Διεθνής και Εσρωπαϊκή Ομοζπονδία Δημοζιογράθων
σπέρ ηης Οδηγίας για ηα Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα
Το Διοικηηικό Σσμβούλιο ηης ΕΣΠΗΤ ενώνει ηη θωνή ηοσ με ηοσς ζσναδέλθοσς από ηην
Ελλάδα και ηην Εσρώπη και καλεί ηοσς εσρωβοσλεσηές να εγκρίνοσν ηην Οδηγία για ηα
Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα.
Ακολοσθεί ανακοίνωζη ηης Εσρωπαϊκής και ηης Διεθνούς Ομοζπονδίας
Δημοζιογράθων:
«ήκεξα ε Δπξσπατθή θαη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γεκνζηνγξάθσλ καδί κε ηηο Δλψζεηο
κέιε ησλ Οκνζπνλδηψλ απφ ην Βέιγην AGJPB/AJP-VVJ, Κχπξν ΔΚ, Δζζνλία EUJ,
Φηλιαλδία Suommen Journalistilitto, Γαιιία SNJ, Γεξκαλία DJV, Διιάδα ΔΗΔΑ,
ΔΗΔΜ-Θ, ΔΠΗΣ, ΠΟΔΤ, Οπγγαξία HPU, Ιηαιία FNSI, Πνξηνγαιία RJ, Ρνπκαλία
FAIR/MediaSind, Ιζπαλία FSC-CCOO, νπεδία Svenska Journalistförbundet,
Διβεηία Impressum, Βξεηαλία θαη Ιξιαλδία NUJ θαζώο θαη νξγαλώζεηο ζπγγξαθέσλ,
δεκνζηνγξάθσλ, ζελαξηνγξάθσλ, ζθελνζεηώλ, ζπλζεηώλ θαη ηξαγνπδνπνηώλ από όιε
ηελ Δπξώπε, δεκνζηνπνίεζαλ θνηλή δήισζε κε ηελ νπνία θαινύλ ηα κέιε ηνπ
Δπξσθνηλνβνπιίνπ λα ζηεξίμνπλ ηελ πξόηαζε Οδεγίαο γηα ηα Πλεπκαηηθά
Γηθαηώκαηα ζηελ Δληαία Ψεθηαθή Αγνξά. Καζώο απνηειεί κηα κνλαδηθή επθαηξία, πνπ
δίλεηαη κηα θνξά θάζε αηψλα πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη
κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα εληζρπζεί ζηε ςεθηαθή επνρή ε επξσπατθή θνηλφηεηα ηεο
δεκηνπξγίαο θαη ν πνιηηηζκηθφο καο πινχηνο. Η Δπξψπε είλαη ην ιίθλν ησλ ζπγγξαθηθψλ
δηθαησκάησλ, θαλείο δελ είλαη δπλαηφλ ζηε ςεθηαθή επνρή λα γπξίζεη ηελ πιάηε ηνπ, ηφζν
ζηηο ηζηνξηθέο αμίεο φζν θαη ζην κέιινλ ηεο δεκηνπξγίαο.
Μεηά ηηο ηειεπηαίεο επξσεθινγέο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη
νη Υψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. ζπκθψλεζαλ φηη ε Δπξσπατθή Δλσζε θέξεη ηελ νπζηαζηηθή επζχλε
γηα ηελ πξνψζεζε κηαο δίθαηεο αληακνηβήο ησλ δεκηνπξγψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Γηαδηθηχνπ, θαζψο:
Ο θόζκνο ηνπ Γηαδηθηύνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην επξσπατθό κέιινλ,
ηδηαίηεξα δε γηα ηηο βηνκεραλίεο ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηεο δεκηνπξγίαο, νη
νπνίεο απνθέξνπλ 509 εθαηνκκχξηα επξψ επηπιένλ ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ,
ζπληεινχλ ζηελ απαζρφιεζε ηνπ 7,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη εηζθέξνπλ ζεκαληηθά
ζηελ νηθνλνκία ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηελ απαζρφιεζε, ηηο επελδχζεηο, ηελ αλάπηπμε, ηελ
θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
Τα έξγα δεκηνπξγίαο πνπ αγνξάδνληαη θαη πσινύληαη κε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε
απνηεινύλ πξντόληα ηεο επθπΐαο Δπξσπαίσλ δεκηνπξγώλ, ησλ νπνίσλ όκσο ε
επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία είλαη επηζθαιήο, ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αζηάζεηα θαη
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δεκηνπξγνί δελ ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά.
Δπηπιένλ, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία έρεη απνξξπζκίζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο δνκέο δηαλνκήο
πνιηηηζκηθνχ πεξηερφκελνπ θαη έρεη ζπληειέζεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ
δεκηνπξγψλ, λα παξάγνπλ εηζφδεκα απφ ηε ρξήζε ησλ έξγσλ ηνπο.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη Υψξεο

κέιε ηεο Δ.Δ. θαη κηα κεγάιε πιεηνςεθία Δπξσβνπιεπηψλ, ζηήξημαλ ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε
δηαθάλεηα θαη απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ζηελ βειηίσζε
ησλ ακνηβψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ζπκβάζεηο (Κεθάιαην 3 ηεο Οδεγίαο).
Σψξα ε Οδεγία θηλδπλεχεη, επεηδή νξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη κε απηή ηελ Οδεγία ζα επηβιεζεί «ινγνθξηζία
ζην Γηαδίθηπν» θαη απεηιείηαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Οη ζπγγξαθείο είλαη ην αξρηθφ ζεκείν ηεο αιπζίδαο
ησλ αμηψλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο
δεκηνπξγίαο, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζηεξίμνπκε κηα λνκνζεζία πνπ ζα ζπληεινχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο.
Σν Κεθάιαην 3 ηεο Οδεγίαο πξνβιέπεη φηη ε πξνζηαζία θαη ε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπγγξαθέσλ
απνηεινχλ απαξαίηεηε ζπλζήθε, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ελψ πξνυπφζεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ θνηλνχ, πνπ απνιακβάλεη ηα πξντφληα ηεο πνηθηιφκνξθεο δεκηνπξγίαο, απνηειεί ε
δπλαηφηεηα ησλ ζπγγξαθέσλ λα κπνξνχλ λα δήζνπλ απφ ηε δνπιεηά ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν θαινχκε ηνπο
Δπξσβνπιεπηέο λα εγθξίλνπλ ην Κεθάιαην 3, φπσο πξνηείλεη ε Δπηηξνπή ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ JURI
απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο δηαθφξσλ θνκκάησλ.
Τώξα είλαη ε ζηηγκή πνπ ε Δ.Δ. πξέπεη λα ζηείιεη έλα ηζρπξό κήλπκα ζηηο κέιινπζεο γεληέο, νη νπνίεο
επηζπκνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ακείβνληαη δίθαηα γηα ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο. Δάλ απνξξίςνπκε ηελ
Οδεγία θαη δελ εγθξηζεί, ζα ραζεί κηα επθαηξία λα εληζρπζεί ε θνηλφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ζηελ ςεθηαθή
επνρή. Θα απνηειέζεη έλα πξσηνθαλέο βήκα νπηζζνρψξεζεο γηα φινπο ηνπο δεκηνπξγνχο ζηελ Δπξψπε θαη ζε
φιν ηνλ θφζκν, ελψ νη κφλνη θεξδηζκέλνη ζα είλαη νη Γηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο.
Τώξα πξέπεη λα δξάζνπκε απνηειεζκαηηθά θαη λα ζηεξίμνπκε ηνπο δεκηνπξγνύο ζηελ Δπξώπε,
νηθνδνκώληαο έλα βηώζηκν κέιινλ πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ επξσπατθή πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία.»
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