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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel Európának korszerű, megfizethető és jól működő rendszerre van szüksége a 
szellemi tulajdonjogok védelmére az innováció előmozdításához és versenyképességünk 
megerősítéséhez,

B. mivel a szellemi tulajdonjogok a tőkeigényes kutatás, fejlesztés és innováció fontos 
előfeltételét képezik,

C. mivel a szellemi tulajdonjogok tekintetében az innováció megerősítésének legjobb 
lehetősége Európában az uniós szabadalom létrehozása,

D. mivel a modern uniós védjegyrendszernek rendkívül fontos szerepe van az európai 
vállalatoknak a tervezés, a megvalósítás és az innováció területén történő beruházásai által 
képviselt értékek védelmében,

1. mivel a Tanácsban nem sikerült egyhangú döntésre jutni az uniós szabadalmak fordítási 
rendszerét illetően, üdvözli a Tanácsnak az egységes szabadalmi oltalom területén 
folytatandó megerősített együttműködés engedélyezésére vonatkozó határozatát, azt 
követően, hogy több tagállam az egységes szabadalmi oltalom létrehozását kérte, amely 
lehetővé teszi a részt vevő tagállamok számára, hogy valamennyi részt vevő országban 
érvényes szabadalom jöjjön létre; felhívja valamennyi tagállamot, hogy csatlakozzék a 
megerősített együttműködéshez; szorgalmazza annak gyors elfogadását és végrehajtását 
az innováció előmozdítása és az európai versenyképesség globális megerősítése 
érdekében;

2. sürgeti a Bizottságot, hogy segítse a kis- és középvállalkozásokat a szellemi és ipari 
tulajdonjogok hatékony alkalmazásában;

3. üdvözli a Bizottságnak arra irányuló javaslatait, miszerint 2011 végére egy szabadalmi és 
engedélyezési európai tudáspiacot kell létrehozni;

4. megjegyzi, hogy a kulturális és kreatív ágazatokban a piac széttöredezettsége részben a 
fogyasztók kulturális sokféleségének és nyelvi preferenciáinak tulajdonítható;

5. kiemeli, hogy a jelenlegi engedélyezési gyakorlat is hozzájárul az uniós belső piac 
széttöredezettségéhez; megjegyzi, hogy jóllehet történt némi előrelépés, a határokon 
átnyúló és online felhasználásra szánt, több területre és több repertoárra érvényes 
engedélyezés iránti fogyasztói kereslettel nem foglalkoztak megfelelően;

6. hangsúlyozza, hogy az együttműködtethető technológiai platformok révén egy 
hatékonyabb és kevésbé költséges engedélyezési folyamat a kulturális és kreatív tartalmak 
szélesebb terjesztését biztosítja majd, és magasabb jogdíjakat biztosít az alkotóknak, 
ugyanakkor a közvetítők és szolgáltatók számára is előnyös lenne;

7. emlékeztet rá, hogy az EU célja mind az online, mind az offline kulturális és kreatív 
iparágak támogatása, és úgy véli, a cél az egész Európára érvényes engedélyek piaci és 
fogyasztói igényeknek megfelelő széles körű használata kell, hogy legyen, és amennyiben 
ez rövid időn belül nem megvalósítható, el kell végezni a hatékony uniós belső piac 
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kialakítása potenciális akadályainak – mint például a területiség elve – megszüntetésére 
irányuló szükséges szabályozás átfogó értékelését;

8. üdvözli a Bizottságnak az uniós védjegyrendszerre vonatkozó felülvizsgálatát, és arra kéri 
a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a 
védjegyek mind az online, mind az offline környezetben ugyanolyan fokú védelemben 
részesüljenek;

9. úgy véli, hogy a Bizottságnak figyelembe kell vennie a kkv-k által tapasztalt sajátos 
problémákat a szellemi tulajdonjogoknak az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagban 
rögzített „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelően történő érvényesítésével 
összefüggésben, többek között a megkülönböztetésmentesség elvének alkalmazása révén a 
kkv-kra vonatkozóan;

10. azon a véleményen van, hogy a szellemi tulajdonjogok megfelelő érvényesítése ösztönzi 
a vállalkozásokat az innovatív termékek fejlesztésére, növelve ezáltal a fogyasztók 
számára elérhető áruk és szolgáltatások kínálatát;

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy kövesse a szakértői csoport ajánlásait a hetedik 
keretprogram időközi értékeléséről, amely szerint mérlegelni kell az új eszközökre 
vonatkozó moratóriumot, amíg a létező eszközöket kellőképpen kialakítják és 
megfelelően értékelik, és figyelni kell arra is, hogy ne legyen zavaróan sok új eszköz 
forgalomban;

12. úgy véli, hogy az Európa 2020 stratégia keretében kifejlesztendő új innovációs eszközök 
sikerének biztosítása érdekében világos és konkrét részvételi szabályokat kell jóváhagyni, 
többek között a kisvállalkozások kötelező hányadára vonatkozó szabályt;

13. felkéri az Európai Bizottságot, hogy az Európai Parlamenthez nyújtson be egy külső 
értékelést a hetedik keretprogram keretében létrehozott innovációs eszközökről, például a 
technológiai platformokról, a közös európai technológiai kezdeményezésekről, és úgy 
véli, hogy az értékelésben ki kell térni a tevékenységekre, pályázati felhívásokra, az 
innovációs projektekre és az eredményekre (amennyiben vannak), valamint az állami és 
magánforrásokból származó gazdasági hozzájárulásokra.
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