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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

А. като има предвид, че регистрациите на интелектуална собственост (ИС) 
непрекъснато се увеличават и че единният пазар остава фрагментиран в резултат 
на различията в националното законодателство; като има предвид, че съществува 
постоянна необходимост от паралелни национални процедури за валидиране и 
съдебни спорове за европейските патенти; като има предвид, че продължават да 
съществуват пропуски, по-специално в правоприлагането, които могат да 
възпрепятстват развитието на дружествата, по-специално на микропредприятията, 
малките и средните предприятия (МСП), да ограничат достъпа на потребителите 
до иновативни и безопасни продукти и да предотвратят преодоляването на 
социалните предизвикателства чрез иновации;

Б. като има предвид, че 45% от БВП идват от отрасли с интензивно използване на 
права върху интелектуална собственост (ПИС), които пряко допринасят за 
създаването на почти 30% от всички работни места, но само 9% от всички МСП в 
ЕС са регистрирали права на ИС; като има предвид, че високите разходи, 
административната тежест и липсата на информация относно регистрацията и 
управлението на ИС пречат на микропредприятията и МСП да използват 
пълноценно възможностите, предлагани от интелектуалната собственост и обмена 
на данни;

В. като има предвид, че в някои държави членки липсва информация относно 
ползите и присъщата стойност на ПИС; като има предвид, че ПИС увеличават 
общата стойност на дружествата, което води до по-устойчив бизнес и по-силна 
позиция на единния пазар;

Г. като има предвид, че въпреки че ПИС са добре регламентирани в повечето 
държави членки, все още няма хармонизирано прилагане на правната рамка за 
ПИС; като има предвид, че нарушенията, фалшифицирането, пиратството, 
пречките и липсата на трансгранично правоприлагане застрашават културното 
многообразие, както и ПИС и системите с отворен код, които подкрепят 
иновациите; като има предвид, че на единния пазар все още обичайно се намират 
фалшифицирани продукти, като повечето от тях влизат в ЕС чрез цифровия пазар, 
и че те водят до финансови загуби в размер на приблизително 60 милиарда евро 
годишно;

Д. като има предвид, че регистрациите на ИС леко се увеличиха през първите месеци 
на 2021 г. в сравнение със същия период през 2020 г., въпреки че се счита, че 
регистрацията на ИС все още е засегната от пандемията от COVID-19;

Е. като има предвид, че въпреки че иновативните решения, които ще осигурят 
устойчиво и цифрово икономическо възстановяване след COVID-19, могат да се 
основават на ПИС, малко на брой микропредприятия и МСП успяват да се 
възползват от своята интелектуална собственост при опитите си да получат 
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достъп до финансиране;

Ж. като има предвид, че по време на настоящата пандемия от COVID-19 в системата 
за бърз обмен на информация за опасни нехранителни стоки (RAPEX) бяха 
регистрирани рекорден брой сигнали, което буди тревога;

1. подчертава, че е важно да се подобри сътрудничеството между Европейския съюз 
и държавите членки за хармонизиране на законодателството в областта на 
интелектуалната собственост и за улесняване на достъпа на икономическите 
субекти до регистрация на ПИС на равнището на ЕС, както и за ефективно 
хармонизиране и прилагане на правната рамка за защита на правата върху 
интелектуална собственост в ЕС, където все още има пропуски; подчертава, че 
иноваторите в ЕС следва да имат достъп до бързи, ефективни и финансово 
достъпни инструменти за защита; препоръчва пропуските в настоящото 
законодателство да бъдат запълнени, за да се подобри функционирането на 
единния пазар по отношение на интелектуалната собственост и да се подобри 
защитата на потребителите;

2. подчертава, че защитата на ПИС е ключов компонент на вътрешния пазар на 
Европейския съюз, тъй като отраслите с интензивно използване на права върху 
интелектуална собственост генерират значителен дял от брутния вътрешен 
продукт на ЕС и допринасят за създаването на качествени работни места; 
отбелязва, че Съдът на Европейския съюз играе все по-активна роля при 
споровете относно права върху ПИС и че Договорът за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) съдържа в член 262 все още неизползвана клауза, 
която предоставя възможност за значително укрепване на правомощията на 
Съюза в областта на ПИС;

3. припомня, че капацитетът за иновации в целия ЕС е голям, като при някои 
основни технологии за бъдещето се наблюдават особено високи постижения; 
подчертава, че е важно да се въведе уредба за ПИС, която да подкрепя този 
капацитет и да защитава направените от иноваторите и предприятията 
инвестиции в нови технологии или подходи;

4. отбелязва, че ЕС изостава в статистическите данни относно заявките за 
регистрацията на ПИС и в концентрацията на заявки в областта на компютърните 
технологии в сравнение с други конкуренти в световен мащаб; подчертава риска 
от прекомерни и злоупотребяващи патентни практики, ако издаването на патенти 
е твърде разхлабено; препоръчва Комисията да предприеме стъпки за улесняване 
на по-широкото използване на ПИС, включително чрез бързото създаване на 
Единен патентен съд (ЕПС);

5. отбелязва насоките на Комисията относно прилагането на член 17 от Директива 
(ЕС) 2019/790, които подпомагат държавите членки при прилагането на 
директивата в съответствие с основните права;

6. припомня плана за действие на Комисията от 2014 г. за упражняването на правата 
върху интелектуална собственост и последващите инициативи в сектора; 
призовава Комисията да разработи стратегия въз основа на миналия си опит за 
преодоляване и свеждане до минимум на нарушенията, пречките и пиратството, 
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които продължават да процъфтяват и които се оказаха дори още по-опасни по 
време на пандемията от COVID-19, тъй като те представляват много голям риск за 
здравето, безопасността и сигурността на потребителите; приветства 
предложението на Комисията за законодателен пакет за цифровите услуги, чрез 
който се изяснява и увеличава отговорността на доставчиците на цифрови услуги, 
по-специално на онлайн платформите;

7. подчертава, че е важно да се гарантира наличието на интелектуална собственост 
от критично значение по време на кризи, включително чрез въвеждането на нови 
хармонизирани инструменти за лицензиране и на система за координиране на 
задължителното лицензиране, с цел вътрешният пазар на ЕС да стане по-устойчив 
чрез преодоляване на, наред с другото, липсата на конкретни продукти и по-добра 
защита на интересите на потребителите чрез избягване на увеличения на цените;

8. приветства факта, че Комисията извършва оценка на възможността за въвеждане 
на единен механизъм за издаване на сертификат за допълнителна закрила (СДЗ) 
и/или за създаване на единен СДЗ, което би разрешило настоящото разпокъсано 
прилагане на ПИС в държавите членки;

9. подчертава, че е важно спешно да се предприемат мерки във връзка с липсата на 
хармонизирано упражняване на ПИС на равнището на ЕС; отправя искане към 
Комисията да извърши оценка на това дали чрез нови мерки или насоки, 
улесняващи трансграничното упражняване на ПИС, би могло да се допълни 
Директивата относно упражняването на права върху интелектуалната 
собственост, например що се отнася до европейската хармонизация на правните 
задължения във връзка с процедурите, процесуалните гаранции, механизмите за 
прозрачност за проверка на точността и надеждността на цифровите инструменти 
и др.;

10. подчертава, че екологосъобразното, цифровото и устойчивото възстановяване и 
повишената издръжливост на единния пазар трябва да се основават на 
пълноценното използване на нематериалните активи; подчертава значението на 
разпространението на информацията относно ползите от ИС и програмите на 
Комисията за подкрепа за всички икономически оператори; подчертава 
необходимостта тази информация да бъде специално насочена към МСП, които 
осъществяват дейност в сектори с интензивно използване на знания;

11. подчертава, че притежаването на ПИС води до стабилност и икономически 
растеж на дружествата, като проучванията показват, че дружествата, 
притежаващи права върху интелектуална собственост, като цяло плащат на своите 
служители до 19% по-високи заплати и обикновено са по-стабилни; призовава 
Комисията и държавите членки да създадат стратегия за ускоряване и 
подпомагане на научноизследователската и развойната дейност (НРД), която да 
доведе до превръщане на резултатите от НРД в ценни икономически предприятия 
посредством регистрацията и оползотворяването на ИС на европейско равнище, 
като се увеличава броят на микропредприятията и МСП, които се възползват от 
ПИС, което води до по-устойчиви икономика и единен пазар;

12. подчертава значението на отраслите с интензивно използване на права на 
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интелектуална собственост в стратегиите за екологосъобразно и цифрово 
възстановяване и устойчивост; призовава Комисията да укрепи единния пазар, 
като си сътрудничи с държавите членки с цел намиране на общ подход за 
справяне с нарушенията и свеждане до минимум на пречките, като се избегне 
разпространението на съдебни производства във връзка с регистрирани в Европа 
патенти;

13. подчертава, че ПИС и системата с отворен код са от съществено значение за една 
реална цифрова и екологична икономика и за бързо и устойчиво възстановяване; 
призовава Комисията да си сътрудничи със сектора и заинтересованите страни с 
оглед на намирането на решения, включително за по-добро разграничаване между 
стандартните основни патенти и други патенти и за следване на по-ясен подход 
към задълженията за лицензиране на междинните и крайните продукти;

14. настоятелно призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки с цел 
улесняване на допълнителен достъп до финансова подкрепа и кредити, основани 
на нематериални активи, за да се насърчат МСП да регистрират своята ИС и да се 
възползват в пълна степен от предимствата, които това предлага, като по този 
начин се гарантира по-бързо и по-устойчиво икономическо възстановяване.

15. подчертава значението на правата върху интелектуална собственост в контекста 
на устойчивата икономика и екологосъобразното възстановяване; настоятелно 
призовава Комисията и държавите членки да разширят критериите за 
допустимост до европейските фондове за всички икономически субекти с оглед 
на регистрацията и оползотворяването на ИС, което ще доведе до увеличаване на 
добавената стойност на продукта посредством интегрирането на лицензите;

16. подчертава потенциала на ПИС за стимулиране на научните изследвания и 
иновациите в ЕС;

17. призовава Комисията и държавите членки да положат колективни усилия, за да 
гарантират, че изпълнението на плана за действие ще доведе до далеко стигащи и 
ефективни реформи и прилагане на регламента относно ИС, като крайната цел е 
да се осигури конкурентоспособност и иновации, както и безопасни продукти, на 
които потребителите в единния пазар могат да имат доверие;

18. отбелязва, че не всички дружества желаят да регистрират права в зависимост от 
своята стратегия, и че предлаганите подкрепа и съвети следва да вземат предвид 
всички валидни стратегии в областта на ИС, за да се гарантира, че дружествата се 
възползват от своите ПИС по възможно най-ефективен начин; счита, че ако 
регистрацията е предпочитаният вариант, микропредприятията и МСП следва да 
бъдат подпомогнати чрез прости процедури за регистрация и ниски 
административни такси;

19. подчертава, че различните отрасли може да изискват различни подходи, и 
предупреждава, че съдебните спорове и заплахите от тях биха могли да 
представляват тежест за патентната система, ако злоупотребяващото поведение 
стане широко разпространено; поради това призовава за повишаване на 
прозрачността на собствеността върху патентите, включително чрез повишаване 
на осведомеността относно предимствата на правната закрила на компютърните 



AD\1234724BG.docx 7/10 PE680.981v02-00

BG

програми в съответствие с Директива 2009/24/ЕО и за ограничаване на 
злоупотребата със съдебни спорове;

20. подчертава, че е важно да се установи единна европейска патентна система, която 
да обхваща всички държави членки и във връзка с това да опрости значително 
патентоването в ЕС, да повиши прозрачността и да улесни лицензирането; 
призовава държавите членки да дадат нов тласък на въвеждането на единната 
патентна система и учредяването на единния патентен съд;

21. подчертава, че инициативата следва ефективно да подкрепя и да допълва усилията 
на ЕС за въвеждане на строго регулиране на изкуствения интелект (ИИ) с цел 
повишаване на доверието на гражданите и справяне с въпросите на безопасността 
в области, свързани с технологиите с ИИ, блоковата верига и интернета на 
нещата, по-специално в областта на здравеопазването, образованието и 
екологосъобразните технологии, като се защитават правата на потребителите и 
основните права на гражданите;

22. отново заявява, че намаляването на пречките пред достъпа до данни е от 
съществено значение за насърчаване на разработването на нови услуги, като се 
прилагат подобаващо настоящите изключения относно интелигентния анализ на 
текст и данни (ИАТД) в Директива (ЕС) 2019/790 в съответствие с целите на тези 
изключения, и за подпомагане на разработчиците на ИИ; счита, че биха могли да 
се обмислят допълнителни насоки, ако е целесъобразно, за специфични въпроси, 
които могат да възникнат при практическото прилагане на изключенията за 
ИАТД;

23. отбелязва, че използването на системи с ИИ в сферата на творчеството, 
иновациите и науката, които са силно зависими от ПИС, нарасна впечатляващо 
през последните години и се очаква да продължи да нараства и през следващите 
години; поради това отбелязва, че новите технологии предлагат уникална 
възможност за подкрепа на устойчивото възстановяване на икономиката на ЕС и 
устойчивостта на вътрешния пазар без да бъдат изоставени нито един човек и 
регион; подчертава, че Комисията трябва да стимулира и възнаграждава 
екологосъобразните технологии и изобретения;

24. призовава Комисията да обмисли въз основа на оценка на въздействието дали да 
предложи ефикасен и прозрачен единен механизъм за защита на 
неселскостопанските географски указания (ГУ) – например на занаятчийски 
продукти, които в много случаи са важна част от местната идентичност, 
привличат туризъм, съхраняват уникални умения и допринасят за създаването на 
качествени работни места, особено в по-слабо развитите региони; подчертава, че 
това ще осигури на потребителите по-добра и по-видима информация за 
автентичността на тези продукти;

25. приветства факта, че планът за действие има за цел да увеличи подкрепата за 
системата на ЕС за географските указания чрез защита на ГУ както на 
селскостопанските, така и на неселскостопанските продукти, с цел да се подобри 
тяхната конкурентоспособност, да се даде възможност на производителите да се 
възползват в пълна степен от възможностите и да се допринесе за 
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икономическата, социалната и екологичната устойчивост на единния пазар;

26. подчертава, че фалшифицираните продукти, пуснати на вътрешния пазар, и 
недостатъците в надзора на пазара имат отрицателни последици, които са в ущърб 
на потребителите и подкопават доверието в единния пазар като цяло; във връзка с 
това призовава за актуализирана оценка на въздействието на цялостното 
функциониране на Директива 2004/48/ЕО относно упражняването на права върху 
интелектуалната собственост; настоятелно призовава Комисията ефективно да 
наложи прилагането на митническото законодателство и да хармонизира 
митническия контрол в целия ЕС;

27. призовава Комисията да насърчава кампаниите за борба с навлизането на пазара 
на всички фалшифицирани стоки, с акцент върху фалшифицираните продукти на 
пазара, които са най-вредни за потребителите; подчертава, че за да може 
икономиката, основана на данни, да функционира добре, е необходимо да има 
сътрудничество в областта на упражняването на права в световен мащаб, както и 
обмен на данни, за да се гарантира, че дружествата, чието седалище не се намира 
в ЕС, също спазват европейските правила за защита на потребителите;

28. приветства намерението на Комисията да поддържа упражняването на ПИС на 
равнището на ЕС, като разшири мандата на Комисията и възложи тази задача на 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF), така че последната не само да 
предотвратява навлизането на фалшифицирани стоки на единния пазар, но и да 
може да предприема действия срещу незаконното производство на 
фалшифицирани стоки в рамките на ЕС; призовава за свързване на 
съществуващите понастоящем системи за правоприлагане и за значително 
подобряване на капацитета на правоприлагащите органи за ефективно справяне 
със свързаните със сигурността проблеми за потребителите, посочени в сигналите 
към системата RAPEX;

29. отново изтъква мисията на Европейския съюз да задава стандартите в областта на 
ИС в световен план и важната му роля за справяне с накърняването на ИС и 
нелоялните практики и за гарантиране на наличието на балансиран подход както 
на равнището на ЕС, така и на световно равнище; подчертава глобалния характер 
на развитието на ПИС и във връзка с това по-специално необходимостта от 
свързана с търговията подкрепа за европейските дружества при същевременно 
осигуряване на високо равнище на защита на потребителите; подчертава, че 
конкурентоспособността и привлекателността в международен план се коренят в 
наличието на силен и устойчив вътрешен пазар, в на който съществуват защита и 
упражняване на ПИС;
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