Beste leden van het Europees
Parlement,
WIJ, ONDERGETEKENDE EUROPESE KUNSTENAARS – GEVESTIGDE EN
OPKOMENDE – UIT VERSCHILLENDE ARTISTIEKE DOMEINEN, VRAGEN U HET
JUISTE TE DOEN EN DE AUTEURSRECHTRICHTLIJN ZONDER VERDER UITSTEL
AAN TE NEMEN.
Onze films, toneelstukken, boeken, artikelen, muziek, illustraties, schilderijen, sculpturen, foto’s,
choreografieën en andere vormen van kunst zijn een bron van rijkdom en trots voor de Europese
cultuur. Onze kunst is zowel onze passie als ons beroep.
Om ervoor te zorgen dat mensen in de huidige digitale omgeving kunnen blijven genieten van
onze Europese cultuur en dat kunstenaars vandaag en morgen hun brood kunnen verdienen,
dringen wij er bij u op aan om de auteursrechtrichtlijn aan te nemen.
Deze richtlijn zorgt voor een onmisbaar ‘level playing field’ tussen ons, de makers en zij die onze
werken meedelen en verspreiden via verschillende media en platforms. Het gaat om wederzijds
respect en is essentieel voor de duurzaamheid van onze activiteiten en daarmee voor de culturele
en artistieke diversiteit van Europa.
Alle burgers hebben er belang bij de rechten van kunstenaars te bevorderen, zodat zij kunnen
blijven creëren en zo duurzame voordelen voor de hele samenleving kunnen blijven opleveren.
Om de beste talenten van Europa te behouden en de volgende generatie van Europese makers
op te bouwen, moeten we hun rechten beschermen en hun broodwinning promoten. We kunnen
het ons niet veroorloven nog eens 10 jaar te wachten tot het auteursrecht zich aan de digitale
omgeving heeft aangepast. Het gaat niet enkel om ons maar om de toekomst van de Europese
cultuur.
U hebt de mogelijkheid om een historische en positieve boodschap over te maken aan
toekomstige generaties van kunstenaars: dat zij worden gewaardeerd en dat zij eerlijk vergoed
zullen worden voor hun werk.
Daarom doen wij een dringend beroep op u, leden van het Europees Parlement, om ja te zeggen
tegen deze hervorming.
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