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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker Evropa potrebuje sodoben, cenovno dostopen in učinkovit sistem varstva pravic 
intelektualne lastnine, da bi spodbudila inovacije in okrepila svojo konkurenčnost,

B. ker so pravice intelektualne lastnine pomemben predpogoj za kapitalsko intenzivne 
raziskave, razvoj in inovacije;

C. ker je največja priložnost za okrepitev inovacij v Evropi na področju pravic intelektualne 
lastnine oblikovanje patenta EU,

D. ker je sodoben sistem blagovnih znamk bistven za zaščito vrednot, ki se odražajo v 
vlaganju evropskih podjetij v oblikovanje, ustvarjanje in inovacije,

1. ker Svet ni uspel doseči soglasne odločitve v zvezi s prevajanjem patenta EU, pozdravlja 
odločitev Sveta, da po prošnjah številnih držav članic odobri okrepljeno sodelovanje pri 
enotnem patentnem varstvu, ki bi sodelujočim državam članicam omogočilo, da 
vzpostavijo patent, ki bi veljal v vseh teh državah; poziva vse države članice, naj se temu 
okrepljenemu sodelovanju pridružijo; poziva k hitremu sprejetju in izvedbi, da se 
spodbudijo inovacije in okrepi konkurenčnost Evrope na svetovni ravni;

2. odločno poziva Komisijo, naj se osredotoči na zagotavljanje, da bodo lahko mala in 
srednja podjetja učinkovito uporabljala pravice intelektualne in industrijske lastnine;

3. pozdravlja predloge Komisije za oblikovanje evropskega trga znanja za patente in licence 
do leta 2011;

4. ugotavlja, da je razdrobljenost trga v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih deloma posledica 
kulturne raznolikosti in jezikovnih preferenc uporabnikov;

5. poudarja, da sedanje prakse pri izdaji licenc prispevajo k razdrobljenosti notranjega trga 
EU; ugotavlja, da se kljub doseženemu napredku še ni ustrezno obravnavalo 
povpraševanje potrošnikov po licencah za več ozemelj in več repertoarjev za čezmejno in 
spletno uporabo;

6. poudarja, da bodo učinkovitejši in cenejši postopki izdaje licenc na medobratovalnih 
tehnoloških platformah zagotovili širšo distribucijo kulturnih in ustvarjalnih vsebin, 
ustvarjalcem omogočili višje licenčnine, hkrati pa koristili posrednikom in ponudnikom 
storitev;

7. opozarja, da bi končni cilj EU moral biti spodbujanje kulturne in ustvarjalne industrije na 
spletu in zunaj njega ter razširjena uporaba vseevropskih licenc v skladu s 
povpraševanjem trga in potrošnikov, če pa tega v kratkem ne bi bilo mogoče doseči, bi 
bilo treba pripraviti celovito oceno potrebne zakonodaje za obravnavanje vseh morebitnih 
ovir pri vzpostavitvi učinkovitega notranjega trga EU, vključno z načelom teritorialnosti;
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8. pozdravlja pregled sistema blagovnih znamk Unije, ki ga je opravila Komisija, in jo 
spodbuja, naj zagotovi sprejetje ustreznih ukrepov, da bodo blagovne znamke enako 
zaščitene tako v spletnem okolju kot zunaj njega;

9. meni, da bi morala Komisija upoštevati posebne težave, s katerimi se srečujejo mala in 
srednja podjetja pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine v skladu z načelom „najprej 
pomisli na male“, ki ga uvaja akt za mala podjetja za Evropo, med drugim z uporabo 
načela nediskriminacije za mala in srednja podjetja;

10. meni, da dobro delujoče varovanje pravic intelektualne lastnine veča spodbude za to, da 
podjetja razvijejo inovativne proizvode in tako povečajo paleto blaga in storitev, ki so na 
voljo potrošnikom;

11. poziva Komisijo, naj upošteva priporočilo izvedenske skupine vmesnega ocenjevanja 
sedmega okvirnega programa glede možnosti uvedbe moratorija na nove instrumente, 
dokler obstoječi niso dovolj razviti in primerno ocenjeni, paziti pa bi bilo treba tudi, da se 
prepreči širjenje instrumentov, ki bi povzročalo zmedo;

12. meni, da je treba za zagotovitev uspeha novih instrumentov za inovacije, ki naj bi bili 
razviti v strategiji EU 2020, sprejeti jasna in specifična „pravila za udeležbo“, ki 
predvidevajo nujen delež malih podjetij;

13. poziva Komisijo, naj Parlamentu predstavi zunanjo oceno instrumentov za inovacije, ki so 
bili oblikovani v sedmem okvirnem programu, kot so na primer tehnološke platforme in 
skupne evropske tehnološke pobude, ter meni, da bi morala ocena vključevati dejavnosti, 
javne razpise, projekte za inovacijo in (morebitne) rezultate ter gospodarske prispevke iz 
javnih in zasebnih skladov.
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