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Cetăţenii UE apreciază proprietatea intelectuală, dar în anumite cazuri 
găsesc justificate încălcările drepturilor de proprietate intelectuală 
 
Un procent de 96% dintre europeni cred că proprietatea intelectuală (PI) este importantă 
deoarece sprijină inovarea şi creativitatea prin răsplătirea muncii inventatorilor, creatorilor 
şi artiştilor.  
 
Dintr-un sondaj realizat la cererea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne 
(OAPI) prin intermediul Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate 
Intelectuală şi desfăşurat la nivelul UE pe 26 500 de persoane cu vârsta de 15 ani şi peste, 
a reieşit că 86% din cei chestionaţi sunt de acord că protecţia PI contribuie la 
îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, iar 69% din cei chestionaţi apreciază PI 
deoarece consideră că aceasta contribuie la crearea de locuri de muncă şi la bunăstarea 
economică. Prin urmare, ei condamnă încălcarea drepturilor de PI. 

 
Cu toate acestea, rezultatele sondajului de azi, primul de acest fel realizat în UE, arată că, la 
nivel individual, în medie 34% dintre europeni cred că cumpărarea de produse contrafăcute 
se justifică pentru a economisi bani, iar 38% afirmă că cumpărarea de produse 
contrafăcute poate fi justificată ca un act de protest împotriva unei economii dictate de 
piaţă. Totodată, 22% dintre europeni consideră că descărcarea ilegală este acceptabilă 
atunci când nu există o alternativă legală, iar 42% cred că este acceptabilă pentru uz 
personal. 
 
Aceste rezultate sunt mai ridicate în special la cei cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani. 
 
Diferenţa dintre cele două opinii poate fi explicată, potrivit sondajului, prin faptul că mulţi 
dintre cei chestionaţi cred că PI nu le aduce vreun beneficiu personal sau că sistemul de PI 
nu le întruneşte aşteptările în ceea ce priveşte preţurile, disponibilitatea, diversitatea sau 
calitatea. 
 
Sondajul de azi urmează publicării în luna septembrie a unui studiu realizat de OAPI şi 
Oficiul European pentru Brevete, care arată că sectoarele de activitate care beneficiază cel 
mai mult de drepturile de proprietate intelectuală susţin în jur de 76 de milioane de locuri 
de muncă în UE şi generează 39% din activitatea economică din întreaga UE. 
 



2 

António Campinos, preşedintele Oficiului pentru Armonizare pe Piaţa Internă (OAPI) a declarat: „Prin aceste studii putem 
oferi în prezent date independente şi fiabile, care corespund misiunii care ne-a fost încredinţată, referitoare la 
percepţiile şi atitudinile cetăţenilor europeni faţă de drepturile de proprietate intelectuală şi încălcările acestora. 
Vom continua să actualizăm această analiză, în special pentru „generaţia internet”. 

Aşa cum reiese din sondaj, PI este una dintre valorile cele mai importante ale Europei, dar este, de asemenea, 
constant pusă la încercare. Cetăţenii europeni nu cred că este răspunderea lor să protejeze PI, în special când 
alţii nu împărtăşesc aceleaşi valori şi nu se asigură că regulile sunt respectate sau adaptate la aşteptările 
oamenilor. Avem încredere că aceste rezultate vor veni în sprijinul eforturilor comune de luptă împotriva 
încălcărilor drepturilor de PI în care fiecare are un rol aparte.” 

 
NOTĂ CĂTRE EDITORI 

Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală a fost înfiinţat în 2009 pentru a sprijini 
protecţia şi aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru a ajuta la combaterea ameninţării din ce în ce mai mari 
pe care o reprezintă încălcările drepturilor de PI în Europa. La 5 iunie 2012, acesta a fost transferat prin regulament la Oficiul 
pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI), care din 1994 este oficiul pentru mărci, desene şi modele industriale 
oficial al Uniunii Europene, având sediul la Alicante, Spania. 

 
 
Sondajul este disponibil la: 
Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI) 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do 
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