Most tehet azért, hogy művei online felhasználásaiból méltányos bevétele legyen

Az alkotók világszerte kevés bevételhez jutnak a műveik internetes felhasználásaiból. Egy hónap
múlva az Európai Bizottság azonban napirendre tűzi a kérdést, és a szerzői jogi szabályozás reformját
tárgyalja. Ha aláírásával támogatja az európai alkotók közös petícióját, máris sokat tett azért, hogy
a leendő szabályozás a szerzők érdekeit tükrözze.
Az eddigi támogatóknak köszönjük a részvételt! Az aláírók számát tekintve Magyarország Európa
élvonalában van, hála az aktív hazai szerzőknek.
Ennio Morricone, Pedro Almodóvar, Imogen Heap, David Guetta és Andrea Boccelli is az aláírók sorát
gyarapítják.
A szervezők augusztus végéig várják az aláírásokat, a szerzői jogi reformot szeptember 21-én
tárgyalja az Európai Bizottság.
Ha eddig nem tette, de most csatlakozna a petícióhoz, itt tudja megtenni: http://tinyurl.com/jq3cnf9
Az eddigi aláírók névsora: http://tinyurl.com/jryav8b
Segítség az aláíráshoz (az adatok kitöltéséhez)
First name = keresztnév
Last name = vezetéknév
Alias / band: itt lehet megadni a művésznevet vagy az együttes nevét (ha van ilyen), ezt a név után
zárójelben feltüntetik az aláírók névsorában
Are you a creator? = Ön alkotó? (igen vagy nem)
Profession = foglalkozás (pl. dalszerző esetén „songwriter”, zeneszerző esetén „composer”, író
esetén „writer”, költő esetén „poet”, zeneműkiadó esetén „music publisher”, jogutód esetén „legal
successor of author”)
Select your country = Válassza ki országát (Hungary = Magyarország)

A petíció teljes szövege
Tisztelt Juncker Elnök Úr!
Mi, alkotók ezúton kérjük, hogy a szerzői jogról szóló, előterjesztett jogalkotási javaslatuk tükrözze az
érdekeinket és arra irányuló törekvéseinket, hogy műveink online felhasználása csak méltányos
feltételekkel történhessen. Arra kérjük Önt, hogy minden eddiginél jobban ismerjék el a kulturális
szektor jelentőségét, hogy továbbra is egységes, sokszínű Európában élhessünk.
A kulturális és kreatívipari szektor Európa egyik legnagyobb munkaadója, jelentős mértékben
hozzájárul a kontinens gazdasági erejéhez. Mégis, a pályájuk elején álló művészek, az alkotók új
generációjának tagjai olyan fenntarthatatlan helyzettel szembesülnek, ahol az alkotómunka egyre
kevésbé jelenthet megélhetést.
Az internetnek köszönhetően a műveink azonnal nagy közönséghez képesek eljutni, az emberek
egyre inkább kizárólag online néznek vagy hallgatnak zenét, filmet, TV műsort, fotókat, képeket.

Üdvözöljük a műveinkhez való könnyebb, gyorsabb és szélesebb körű hozzáférést, és szeretnénk, ha
az emberek továbbra is élnének ezzel a lehetőséggel – de kizárólag akkor, ha ez méltányos és
kölcsönös megállapodáson alapuló javadalmazással jár az alkotók irányába is.
A YouTube-hoz hasonló domináns piaci szereplők a felhasználók által feltöltött vagy összegyűjtött
tartalomra építik szolgáltatásaikat, az alkotóknak mégsem, vagy alig juttatnak bevételt. Sőt, ami
ennél is kártékonyabb, hogy ezek a szereplők a kreatív művek piaci értékét visszafordíthatatlanul
lenullázzák.
A start-up vállalkozások és jogszerűen működő más cégek elégtelen piaci feltételek között
kénytelenek működni, ezzel az alkotók megint csak vesztenek. Ideje most már véget vetni ennek! Azt
akarjuk, hogy a kreatívipari és művészi szakmák fennmaradhassanak, és valódi életpályát kínáljanak
Európa következő generációi számára.
A probléma súlyossága többet kíván enyhe intézkedéseknél. A jogalkotóknak fel kell ismerni, hogy a
platformszolgáltatások (amelyek kulcsszerepet játszanak a szerzői jogi védelem alatt álló
tartalmakhoz való hozzáférésben) nem vonhatják ki magukat többé a felelősség alól, amennyiben
szerzői jogot érintő tevékenységet végeznek.
Az idejétmúlt szabályozás világszerte sújtja az alkotókat. A világ többi országainak kormányai csak
mostanában ébrednek rá a probléma komolyságára. Ezzel Európa számára kivételes lehetőség nyílik
arra, hogy elindítsa azt a mozgalmat, amely újra egyensúlyt teremt a piacon, és ezzel az alkotók, a
közönség és a kisebb vállalkozások is a lehető legjobb feltételeket kapják.
Elnök Úr! Arra kérjük, hogy mindent tegyen meg azért, hogy a fenti célokat tükröző szerzői jogi
reform jöhessen létre. Olyan szabályozásra van szükség, amely nem tűri a gazdasági és jogi
kiskapukat, és azt sem, hogy tovább sérüljön a kreatív ipar és a gazdasági növekedés Európában.
Tisztelettel:
(Az aláíró szerzők)
Leiratkozás: ha nem szeretne több hírlevelet tőlünk, kérjük, küldjön válaszüzenetet erre az emailre
„leiratkozom” szöveggel.

Üdvözlettel:
Artisjus Kommunikáció
www.facebook.com/artisjus.hu
http://dalszerzo.hu/

