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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących 
zaleceń:

A. mając na uwadze, że w celu promowania innowacyjności i zwiększania naszej 
konkurencyjności Europa potrzebuje nowoczesnego, przystępnego i dobrze 
funkcjonującego systemu ochrony praw własności intelektualnej,

B. mając na uwadze, że prawo własności intelektualnej stanowi istotny warunek wstępny 
kapitałochłonnych badań, rozwoju i innowacji,

C. mając na uwadze, że utworzenie patentu wspólnotowego to najlepszy sposób na 
wzmocnienie innowacyjności w Europie w dziedzinie praw własności intelektualnej,

D. mając na uwadze, że by chronić wartości, jakie stanowią poczynione przez 
przedsiębiorstwa europejskie inwestycje w dziedzinie projektowania, twórczości i 
innowacyjności, niezbędny jest nowoczesny system znaków towarowych UE,

1. ponieważ Radzie nie udało się jednogłośnie podjąć decyzji w sprawie systemu 
tłumaczenia patentów unijnych, z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady w sprawie 
upoważnienia do podjęcia wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego 
systemu ochrony patentowej wydanej na wniosek złożony przez kilka państw 
członkowskich, umożliwiającą uczestniczącym państwom członkowskim ustanowienie 
patentu ważnego we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich; wzywa 
wszystkie państwa członkowskie do przyłączenia się do wzmocnionej współpracy; wzywa 
do ich szybkiego przyjęcia i realizacji w celu wspierania innowacji i wzmocnienia 
konkurencyjności europejskiej na skalę światową;

2. zachęca Komisję, aby skupiła swą uwagę na dopilnowaniu, by MŚP mogły skutecznie 
korzystać z praw własności intelektualnej i przemysłowej;

3. z zadowoleniem przyjmuje propozycje Komisji dotyczące opracowania do końca 2011 r. 
europejskiego rynku wiedzy w odniesieniu do patentów i licencji;

4. odnotowuje, że fragmentacja rynku w branży kultury i branży twórczości jest częściowo 
spowodowana różnorodnością kulturową i preferencjami językowymi użytkowników;

5. podkreśla, że obecne praktyki wydawania licencji przyczyniają się do fragmentacji 
wewnętrznego rynku UE; zauważa, że chociaż dokonano postępów, nie zajęto się w 
zadowalającym stopniu kwestią zapotrzebowania konsumentów na wieloterytorialne i 
szerokorepertuarowe licencje na wykorzystanie transgraniczne i online;

6. podkreśla, że skuteczniejszy i tańszy proces licencjonowania dzięki interoperacyjnym 
platformom technologicznym zagwarantuje szersze rozpowszechnienie treści kulturalnych 
i twórczych oraz wyższe tantiemy dla twórców, przy jednoczesnych korzyściach dla 
pośredników i usługodawców;
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7. przypomina, że celem UE jest promowanie branży kultury i branży twórczej, zarówno 
online, jak i offline, a także uważa, że celem powinno być powszechne użycie 
paneuropejskich licencji zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i konsumentów oraz że, 
jeżeli nie uda się tego osiągnąć w krótkim czasie, należy przeprowadzić kompleksową 
ocenę niezbędnych przepisów prawnych w celu zajęcia się wszelkimi potencjalnymi 
przeszkodami w tworzeniu skutecznego wewnętrznego rynku UE, łącznie z zasadą 
terytorialności;

8. z zadowoleniem przyjmuje przeprowadzony przez Komisję przegląd systemu znaków 
towarowych UE i zachęca Komisję do dopilnowania, by podjęto właściwe kroki celem 
zagwarantowania jednakowego stopnia ochrony znaków towarowych w środowisku 
online i offline;

9. uważa, że Komisja powinna wziąć pod uwagę konkretne problemy, których doświadczają 
MŚP w zakresie dochodzenia praw własności intelektualnej zgodnie z zasadą „Najpierw 
myśl na małą skalę” zapisaną w programie „Small Business Act” dla Europy, między 
innymi poprzez stosowanie zasady niedyskryminacji wobec MŚP;

10. stoi na stanowisku, że dobrze funkcjonujące egzekwowanie praw własności intelektualnej 
usprawnia środki służące zachęcaniu przedsiębiorstw do opracowywania produktów 
innowacyjnych i tym samym zwiększa gamę towarów i usług dostępnych dla 
konsumentów;

11. wzywa Komisję Europejską, aby zastosowała się do zalecenia wydanego przez grupę 
ekspercką ds. oceny śródokresowej siódmego programu ramowego, zgodnie z którym 
należy rozważyć moratorium na nowe instrumenty, dopóki istniejące instrumenty nie 
osiągną zadowalającego poziomu rozwoju i nie zostaną odpowiednio ocenione, a także 
należy unikać powielania instrumentów, które może powodować zamieszanie;

12. uważa, że aby zapewnić pomyślne działanie nowych instrumentów na rzecz innowacji, 
które mają być opracowane w ramach strategii „Europa 2020”, należy przyjąć jasne i 
szczegółowe „zasady uczestnictwa” przewidujące obowiązkowy odsetek małych 
przedsiębiorstw;

13. zwraca się do Komisji Europejskiej, by przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu 
zewnętrzną ocenę instrumentów w dziedzinie innowacji utworzonych w ramach 
siódmego programu ramowego, takich jak np. platformy technologiczne i wspólne 
europejskie inicjatywy technologiczne, oraz uważa, że ocena powinna obejmować 
działalność, zaproszenia do składania ofert, projekty innowacyjne i wyniki (jeżeli są 
dostępne) oraz wkład gospodarczy z funduszy publicznych i prywatnych.
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