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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 броят на регистрациите на интелектуална собственост 
непрекъснато расте и че единният пазар продължава да бъде разпокъсан поради 
различията в националното законодателство, които възпрепятстват развитието на 
дружествата, по-специално МСП, и достъпа на потребителите до иновативни и 
безопасни продукти;

Б. като има предвид, че въпреки че правата върху интелектуална собственост се 
регулират добре в по-голямата част от държавите членки, нарушенията и 
пречките застрашават функционирането на отворената система, която води до 
иновации; като има предвид, че на единния пазар все още има изобилие от 
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;

1. подчертава, че е важно да се подобри сътрудничеството между Европейския съюз 
и държавите членки, за да се хармонизира законодателството в областта на 
интелектуалната собственост и да се улесни достъпът на икономическите субекти 
до регистрация на права върху интелектуална собственост на равнището на ЕС; 
препоръчва настоящото законодателство да бъде адаптирано, за да се подобри 
функционирането на единния пазар по отношение на интелектуалната 
собственост;

2. призовава Комисията да разработи стратегия за преодоляване и свеждане до 
минимум на нарушенията, пречките, фалшифицирането и пиратството, които 
продължават да процъфтяват и които се оказаха дори още по-опасни по време на 
пандемията от COVID-19;

3. подчертава, че екологосъобразното и цифровото възстановяване и устойчивостта 
в рамките на единния пазар трябва да се основават на пълноценното използване 
на нематериалните активи; подчертава значението на разпространението на 
информацията относно ползите от интелектуалната собственост и програмите на 
Комисията за подкрепа за всички икономически оператори, по-специално МСП;

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


