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Niech sieć traktuje twórców uczciwie
Szanowny Panie Przewodniczący,
My, autorzy reprezentujący wszystkie artystyczne branże, domagamy się, by przedkładana przez Pana
propozycja zmian w prawie autorskim odzwierciedlała potrzeby twórców i ich starania, by uzyskać
godziwe wynagrodzenie za wykorzystywanie ich twórczości online. Wzywamy, by właśnie teraz
potwierdził Pan istotną rolę, jaką kultura zajmuje w naszej wspólnej i złożonej tożsamości europejskiej.
Sektor kreatywny zalicza się do najważniejszych pracodawców Europy, przyczyniając się do potęgi
i bogactwa kontynentu. Jednakże rozpoczynający karierę artyści i kolejne pokolenia twórców mają do
czynienia z nieprzyjaznymi im warunkami, w których uzyskanie zarobku z pracy twórczej staje się coraz
bardziej niepewne.
W dzisiejszych czasach nasze dzieła są szeroko dostępne dzięki internetowi, użytkownicy zaś coraz
chętniej korzystają wyłącznie z sieci, by dotrzeć do muzyki, filmów, programów telewizyjnych, fotografii,
obrazów itp. Akceptujemy łatwiejszy, szerszy i szybszy dostęp do naszych dzieł i chcemy, by tą
sposobnością cieszyli się również użytkownicy, ale pod warunkiem godziwego i ustalonego wcześniej
wynagrodzenia.
Dominujący rynkowi gracze, tacy jak YouTube, to platformy oparte na treściach ściąganych bądź też
udostępnianych przez użytkowników i jako takie odmawiają wypłacania wynagrodzeń lub czynią to
w znikomej wysokości. Co gorsza, to, że platformom tym udaje się unikać odpowiedzialności, redukuje
prawdziwą wartość rynkową twórczości w niekończącym się pędzie do obniżenia poziomu.
Start-upy i działające legalnie przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z niewydajnym rynkiem, zaś twórcy są
konsekwentnie krzywdzeni. Czas już z tym skończyć! Chcemy, by rozwijały się twórcze i artystyczne
kariery, stanowiąc dla nowych pokoleń mieszkańców Europy korzystny wybór.
Doniosłość tej sprawy wymaga czegoś więcej niż drobnych poprawek. Ustawodawcy powinni przyjąć, że
platformy grające kluczową rolę w umożliwianiu dostępu do treści objętych prawem autorskim, zarówno
ściąganych, jak udostępnianych, nie mogą dłużej unikać odpowiedzialności za swe działania powiązane
z prawem autorskim.
Obowiązująca przestarzała legislacja krzywdzi twórców na całym świecie, i na całym świecie zaczynają to
dostrzegać rządy poszczególnych państw. Daje to Europie bezprecedensową szansę stanięcia na czele
działań, które przywrócą rynkową równowagę, dając twórcom, użytkownikom i mniejszym
przedsiębiorcom najlepsze możliwe warunki.
Wzywamy Pana, Panie Przewodniczący, do zrobienia wszystkiego w Pana mocy, by zapewnić
funkcjonalną reformę prawa autorskiego. Taką, która nie będzie tolerować finansowych i prawnych luk
dla kombinatorów ani utrwalać karygodnych szkód niesionych twórczemu i ekonomicznemu rozwojowi
w Europie.
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