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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-Ewropa teħtieġ sistema moderna, affordabbli u li taħdem sew ta' protezzjoni tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali sabiex tiġi promossa l-innovazzjoni u tissaħħaħ l-
kompetittività tagħha,

B. billi l-IPRs jikkostitwixxu prerekwiżit ewlieni għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni bi 
proporzjon kbir ta' kapital,

C. billi l-akbar opportunità biex tissaħħaħ l-innovazzjoni fl-Ewropa fir-rigward tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali hija l-ħolqien tal-privattiva tal-UE,

D. billi sistema moderna ta' trademarks tal-Unjoni hija essenzjali sabiex jitħarsu l-valuri 
rrappreżentati minn investimenti li jsiru minn kumpaniji Ewropej fid-diżinn, il-ħolqien u 
l-innovazzjoni,

1. Billi l-Kunsill ma laħaqx deċiżjoni unanima rigward l-arranġament dwar it-traduzzjoni
għall-privattiva tal-UE, jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill li jawtorizza l-kooperazzjoni msaħħa 
fil-qasam tal-ħolqien ta' protezzjoni tal-privattiva unitarja adottata wara talba li saret minn 
diversi Stati Membri, billi dan jippermetti lill-Istati Membri parteċipanti jistabbilixxu 
privattiva li tkun valida fil-pajjiżi parteċipanti kollha; jistieden lill-Istati Membri kollha 
jingħaqdu fil-kooperazzjoni msaħħa; jinkuraġġixxi l-adozzjoni u l-implimentazzjoni rapidi 
tagħha biex tiġi appoġġjata l-innovazzjoni u tissaħħaħ il-kompetittività Ewropea fuq skala 
dinjija;

2. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffoka fuq l-iżgurar li l-SMEs jistgħu jużaw id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u industrijali b'mod effiċjenti;

3. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni biex sa tmiem l-2011 jiġi żviluppat suq Ewropew tal-
għarfien għall-privattivi u l-ħruġ ta' liċenzji;

4. Jinnota li l-frammentazzjoni tas-suq fl-oqsma kulturali u kreattivi sseħħ ukoll minħabba d-
diversità kulturali u l-preferenza tal-lingwa tal-konsumaturi;

5. Jenfasizza li l-prattiki attwali ta' ħruġ ta' liċenzji jikkontribwixxu għall-frammentazzjoni 
tas-suq intern tal-UE; jinnota li għalkemm sar progress, id-domanda tal-konsumaturi għal 
liċenzji multiterritorjali u multirepertorjali għal użi transkonfinali u online ma ġietx 
indirizzata b'mod sodisfaċenti;

6. Jenfasizza li proċessi ta' ħruġ ta' iċenzji aktar effiċjenti u li jiswew anqas permezz ta' 
pjattaformi teknoloġiċi interoperabbli jiżguraw tixrid usa' ta' kontenut kulturali u kreattiv 
u jipprovdu drittijiet akbar għal min joħloq filwaqt li, fl-istess ħin, ikunu ta' benefiċċju 
għall-intermedjarji u għall-fornituri tas-servizzi;
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7. Ifakkar li l-objettiv tal-UE huwa li tippromwovi l-industriji kulturali kreattivi kemm 
online kif ukoll offline u jqis li l-użu wiesa' ta' liċenzji pan-Ewropej skont id-domandi tas-
suq u tal-konsumaturi għandu jkun l-għan u li, jekk dan ma jistax jintlaħaq f'perjodu qasir 
ta' żmien, għandha ssir valutazzjoni komprensiva tal-leġiżlazzjoni meħtieġa biex jiġu 
affrontati l-ostakli potenzjali kolha għall-ħolqien ta' suq intern effikaċi tal-UE, inkluż il-
prinċipju tat-territorjalità;

8. Jilqa' r-reviżjoni mill-Kummissjoni tas-sistema Ewropea tat-trademarks u jinkuraġġixxi 
lill-Kummissjoni tiżgura li t-trademarks jistgħu jibbenefikaw mill-istess livell ta' 
protezzjoni kemm fl-ambjent online kif ukoll f'dak offline;

9. Huwa tal-fehma li l-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-problemi speċifiċi li jiltaqgħu 
magħhom l-SMEs fir-rigward tal-affermazzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
tagħhom skont il-prinċipju “Aħseb l-Ewwel fiż-Żgħir” stabbilit mill-Att tan-Negozji ż-
Żgħar għall-Ewropa, inter alia billi jiġi applikat il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni 
għall-SMEs;

10. Huwa tal-fehma li l-infurzar li jiffunzjona sew tal-IPRs iżid l-inċentivi għall-kumpaniji 
biex jiżviluppaw prodotti innovattivi u għalhekk iżid il-firxa ta' prodotti u servizzi 
disponibbli għall-konsumaturi;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssegwi r-rakkomandazzjoni tal-Grupp ta' Esperti dwar l-
Evalwazzjoni Interim tas-Seba' Programm Qafas li għandu jitqies moratorju fuq l-
istrumenti ġodda sakemm dawk eżistenti jkunu ġew żviluppati biżżejjed u evalwati kif 
xieraq, u li wieħed għandu joqgħod attent li tiġi evitata proliferazzjoni li tfixkel ta' 
strumenti;

12. Iqis li, sabiex jiġi ggarantit is-suċċess tal-istrumenti l-ġodda għall-innovazzjoni li se jiġu 
żviluppati skont l-Istrateġija UE 2020, jeħtieġ li jiġu approvati 'Regoli tal-Parteċipazzjoni' 
ċari u speċifiċi li jinkludu proporzjon obbligatorju ta' impriżi żgħar;

13. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta lill-Parlament evalwazzjoni esterna tal-istrumenti ta' 
innovazzjoni maħluqa taħt is-Seba' Programm Qafas, bħal, pereżempju, il-pjattaformi 
teknoloġiċi u l-JETIs (Inizjattivi Konġunti Ewropej fil-qasam tat-Teknoloġija), u jqis li l-
evalwazzjoni għandha tkopri l-attivitajiet, it-talbiet biex jitressqu proposti, il-proġetti ta' 
innovazzjoni, ir-riżultati (jekk disponibbli), kif ukoll il-kontribuzzjoni ekonomika minn 
fondi pubbliċi u privati.
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