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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΣΠΗΤ μαζί με τη
Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καταγγέλλουν
τη μη κατοχύρωση των συγγενικών δικαιωμάτων για τους
δημοσιογράφους, τα
οποία
προκύπτουν από την εμπορική
εκμετάλλευση των έργων τους και καλούν όλα τα αρμόδια όργανα
της Ε.Ε. να προβλέψουν τη συλλογική διαχείριση αυτών των
δικαιωμάτων από Οργανισμούς που θα ελέγχονται δημοκρατικά.
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες μέλη της Ε.Ε.
συζητείται αυτό το διάστημα η πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ενιαία ψηφιακή αγορά.
Ένα από τα πλέον
αμφιλεγόμενα σημεία που περιλαμβάνει το κείμενο αφορά τα
επονομαζόμενα συγγενικά δικαιώματα των εκδοτών Τύπου για τις
δημοσιεύσεις στον Τύπο.
Όπως δηλώνει ο Φιλίπ Λερούθ, Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Δημοσιογράφων: «Μας ανησυχεί το γεγονός ότι η αναπαραγωγή του
δημοσιογραφικού έργου για εμπορικούς σκοπούς στο διαδίκτυο ή
και εκτός διαδικτύου, θα γίνεται χωρίς εξουσιοδότηση και χωρίς
αμοιβή. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διευθετήσουμε.

Και συνεχίζει: «Θεωρούμε απαράδεκτο γεγονός την
εισαγωγή
συγγενικών δικαιωμάτων για τους εκδότες Τύπου, χωρίς να
προβλέπεται αμοιβή των δημοσιογράφων για αυτό το επιπλέον
επίπεδο δικαιωμάτων επί των έργων τους.
Πώς πιστεύουν ότι θα κερδίσουν τα προς το ζην οι δημοσιογράφοι
και με ποιο τρόπο θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όταν
στερούνται τα οφέλη, που προκύπτουν από αυτό το δικαίωμα και
όταν εξαναγκάζονται να υπογράψουν συμβόλαια εξαγοράς, που τους
στερούν όλα τα συγγραφικά τους δικαιώματα;»
Ο Μόγκενς Μπλίχερ Μζέρεγκαρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων δηλώνει: «Προσπαθήσαμε από κοινού να
δώσουμε λύσεις, που θα ενισχύσουν τους δημοσιογράφους και τους
εκδότες. Δυστυχώς, τα δικαιώματα των δημοσιογράφων δεν
αναγνωρίζονται, όπως θα έπρεπε, στη συζήτηση που γίνεται για
τα συγγενικά δικαιώματα. Όπως έχουμε, ήδη, επισημάνει και το
επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να στηρίξουμε ένα δικαίωμα, όπως
αυτό, παρά μόνο εφόσον προβλεφθεί η συλλογική διαχείριση από
Οργανισμούς, που θα ελέγχονται δημοκρατικά από τους
δημιουργούς. Μέχρι στιγμής, οι προτάσεις της Ε.Ε. δεν
περιλαμβάνουν ανάλογες εγγυήσεις και για αυτό το λόγο οι
δημοσιογράφοι τις χαρακτηρίζουν απαράδεκτες».
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