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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα σύγχρονο, προσιτό και εύχρηστο 
σύστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων για να προωθήσει την καινοτομία 
και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΔΔΙ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την έρευνα υψηλής 
έντασης κεφαλαίου, για την ανάπτυξη και για την καινοτομία,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να ενισχυθεί η καινοτομία στην 
Ευρώπη σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η δημιουργία 
ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σύγχρονο ενωσιακό καθεστώς 
εμπορικών σημάτων για την προστασία της αξίας των επενδύσεων των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε σχεδιασμό, δημιουργικότητα και καινοτομία,

1. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε να λάβει ομόφωνη απόφαση για τη 
μεταφραστική ρύθμιση σχετικά με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της ΕΕ, επικροτεί την 
απόφαση του Συμβουλίου να επιτρέψει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της 
δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών, απόφαση που εγκρίθηκε 
μετά από αίτηση πολλών κρατών μελών και που επιτρέπει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
να καθιερώσουν μια έγκυρη ευρεσιτεχνία σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες· καλεί δε όλα 
τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ενισχυμένη συνεργασία· ενθαρρύνει την ταχεία 
έγκριση και εφαρμογή της προς στήριξη της καινοτομίας και ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας ανά τον κόσμο·

2. προτρέπει την Επιτροπή να επικεντρώσει την προσοχή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να επωφεληθούν αποτελεσματικά από τα δικαιώματα 
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

3. εκφράζει την ικανοποίηση της για τις προτάσεις της Επιτροπής να αναπτύξει μια 
ευρωπαϊκής αγοράς γνώσης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τις άδειες μέχρι το τέλος 
του 2011·

4. σημειώνει ότι η κατάτμηση της αγοράς στους τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας οφείλεται εν μέρει στην πολιτιστική ποικιλομορφία και στις γλωσσικές 
προτιμήσεις των καταναλωτών·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι σημερινές πρακτικές αδειοδότησης συμβάλλουν στην 
κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ· διαπιστώνει ότι, αν και έχει σημειωθεί 
πρόοδος, δεν έχει αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά το αίτημα των καταναλωτών για άδειες 
πολλαπλής εδαφικής ισχύος και πολλαπλών ρεπερτορίων για χρήσεις σε διασυνοριακό 
και επιγραμμικό περιβάλλον·
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6. τονίζει με έμφαση ότι αποδοτικότερες και λιγότερο δαπανηρές διαδικασίες αδειοδότησης 
με διαλειτουργικές τεχνολογικές πλατφόρμες μπορούν να εξασφαλίσουν ευρύτερη 
διάδοση πολιτιστικών και δημιουργικών περιεχομένων και να αποδώσουν υψηλότερα 
εισοδήματα για τους δημιουργούς, ενώ, συγχρόνως, να είναι επωφελείς για τους 
διαμεσολαβητές και τους παρόχους υπηρεσιών·

7. υπενθυμίζει ότι ο στόχος της ΕΕ είναι να προωθήσει τους κλάδους του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας τόσο σε επιγραμμικό όσο και σε μη επιγραμμικό περιβάλλον και 
θεωρεί ότι ο σκοπός πρέπει να είναι η ευρεία χρήση πανευρωπαϊκών αδειών κατ' 
απαίτηση της αγοράς και των καταναλωτών και ότι αν αυτό δεν επιτευχθεί εντός 
σύντομου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να διεξαχθεί μια συνολική αξιολόγηση της 
νομοθεσίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση όλων των εν δυνάμει εμποδίων για τη 
δημιουργία μιας αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και 
της αρχής της εδαφικότητας·

8. εκφράζει την ικανοποίηση της για την επανεξέταση από την Επιτροπή του ενωσιακού 
καθεστώτος εμπορικών σημάτων και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα εμπορικά σήματα θα 
επωφελούνται του αυτού βαθμού προστασίας σε επιγραμμικό και μη περιβάλλον·

9. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ειδικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν πρόκειται να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους σύμφωνα με την αρχή προτεραιότητας ‘Think 
Small First’ που καθιερώθηκε από την Πράξη περί μικρών επιχειρήσεων για την Ευρώπη, 
εφαρμόζοντας, μεταξύ άλλων, την αρχή της μη διάκρισης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

10. θεωρεί ότι με την αποτελεσματική επιβολή των ΔΔΙ παρέχονται ακόμη πιο πολλά 
κίνητρα στις εταιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και συνεπώς αυξάνεται το 
φάσμα των διαθέσιμων αγαθών και υπηρεσιών για τους καταναλωτές·

11. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τη σύσταση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την 
Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο αναστολής των νέων μέσων έως ότου αναπτυχθούν επιτυχώς και 
αξιολογηθούν επαρκώς τα ήδη υπάρχοντα, και να καταβληθεί μέριμνα προκειμένου να 
αποφευχθεί η σύγχυση κατά τον πολλαπλασιασμό των μέσων·

12. θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία των νέων μέσων για την καινοτομία 
που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ2020, απαιτείται να 
εγκριθούν σαφείς και συγκεκριμένοι "Κανόνες συμμετοχής" που θα περιλαμβάνουν μία 
υποχρεωτική αναλογία μικρών επιχειρήσεων·

13. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μια εξωτερική αξιολόγηση των μέσων 
καινοτομίας που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου 
όπως, για παράδειγμα, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και οι JETI (Κοινές Ευρωπαϊκές 
Πρωτοβουλίες Τεχνολογιών), και θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει 
δραστηριότητες, προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων, προγράμματα καινοτομίας, 
αποτελέσματα (αν υπάρχουν) και την οικονομική συμβολή δημόσιων και ιδιωτικών 
χρηματοδοτήσεων.
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