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PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi norint skatinti inovacijas ir konkurencingumą Europai reikalinga šiuolaikiška, 
prieinama ir tinkamai veikianti intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sistema,

B. kadangi intelektinės nuosavybės teisės (INT) – būtina sąlyga siekiant kapitalui imlių 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų,

C. kadangi daugiausiai potencialo inovacijoms Europoje stiprinti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugos požiūriu turi ES patento sukūrimas,

D. kadangi šiuolaikiška Sąjungos prekių ženklų sistema yra būtina norint apsaugoti vertę, 
sukuriamą Europos bendrovių investicijomis į projektavimą, kūrybą ir inovacijas,

1. kadangi Tarybai nepavyko vienbalsiai priimti sprendimo dėl ES patentų vertimo tvarkos, 
džiaugiasi Tarybos sprendimu leisti glaudžiau bendradarbiauti vieningos patentų apsaugos 
kūrimo srityje, kuris buvo patvirtintas po to, kai kelios valstybės narės kreipėsi to 
prašydamos; šis sprendimas sudarys galimybę dalyvaujančioms valstybėms narėms 
parengti visose dalyvaujančiose šalyse galiojantį patentą; ragina visas valstybes nares 
įsitraukti į tvirtesnį bendradarbiavimą; skatina nedelsiant patvirtinti ir įgyvendinti šį 
sprendimą siekiant remti inovacijų taikymą ir didinti Europos konkurencingumą pasaulio 
mastu;

2. primygtinai ragina Komisiją siekti užtikrinti, kad MVĮ galėtų veiksmingai pasinaudoti 
intelektinės bei pramoninės nuosavybės teisėmis;

3. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu iki 2011 m. pabaigos sukurti Europos patentų ir licencijų 
žinių rinką;

4. pažymi, kad kultūros ir kūrybos sektorių rinka susiskaidžiusi iš dalies dėl kultūrų 
įvairovės ir vartotojų teikiamos pirmenybės tam tikroms kalboms;

5. pabrėžia, kad dabartinė licencijų išdavimo tvarka prisideda prie ES vidaus rinkos 
susiskaidymo; pažymi, kad, nors buvo padaryta pažanga, nebuvo tinkamai sprendžiamas 
vartotojų poreikio, susijusio su licencijomis, kurias būtų galima naudoti įvairiose 
teritorijose ir įvairaus pobūdžio prekėms tarpvalstybiniu mastu ir internetu, klausimas;

6. pabrėžia, kad taikant sąveikiąsias technologines platformas licencijų išdavimo tvarka bus 
veiksmingesnė ir pigesnė, bus galima užtikrinti platesnę kultūrinio ir kūrybinio turinio 
sklaidą bei skirti didesnį autorinį honorarą, tokia tvarka taip pat duos naudos tarpininkams 
ir paslaugų teikėjams;

7. primena, kad ES tikslas yra skatinti kultūros ir kūrybos pramonę tiek prijungties, tiek 
atjungties režimu, ir mano, kad galutinis tikslas turėtų būti platus europinių licencijų 
naudojimas atsižvelgiant į rinkos ir vartotojų poreikius, taip pat jeigu šio tikslo 
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neįmanoma pasiekti per trumpą laiką, turėtų būti atliktas išsamus visų galimų kliūčių, 
įskaitant teritoriškumo principą, kurių kyla siekiant sukurti veiksmingą ES vidaus rinką, 
vertinimas;

8. pritaria Komisijos pasiūlytam Sąjungos prekių ženklų sistemos persvarstymui ir ragina 
Komisiją imtis reikalingų priemonių užtikrinant, kad prekių ženklams tiek prijungties, tiek 
atjungties režimo aplinkoje būtų taikoma tokio paties lygio apsauga;

9. mano, kad Komisija turėtų atsižvelgti į konkrečias problemas, su kuriomis 
įgyvendindamos savo intelektinės nuosavybės teises susiduria MVĮ, vadovaudamasi 
Europos iniciatyvoje „Smulkiojo verslo aktas“ įtvirtintu principu „visų pirma galvokime 
apie mažuosius“, be kita ko, taikant MVĮ nediskriminavimo principą;

10. laikosi nuomonės, kad tinkamai įgyvendinant intelektinės nuosavybės teises įmonės 
labiau skatinamos kurti novatoriškus produktus, taigi didinama prekių ir vartotojams 
skirtų paslaugų pasiūla;

11. ragina Komisiją laikytis Septintosios bendrosios programos tarpinio įvertinimo ekspertų 
grupės rekomendacijos svarstyti naujų priemonių moratoriumo klausimą siekiant 
pakankamai išvystyti ir tinkamai įvertinti esamas priemones, taip pat reikėtų pasirūpinti, 
kad būtų išvengta daugybės priemonių painiavos;

12. laikosi nuomonės, kad siekiant užtikrinti naujų inovacijoms skirtų priemonių, kurios bus 
sukurtos pagal strategiją „Europa 2020“, sėkmę būtina patvirtinti aiškias ir konkrečias 
dalyvavimo taisykles, į kurias būtų įtraukta privaloma mažų įmonių procentinė dalis;

13. ragina Komisiją pateikti Parlamentui inovacijoms skirtų priemonių, sukurtų pagal 
Septintąją bendrąją programą (pvz., technologijų platformos ir Europos bendros 
technologinės iniciatyvos) išorės vertinimą, ir mano, kad turėtų būti įvertinta veikla, 
kvietimai teikti pasiūlymus, inovacijų projektai ir rezultatai (jeigu jų pasiekta), taip pat 
viešųjų ir privačių fondų ekonominis indėlis;
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