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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a Europa necessita de um sistema de protecção dos direitos de 
propriedade intelectual moderno, financeiramente acessível e funcional, para promover a 
inovação e reforçar a sua competitividade,

B. Considerando que os direitos de propriedade intelectual (DPI) constituem um importante 
requisito prévio para a investigação, o desenvolvimento e a inovação assentes na 
utilização intensiva de capital,

C. Considerando que a criação da patente comunitária constitui a maior oportunidade de 
sempre para o reforço da inovação na Europa no que respeita aos direitos de propriedade 
intelectual,

D. Considerando que um moderno sistema de marcas da União é essencial para proteger os 
valores representados pelos investimentos feitos pelas empresas europeias nos planos da 
concepção, da criação e da inovação,

1. Face à ausência de uma decisão unânime do Conselho sobre o regime de tradução das 
patentes comunitárias, acolhe com satisfação a decisão do Conselho de autorizar a 
cooperação reforçada no domínio da criação de uma protecção de patente unitária, na 
sequência de um pedido nesse sentido apresentado por vários Estados-Membros, que 
permitirá aos Estados-Membros participantes criarem uma patente válida em todos os 
países envolvidos; solicita a todos os Estados-Membros que adiram à cooperação 
reforçada; apela à celeridade do processo de aprovação e aplicação, para favorecer a 
inovação e reforçar a competitividade da Europa à escala mundial;

2. Insta a Comissão a visar, sobretudo, a garantia de que as PME procedam a uma utilização 
eficaz dos direitos de propriedade intelectual e industrial;

3. Acolhe favoravelmente as propostas de desenvolvimento de um mercado europeu do 
conhecimento em matéria de patentes e licenças até finais de 2011;

4. Regista que a fragmentação do mercado nos sectores culturais e criativos é, em parte, 
imputável à diversidade cultural e às preferências linguísticas dos consumidores;

5. Realça que as actuais práticas de licenciamento contribuem para a fragmentação do 
mercado interno da UE; observa que, não obstante os progressos alcançados, a questão da 
procura pelos consumidores de licenças multi-repertório e multi-território para uso 
transnacional e em linha ainda não foi convenientemente abordada;

6. Salienta que um processo de licenciamento mais eficiente e menos oneroso, mediante o 
recurso a plataformas tecnológicas inter-operáveis, poderá permitir uma mais ampla 
difusão dos conteúdos culturais e criativos e proporcionar aos criadores direitos de 
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exploração mais avultados, beneficiando, simultaneamente, os intermediários e os 
prestadores de serviços;

7. Recorda que o propósito da UE é o de promover as indústrias culturais e criativas, tanto as 
da Internet ("online"), como as tradicionais ("offline"), e considera que o objectivo deve 
consistir no uso generalizado de licenças pan-europeias, de acordo com as exigências do 
mercado e dos consumidores, entendendo de igual modo que, caso não seja possível 
atingir esse objectivo a breve trecho, se deve proceder a uma avaliação exaustiva da 
legislação necessária para fazer face a todos os obstáculos potenciais à criação de um 
efectivo mercado interno da União Europeia, incluindo o princípio da territorialidade;

8. Regozija-se com a revisão do sistema de marcas da União levada a cabo pela Comissão e 
encoraja-a a assegurar a adopção de medidas relevantes para garantir que as marcas 
beneficiem do mesmo nível de protecção em ambiente electrónico ("online") e não 
electrónico ("offline");

9. Considera que, em observância do princípio «Pensar primeiro em pequena escala» 
("Think Small First") estabelecido pela Lei das Pequenas Empresas para a Europa ("Small 
Business Act"), a Comissão deve ter em conta os problemas específicos com que as PME 
se deparam quando se trata de fazer valer os direitos de propriedade intelectual, aplicando, 
nomeadamente, o princípio da não discriminação das PME;

10. Entende que uma aplicação eficiente dos direitos de propriedade intelectual incentivará as 
empresas a desenvolverem produtos inovadores, o que, consequentemente, aumentará a 
oferta de bens e serviços à disposição dos consumidores;

11. Insta a Comissão Europeia a seguir a recomendação do Grupo de Peritos sobre a 
Avaliação Intercalar do Sétimo Programa-Quadro, quando este solicita que se considere a 
possibilidade de se prever uma moratória sobre os novos instrumentos, até que os 
instrumentos já existentes estejam suficientemente desenvolvidos e devidamente 
avaliados, e se tomem precauções para evitar a proliferação confusa de instrumentos;

12. Considera que, a fim de garantir o êxito dos novos instrumentos de apoio à inovação que 
serão desenvolvidos no âmbito da Estratégia UE 2020, é necessário aprovar "Regras de 
Participação" claras e precisas, que incluam uma percentagem obrigatória de pequenas 
empresas;

13. Solicita à Comissão Europeia que apresente ao Parlamento Europeu uma avaliação 
externa dos instrumentos de inovação criados ao abrigo do Sétimo Programa-Quadro, 
como, por exemplo, as plataformas tecnológicas e as Iniciativas Tecnológicas Conjuntas 
(ICT) europeias, devendo essa avaliação abranger actividades, concursos para a 
apresentação de propostas, projectos de inovação e resultados (caso existam), assim como 
o contributo económico de fundos públicos e privados.
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