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Съобщение за пресата 
Люксембург, 3 декември 2020 г. 

Одиторите разглеждат 
защитата на интелектуалната 
собственост в ЕС 
Интелектуалната собственост има ключово значение за икономиката на ЕС. Ето защо 
един от основните аспекти на конкурентоспособността на ЕС е свързан с осигуряването 
на защита на интелектуалната собственост в рамките на единния пазар. В този контекст 
Европейската сметна палата започва одит, за да оцени ефективността на системата на ЕС 
за защита на правата върху интелектуалната собственост. 

Интелектуалната собственост е изключително важна за европейската икономика. Правата 
върху интелектуалната собственост създават стимули за иновации, креативност и 
технологично развитие. Те също така предоставят подкрепа срещу неразрешено копиране 
и предотвратяват фалшифицирането и пиратството. Това са сложни и задълбочаващи се 
проблеми. Освен че нанасят щети на икономиката, те могат да представляват и проблем в 
областта на обществената безопасност, както ясно беше показано по време на пандемията 
от COVID-19. 

Това е особено валидно в редица сектори, в които предприятията от ЕС имат водеща роля 
в света, например производство на облекла, луксозни стоки и фармацевтични продукти. 
Оценките показват, че предприятията, разчитащи в голяма степен на интелектуалната 
собственост, генерират около 45 % от БВП на ЕС на стойност 6,6 билиона, като осигуряват 
почти една трета от работните места в ЕС. 

„Без ефективни мерки, налагащи спазването на правата върху интелектуалната 
собственост, иновативността и креативността се ограничават, а инвестициите 
намаляват“, заяви Илдико Гал-Пелц, членът на Европейската сметна палата, отговарящ 
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за одита. „Затова считаме, че тези права са от основно значение за успеха на 
вътрешния пазар.“  

ЕС е въвел регулаторна рамка за хармонизиране на правата върху интелектуалната 
собственост в рамките на Съюза. Заедно с държавите членки, Европейската комисия и 
някои други органи на ЕС, като например Службата на Европейския съюз за интелектуална 
собственост (EUIPO), имат огромната отговорност да осигурят адекватна и единна защита 
на правата върху интелектуалната собственост в целия ЕС.  

Одитът, който току-що започна, е съсредоточен върху запазените марки на ЕС, 
промишлените дизайни на Общността и географските указания.  Той има за цел да 
установи дали правата върху интелектуалната собственост са добре защитени на единния 
пазар.  

Обща информация  

Интелектуалната собственост е свързана с творения на ума, като например изобретения, 
художествени произведения, символи, търговски имена и изображения, използвани за 
търговски цели. В съответствие с международните договори, правата върху 
интелектуалната собственост обикновено се разделят в две категории:  

— авторски права, свързани с литературни произведения, филми и музика; и 
— права на индустриална собственост, в които се включват патенти (изобретения), 

търговски марки, дизайн и географски указания.  

На 25 ноември 2020 г. Европейската комисия публикува нов План за действие в областта на 
интелектуалната собственост в подкрепа на инициативата на ЕС за възстановяване и 
устойчивост. 

В публикувания днес документ за представяне на текущ одит се предоставя информация 
за текуща одитна задача, свързана със защитата на правата върху интелектуалната 
собственост в ЕС. Очаква се одитът да приключи през второто полугодие на 2021 г. 
Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителна работа, 
извършена преди началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, 
оценки, заключения или препоръки. Пълният текст на документа за представяне на одита е 
публикуван на английски език на уебсайта на ЕСП www.eca.europa.eu. 

През май 2019 г. ЕСП публикува Становище относно EUIPO. 

Лице за контакт с медиите за тази публикация 

Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
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