise, aby byl do konce roku 2011 vytvořen v oblasti patentů a licencí 
evropský trh se znalostmi;

4. konstatuje, že roztříštěnost trhu v kulturních a tvůrčích odvětvích je zčásti důsledkem 
kulturní rozmanitosti a jazykových preferencí uživatelů;

5. zdůrazňuje, že stávající postupy udělování licencí přispívají k roztříštěnosti vnitřního trhu 
EU; konstatuje, že ačkoli bylo dosaženo určitého pokroku, nebyla dosud uspokojivě 
vyřešena otázka poptávky uživatelů po licencích pokrývajících více teritorií a více 
repertoárů pro přeshraniční a on-line použití;

6. zdůrazňuje, že efektivnější a méně nákladný postup udělování licencí prostřednictvím 
interoperabilních technických platforem zajistí rozsáhlejší šíření kulturního a tvůrčího 
obsahu a poskytne tvůrcům vyšší honoráře, přičemž současně přinese prospěch 
zprostředkovatelům a poskytovatelům služeb;

7. připomíná, že úkolem EU je podporovat kulturní a tvůrčí odvětví v internetovém prostředí 
i mimo něj, a domnívá se, že cílem by mělo být rozsáhlé využívání celoevropských licencí 
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v souladu s požadavky trhu a spotřebitelů a pokud tohoto cíle nebude možné v krátkém 
časovém rámci dosáhnout, mělo by se provést komplexní posouzení nezbytných právních 
předpisů týkajících se odstranění všech případných překážek, které brání vytvoření 
účinného vnitřního trhu EU, včetně zásady teritoriality;

8. vítá přehodnocení unijního systému ochranných známek, které provedla Komise, 
a doporučuje jí, aby zajistila, že budou přijata příslušná opatření, která by zabezpečila, 
že se ochranné známky budou moci těšit stejné úrovni ochrany v internetovém prostředí 
i mimo něj;

9. domnívá se, že by Komise měla zohlednit specifické problémy, s nimiž se potýkají malé 
a střední podniky, pokud jde o uplatňování práv duševního vlastnictví podle zásady „mysli 
nejdříve v malém“, která byla zavedena na základě zákona o drobném podnikání 
pro Evropu, mimo jiné uplatňováním zásady zákazu diskriminace malých a středních 
podniků;

10. zastává názor, že fungující systém zaměřený na prosazování práv duševního vlastnictví 
více motivuje firmy k vývoji inovativních výrobků, a zvyšuje tak nabídku zboží a služeb 
pro spotřebitele;

11. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby se řídila doporučením expertní skupiny 
týkajícím se průběžného hodnocení sedmého rámcového programu, ve kterém se vyzývá 
ke zvážení moratoria na nové nástroje do doby, než budou dostatečně fungovat a budou 
náležitě zhodnoceny nástroje stávající, a k opatrnému postupu s cílem zabránit 
matoucímu zvyšování počtu používaných nástrojů;

12. domnívá se, že má-li být zaručen úspěch nových nástrojů na podporu inovací, jež budou 
vytvořeny v rámci strategie EU 2020, je nezbytné schválit jednoznačná a konkrétní 
„pravidla účasti“, která by stanovila povinný podíl malých podniků;

13. žádá Evropskou komisi, aby předložila Evropskému parlamentu externí hodnocení 
nástrojů na podporu inovací vytvořených na základě sedmého rámcového programu, jako 
jsou např. technické platformy a společné evropské technické iniciativy (JETIs), přičemž 
toto hodnocení by se mělo zabývat aktivitami, výzvami k předkládání projektů, 
inovačními projekty a případnými výsledky a finančním příspěvkem z veřejných 
a soukromých prostředků.
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