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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa vajab innovatsiooni edendamiseks ja konkurentsivõime 
tugevdamiseks kaasaegset, taskukohast ja hästi toimivat intellektuaalomandi õiguste kaitse 
süsteemi;

B. arvestades, et intellektuaalomandiõigus on üks peamisi kapitalimahukate teadusuuringute, 
arendustegevuse ja innovatsiooni eeldusi;

C. arvestades, et parim võimalus innovatsiooni tugevdamiseks Euroopas intellektuaalomandi 
õiguste osas on ELi patendi loomine;

D. arvestades, et kaasaegne Euroopa Liidu kaubamärgisüsteem on oluline selleks, et kaitsta 
väärtust, mida Euroopa ettevõtted loovad investeeringutega disaini, loomingusse ja 
innovatsiooni,

1. võttes arvesse asjaolu, et nõukogu ei ole jõudnud ühehäälsele otsusele seoses ELi patendi 
tõlkimise korraga, pooldab nõukogu otsust lubada tõhustatud koostöö tegemist ühtse 
patendikaitse loomise vallas, mis võeti vastu pärast mitme liikmesriigi poolt tehtud 
taotlust ning mis võimaldaks osalevatel liikmesriikidel luua kõigis osalevates riikides 
kehtiv patent; kutsub kõiki liikmesriike üles tõhustatud koostöös osalema; soovitab kiiret 
vastuvõtmist ja rakendamist, et toetada innovatsiooni ja tugevdada Euroopa ülemaailmset 
konkurentsivõimet;

2. nõuab tungivalt, et komisjon keskenduks selle tagamisele, et VKEd saaksid intellektuaal-
ja tööstusomandi õiguseid tõhusalt kasutada;

3. tervitab komisjoni ettepanekuid patentide ja litsentside alase Euroopa teadmiste turu välja 
arendamiseks 2011. aasta lõpuks;

4. märgib, et turu killustatus kultuuri- ja loomesektoris on osaliselt tingitud kultuurilisest 
mitmekesisusest ja tarbijate keele-eelistustest;

5. rõhutab, et praegused litsentsimistavad aitavad ELi siseturu killustamisele kaasa; märgib, 
et hoolimata edusammudest ei ole küllaldaselt täidetud tarbijate nõudlust piiriüleselt ja 
internetis kasutatavate mitmel territooriumil kehtivate ja mitut repertuaari hõlmavate 
litsentside järele;

6. rõhutab, et tõhusama ja vähem kuluka litsentsimisprotsessidega koostalitusvõimeliste 
tehnoloogiliste platvormide kaudu oleks võimalik tagada laialdasem kultuuri- ja loomesisu 
levitamine ja suurendada loovisikute litsentsitasusid ning samas oleks see kasulik ka 
vahendajatele ja teenusepakkujatele;

7. tuletab meelde, et ELi eesmärk on edendada kultuuri- ja loometööstust nii 
võrgukeskkonnas kui ka väljaspool seda ning on arvamusel, et lõppeesmärk peaks olema 
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üleeuroopaliste litsentside laialdane kasutamine kooskõlas turu ja tarbijate nõudlusega 
ning kui seda ei suudeta kiiresti saavutada, tuleks hinnata põhjalikult vajalikke õigusakte, 
milles käsitletakse kõiki tõhusa ELi siseturu loomise teel olevaid võimalikke takistusi, 
sealhulgas territoriaalsuse põhimõtet;

8. kiidab heaks Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi ülevaatamise komisjoni poolt ja 
julgustab komisjoni tagama, et võetakse vajalikud meetmed ühesuguse kaitse tagamiseks 
kaubamärkidele nii võrgukeskkonnas kui ka väljaspool seda;

9. on seisukohal, et komisjon peaks võtma arvesse VKEdel intellektuaalomandi õiguste 
kaitsmisel ette tulnud probleeme vastavalt Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small 
Business Act” raames kehtestatud põhimõttele „kõigepealt mõtle väikestele”, kohaldades 
VKEde suhtes muu hulgas mittediskrimineerimise põhimõtet;

10. on seisukohal, et intellektuaalomandiõiguse hästitoimiv jõustamine motiveerib ettevõtjaid 
arendama uuenduslikke tooteid ja suurendab seega tarbijatele kättesaadavate kaupade ja 
teenuste pakkumist;

11. nõuab tungivalt, et komisjon järgiks soovitust seitsmenda raamprogrammiga tegeleva 
eksperdirühma vahehindamise kohta, kui tuleks kaaluda uutele vahenditele moratooriumi 
kehtestamist, kuni olemasolevad vahendid on piisavalt välja arendatud ja asjakohaselt 
hinnatud, ning vältida vahendite kiiret, segadust tekitavat levikut;

12. on seisukohal, et ELi 2020. aasta strateegia raames arendatavate uute uuendustegevuse 
vahendite edu tagamiseks tuleb vastu võtta selged ja konkreetsed osalemise eeskirjad, mis 
kehtestavad kohustusliku väikeste ettevõtjate kvoodi;

13. palub Euroopa Komisjonil esitada Euroopa Parlamendile seitsmenda raamprogrammi 
raames loodud uuendustegevuse vahendite (näiteks tehnoloogilised platvormid ja Euroopa 
ühised tehnoloogiaalased algatused) välise hindamise aruanne, ning on arvamusel, et 
hindamine peaks hõlmama tegevusi, pakkumiskutseid, innovatsiooniprojekte ja tulemusi 
(kui need on olemas) ning riiklikest või eravahenditest saadud toetust.
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