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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, introducerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează 
a fi adoptată:

A. întrucât Europa are nevoie de un sistem de protecție a drepturilor de proprietate 
intelectuală modern, accesibil și funcțional pentru a promova inovarea și a ne consolida 
competitivitatea;

B. întrucât sistemul de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă o condiție 
majoră pentru cercetarea, dezvoltarea și inovarea bazate intensiv pe capital,

C. întrucât cea mai bună ocazie de a consolida inovarea în Europa în ceea ce privește 
drepturile de proprietate intelectuală este crearea unui brevet european;

D. întrucât un sistem modern de mărci comerciale al Uniunii este esențial pentru protejarea 
valorilor pe care le reprezintă investițiile făcute de companiile europene în concepere, 
creație și inovare,

1. având în vedere incapacitatea Consiliului de a ajunge la o decizie unanimă cu privire la 
dispozițiile referitoare la traducere pentru brevetele UE, salută decizia Consiliului de a 
autoriza, în urma solicitării venite din partea mai multor state membre, consolidarea 
cooperării în domeniul creării unei protecții unitare a brevetelor, care să permită statelor 
membre participante să adopte un brevet valabil în toate țările participante; invită toate 
statele membre să se alăture cooperării consolidate; încurajează adoptarea și punerea în 
aplicare cât mai prompte ale acesteia pentru a sprijini inovarea și pentru a consolida 
competitivitatea europeană la nivel mondial;

2. îndeamnă Comisia să se asigure că IMM-urile pot utiliza în mod eficient drepturile de 
proprietate intelectuală și industrială;

3. salută propunerile Comisiei de dezvoltare a unei piețe europene a cunoașterii pentru 
brevete și licențe până la sfârșitul lui 2011;

4. observă că fragmentarea pieței în sectoarele cultural și creativ se datorează în parte și 
diversității culturale și preferințelor lingvistice ale consumatorilor;

5. subliniază că practicile actuale de acordare a licențelor contribuie la fragmentarea pieței 
interne a UE; ia act de faptul că, deși s-au înregistrat progrese, nu i s-a dat curs în mod 
satisfăcător cererii consumatorilor de a beneficia de licențe multiteritoriale și 
multirepertoriale pentru utilizarea transfrontalieră și online;

6. subliniază că procedurile de acordare a licențelor în mod mai eficient și mai puțin 
costisitor, prin intermediul platformelor tehnologice interoperabile, ar putea garanta o 
difuzare la scară mai largă a conținuturilor culturale și creative și ar putea oferi redevențe 
mai mari creatorilor, fiind, în același timp, profitabil pentru intermediari și furnizorii de 
servicii;
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7. reamintește că obiectivul UE este acela de a promova industriile culturale și creative, atât 
online, cât și offline, și consideră că ar trebui să se urmărească utilizarea la scară largă a 
licențelor europene, în conformitate cu cerințele pieței și ale consumatorilor, și că, în cazul 
în care obiectivul nu poate fi atins în scurt timp, ar trebui efectuată o evaluare aprofundată 
privind legislația necesară pentru a face față tuturor obstacolelor potențiale în calea creării 
unei piețe europene interne efective, ținându-se seama inclusiv de principiul teritorialității;

8. salută revizuirea de către Comisie a sistemului de mărci comerciale al Uniunii și 
încurajează Comisia să se asigure că sunt luate măsurile necesare pentru a garanta că 
mărcile comerciale beneficiază de același nivel de protecție pe internet și în afara acestuia;

9. consideră că Comisia ar trebui să țină cont de problemele specifice întâmpinate de IMM-
uri în revendicarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform principiului „gândiți 
mai întâi la scară mică” (Think Small First), statuat prin Legea întreprinderilor mici pentru 
Europa (Small Business Act for Europe), inter alia prin aplicarea principiului 
nediscriminării pentru IMM-uri;

10. este de opinie că punerea în aplicare funcțională a drepturilor de proprietate intelectuală 
stimulează și mai mult companiile să-și dezvolte produse inovatoare și, deci, conduc la 
creșterea gamei de bunuri și servicii pentru consumatori;

11. îndeamnă Comisia să urmeze recomandarea Grupului de experți pentru evaluarea 
intermediară a celui de-al șaptelea program-cadru de a lua în considerare un moratoriu 
privind noile instrumente, până ce instrumentele existente sunt dezvoltate suficient și 
evaluate corespunzător; de asemenea, ar trebui acordată o atenție sporită evitării unei 
răspândiri derutante a instrumentelor;

12. consideră că, pentru garantarea succesului noilor instrumente de inovare care vor fi 
dezvoltate în cadrul Strategiei UE 2020, trebuie aprobate norme clare și specifice privind 
participarea, care să cuprindă în mod obligatoriu și un procent de întreprinderi mici;

13. solicită Comisiei să prezinte Parlamentului o evaluare externă privind instrumentele 
pentru inovare elaborate în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru, cum ar fi 
platformele tehnologice și inițiativele tehnologice europene comune (JETI); consideră că 
evaluarea ar trebui să analizeze activitățile, cererile de oferte, proiectele privind inovarea 
și rezultatele (dacă există), precum și contribuția economică a fondurilor publice și 
private;
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