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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský 
výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Európa potrebuje moderný, finančne dostupný a dobre fungujúci systém ochrany 
duševných práv s cieľom podporovať inovácie a posilňovať našu konkurencieschopnosť,

B. keďže práva duševného vlastníctva sú hlavným predpokladom kapitálovo náročného 
výskumu, vývoja a inovácií,

C. keďže najlepšou možnosťou na posilnenie inovácií v Európe s ohľadom na práva 
duševného vlastníctva je vytvorenie patentu EÚ,

D. keďže moderný systém ochranných známok Únie je nevyhnutný pre ochranu hodnôt, 
ktoré predstavujú investície európskych spoločností do dizajnu, tvorby a inovácií,

1. vzhľadom na to, že Rada nedosiahla jednomyseľné rozhodnutie v otázke pravidiel 
prekladu patentu EÚ, víta rozhodnutie Rady povoliť posilnenú spoluprácu v oblasti 
vytvorenia jednotnej ochrany patentov prijaté na základe žiadosti viacerých členských 
štátov, ktorou sa zúčastneným členským štátom umožní zaviesť patent, ktorý bude platný 
vo všetkých zúčastnených krajinách; vyzýva všetky členské štáty, aby sa do tejto 
posilnenej spolupráce zapojili; povzbudzuje k jej urýchlenému prijatiu a implementácii s 
cieľom podporiť inovácie a posilniť európsku konkurencieschopnosť na svetovej úrovni;

2. naliehavo žiada Komisiu, aby sa zamerala na zabezpečenie toho, aby malé a stredné 
podniky mohli účinne využívať práva duševného a priemyselného vlastníctva;

3. víta návrhy Komisie na vytvorenie európskeho trhu so znalosťami pre patenty a licencie 
do konca roka 2011;

4. konštatuje, že fragmentácia trhu v kultúrnom a kreatívnom odvetví čiastočne vyplýva 
z kultúrnej rozmanitosti a jazykových preferencií spotrebiteľov;

5. zdôrazňuje, že súčasné postupy udeľovania licencií prispievajú k fragmentácii vnútorného 
trhu EÚ; poznamenáva, že napriek dosiahnutiu určitého pokroku sa otázka dopytu 
spotrebiteľov po licenciách vzťahujúcich sa na viaceré územia a repertoáre pre 
cezhraničné a online použitie nevyriešila v uspokojujúcej miere;

6. zdôrazňuje, že efektívnejšie a menej nákladné postupy udeľovania licencií 
prostredníctvom interoperabilných technologických platforiem zabezpečia rozsiahlejšie 
šírenie kultúrneho a kreatívneho obsahu a tvorcom poskytnú vyššie autorské honoráre, 
pričom zároveň prinesú prospech sprostredkovateľom a poskytovateľom služieb;

7. pripomína, že cieľom EÚ je podporovať kultúrny a kreatívny priemysel v online i offline 
prostredí, a domnieva sa, že cieľom by malo byť rozsiahle využívanie celoeurópskych 
licencií v súlade s dopytom na trhu a dopytom spotrebiteľov, a že ak to nemožno 
dosiahnuť v krátkodobom rámci, malo by sa uskutočniť komplexné hodnotenie právnych 
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predpisov potrebných na odstránenie všetkých možných prekážok brániacich vytvoreniu 
účinného vnútorného trhu EÚ vrátane zásady územnej pôsobnosti;

8. víta prehodnotenie systému ochranných známok Únie, ktoré vykonala Komisia, a 
podporuje Komisiu v tom, aby zaistila vykonanie príslušných krokov s cieľom zabezpečiť, 
že na ochranné známky sa bude môcť uplatňovať rovnaká úroveň ochrany v internetovom 
prostredí i mimo neho;

9. zastáva názor, že Komisia by mala vziať do úvahy špecifické problémy, s ktorými sa 
stretávajú malé a stredné podniky, pokiaľ ide o uplatňovanie ich práv duševného 
vlastníctva podľa zásady „najskôr myslieť v malom“, ktorá bola zavedená iniciatívou 
„Small Business Act“ pre Európu, a to okrem iného uplatňovaním zásady nediskriminácie 
malých a stredných podnikov;

10. zastáva názor, že náležite účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva vo väčšej 
miere motivuje podniky, aby vyvíjali inovatívne výrobky, a tým zvyšuje ponuku tovaru 
a služieb dostupných pre spotrebiteľov;

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby postupovala podľa odporúčania skupiny odborníkov 
o priebežnom hodnotení siedmeho rámcového programu, aby sa o moratóriu na nové 
nástroje uvažovalo až po dostatočnom vypracovaní a primeranom vyhodnotení 
existujúcich nástrojov, pričom by sa malo dbať na to, aby množstvo nástrojov nepôsobilo 
zmätok;

12. domnieva sa, že v snahe zabezpečiť úspech nových nástrojov na inováciu, ktoré sa 
vytvoria v rámci stratégie EÚ 2020, je potrebné schváliť jasné a konkrétne „pravidlá 
účasti“, súčasťou ktorých bude povinný podiel malých podnikov;

13. žiada Komisiu, aby Parlamentu predložila externé hodnotenie inovačných nástrojov 
vytvorených v rámci siedmeho rámcového programu, ako sú napr. technologické 
platformy a spoločné európske technické iniciatívy (JETI), a domnieva sa, že toto 
hodnotenie by sa malo týkať činností, výziev na predkladanie návrhov, inovačných 
projektov a výsledkov (ak existujú) a hospodárskeho príspevku z verejných 
a súkromných prostriedkov.
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