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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että Eurooppa tarvitsee nykyaikaisen, kohtuuhintaisen ja hyvin toimivan 
immateriaalioikeuksien suojelujärjestelmän edistääkseen innovointia ja vahvistaakseen 
kilpailukykyään,

B. katsoo, että immateriaalioikeudet ovat tärkeä edellytys pääomavaltaiselle tutkimukselle, 
kehittämiselle ja innovoinnille,

C. katsoo, että EU-patentin luominen tarjoaa parhaimman mahdollisuuden innovoinnin 
vahvistamiseen Euroopassa immateriaalioikeuksien alalla,

D. katsoo, että nykyaikainen unionin tavaramerkkijärjestelmä on tärkeä, jotta voidaan 
suojella eurooppalaisten yritysten muotoilun, luovan työn ja innovoinnin alalle tekemien 
investointien arvoa,

1. ottaa huomioon, ettei neuvosto ole päässyt yksimielisyyteen EU-patenttien 
käännösjärjestelyistä, ja pitää myönteisenä useiden jäsenvaltioiden esittämän pyynnön 
johdosta tehtyä neuvoston päätöstä sallia tiiviimpi yhteistyö yhtenäisen patenttisuojan 
luomiseksi niin, että asianomaiset jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön kaikissa osallistuvissa 
maissa voimassa olevan patentin; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita osallistumaan 
tiiviimpään yhteistyöhön; rohkaisee hyväksymään ja panemaan yhteistyön ripeästi 
täytäntöön innovoinnin tukemiseksi ja Euroopan kilpailukyvyn vahvistamiseksi 
maailmanlaajuisesti; 

2. kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota sen varmistamiseen, että pk-yritykset voivat 
hyödyntää tekijän- ja teollisoikeuksia tehokkaasti;

3. pitää myönteisinä komission ehdotuksia eurooppalaisten tietämysmarkkinoiden 
kehittämisestä vuoden 2011 loppuun mennessä patentteja ja lisensointia varten;

4. panee merkille, että kulttuurialan ja luovan alan markkinoiden pirstaleisuus johtuu osittain 
kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja kuluttajien kielimieltymyksistä;

5. korostaa, että nykyiset lupakäytänteet edistävät EU:n sisämarkkinoiden pirstaloitumista; 
panee merkille, että vaikka edistystä on tapahtunut, kuluttajien kysyntään, joka koskee 
monta aluetta ja ohjelmistoa käsittäviä lupia, jotka myönnetään rajat ylittävää ja verkossa 
tapahtuvaa käyttöä varten, ei ole vastattu riittävästi;

6. korostaa, että yhteensopivien teknisten alustojen avulla toteutettavalla tehokkaammalla ja 
edullisemmalla lisensointiprosessilla taataan kulttuurialan ja luovan alan sisällön laajempi 
levitys ja tarjotaan luovan työn tekijöille suuremmat rojaltit, mikä hyödyttää samalla 
välittäjiä ja palveluntarjoajia;
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7. muistuttaa, että EU:n tavoitteena on edistää kulttuurialan ja luovan alan elinkeinoja sekä 
verkkoympäristössä että muualla, ja katsoo, että tavoitteena olisi oltava markkinoiden ja 
kuluttajien kysynnän mukainen koko Euroopan kattavien lupien laajalle levinnyt käyttö ja 
että jos tätä tavoitetta ei voida saavuttaa lyhyessä ajassa, olisi tehtävä kattava arvio 
tarvittavasta lainsäädännöstä, jolla voidaan puuttua kaikkiin EU:n toimivien 
sisämarkkinoiden luomisen tiellä oleviin mahdollisiin esteisiin, myös alueperiaatteeseen;

8. pitää komission esittämää unionin tavaramerkkijärjestelmän tarkistamista myönteisenä ja 
kannustaa komissiota varmistamaan, että asianmukaiset toimet toteutetaan sen 
takaamiseksi, että tavaramerkit voivat hyötyä samantasoisesta suojelusta sähköisessä ja 
muussa ympäristössä;

9. katsoo, että komission olisi otettava immateriaalioikeuksia vahvistettaessa huomioon pk-
yritysten eritysongelmat noudattamalla "pienet ensin" -periaatetta, joka on liitetty 
eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevaan aloitteeseen ("Small Business Act"), muun muassa 
soveltamalla syrjimättömyysperiaatetta pk-yrityksiin;

10. katsoo, että immateriaalioikeuksien hyvin toimiva täytäntöönpano lisää yritysten 
halukkuutta kehittää innovatiivisia tuotteita ja siten lisää kuluttajien saatavilla olevaa 
tavara- ja palvelutarjontaa;

11. kehottaa komissiota noudattamaan asiantuntijaryhmän tekemässä seitsemännen 
puiteohjelman väliarvioinnissa annettua suositusta, jonka mukaan uusien välineiden 
kehittämisessä olisi pidettävä taukoa, kunnes nykyisiä välineitä on kehitetty riittävästi ja 
arvioitu asianmukaisesti, ja katsoo, että olisi vältettävä aiheuttamasta sekaannusta 
välineitä lisäämällä;

12. katsoo, että Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti kehitettävien uusien 
innovointivälineiden onnistumisen takaamiseksi on hyväksyttävä selkeät ja täsmälliset 
"osallistumissäännöt", joissa määrätään muun muassa siitä, kuinka suuren osuuden 
osallistujista on oltava pieniä yrityksiä;

13. pyytää komissiota esittämään parlamentille ulkoisen arvioinnin seitsemännen 
puiteohjelman sisällä perustetuista innovointivälineistä, esimerkiksi teknologiayhteisöistä 
ja yhteisistä eurooppalaisista teknologia-aloitteista, ja katsoo, että arvioinnin olisi 
käsitettävä toiminta, ehdotuspyynnöt, innovointihankkeet, niiden (mahdolliset) tulokset 
sekä julkinen ja yksityinen rahoitus.
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