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IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropai ir vajadzīga moderna, finansiālā ziņā pieejama un labi funkcionējoša 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēma, lai veicinātu inovāciju un stiprinātu 
konkurētspēju;

B. tā kā intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana ir galvenais priekšnoteikums uz 
kapitālieguldījumiem balstītai pētniecībai, izstrādei un inovācijai;

C. tā kā optimālākā iespēja stiprināt inovāciju Eiropā, ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības, 
ir ES patenta izveide;

D. tā kā moderna Savienības preču zīmju sistēma ir būtiska, lai aizsargātu vērtības, kas 
radušās dizaina, jaunrades un inovācijas jomā ar Eiropas uzņēmējsabiedrību investīciju 
palīdzību,

1. ņemot vērā, ka Padomei neizdevās pieņemt vienprātīgu lēmumu par ES patentu tulkošanas 
kārtību, atzinīgi vērtē Padomes lēmumu atļaut vairākām dalībvalstīm, kuras iesniegušas 
lūgumu, ciešāk sadarboties nolūkā izveidot vienotu patentu aizsardzību, kas iesaistītajām 
ES dalībvalstīm ļaus ieviest patentu, kurš būs derīgs visās iesaistītajās valstīs; aicina visas 
dalībvalstis iesaistīties ciešākā sadarbībā; mudina paātrināt tā pieņemšanu un īstenošanu, 
lai atbalstītu inovāciju un nostiprinātu Eiropas konkurētspēju pasaulē;

2. mudina Komisiju veltīt īpašus centienus, lai nodrošinātu, ka MVU var efektīvi izmantot 
intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības;

3. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus līdz 2011. gada beigām izveidot Eiropas zināšanu 
tirgu patentu un licencēšanas jomā;

4. norāda, ka kultūras un radošajās nozarēs vērojamās tirgus fragmentācijas cēloņi daļēji ir 
arī kultūras daudzveidība un patērētāju izvēle valodas ziņā;

5. uzsver, ka pašreizējā licencēšanas prakse sekmē ES iekšējā tirgus fragmentāciju; 
norāda — lai gan ir panākts zināms progress, nav pievērsta pietiekama uzmanība 
patērētāju pieprasījumam pēc daudzteritoriju un daudzrepertuāru licencēm pārrobežu un 
tiešsaistes lietošanai;

6. uzsver, ka efektīvāka un lētāka atļauju izsniegšanas kārtība, izmantojot sadarbspējīgas 
tehnoloģiskās platformas, nodrošinās plašāku kultūras satura un radošā satura izplatīšanu, 
kā arī lielāku autoratlīdzību tā radītājiem, vienlaikus dodot labumu arī starpniekiem un 
pakalpojumu sniedzējiem;

7. atgādina, ka ES mērķis ir veicināt kultūras un radošo nozaru darbību gan tiešsaistes, gan 
bezsaistes vidē, un uzskata, ka mērķim ir jābūt Eiropas mēroga licenču plašai 
izmantošanai saskaņā ar tirgus un patērētāju pieprasījumu un ka tas nav panākams īsā 
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laikposmā, tāpēc ir jāsāk vispusīgi izvērtēt, kādi tiesību akti ir nepieciešami, lai novērstu 
visus iespējamos šķēršļus efektīva ES iekšējā tirgus izveidei, tostarp teritorialitātes 
principu;

8. atzinīgi vērtē Komisijas iecerēto Savienības preču zīmju sistēmas pārskatīšanu un mudina 
Komisiju nodrošināt, ka tiek veikti attiecīgi pasākumi preču zīmju vienādas pakāpes 
aizsardzības nodrošināšanai gan tiešsaistes, gan bezsaistes vidē;

9. uzskata, ka Komisijai jāņem vērā īpašās problēmas, ar kurām saskaras MVU, kad tie vēlas 
panākt savu intelektuālā īpašuma tiesību atzīšanu saskaņā ar Mazās uzņēmējdarbības aktā 
noteikto principu „vispirms domāt par mazākajiem”, cita starpā piemērojot 
diskriminācijas aizlieguma principu attiecībā uz MVU;

10. uzskata, ka labi funkcionējoša intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanas sistēma 
palielina stimulus uzņēmumiem izstrādāt inovatīvus produktus un tādējādi uzlabo 
patērētājiem pieejamo preču un pakalpojumu piedāvājumu;

11. mudina Komisiju izpildīt ekspertu grupas iesniegto ieteikumu saistībā ar Septītās 
pamatprogrammas īstenošanas starpposma novērtējumu par to, ka jāapsver jaunu 
instrumentu moratorijs līdz brīdim, kad pašreizējie instrumenti būs pienācīgi izstrādāti un 
atbilstoši novērtēti, un ka rūpīgi jānovērtē to skaits, lai nepieļautu, ka neskaidrības rada 
instrumentu daudzskaitlīgums;

12. uzskata — lai nodrošinātu to jauno instrumentu sekmes, kuri paredzēti inovācijai un 
kurus izstrādās saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”, ir nepieciešams pieņemt skaidrus un 
specifiskus „Līdzdalības noteikumus”, kuros jānosaka mazo uzņēmumu obligāta 
proporcija;

13. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam ārējo novērtējumu par inovācijas instrumentiem, 
kas izveidoti saskaņā ar Septīto pamatprogrammu, piemēram, par tehnoloģiju platformām 
un EKTI (Eiropas kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas), un uzskata, ka šajā novērtējumā 
jāiekļauj pasākumi, uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, inovācijas projekti un iegūtie 
rezultāti (ja tādi ir) un jānorāda ekonomiskais ieguldījums no publiskajiem un privātajiem 
finanšu līdzekļiem.
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