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Subsemnatul, …. , domiciliat în orașul …. , doresc să-mi exprim punctul de vedere privind propunerea de reformă a 

copyright-ului în UE (din cadrul Directivei privind Piața Unică Digitală), inițiată de Comisia Europeană și asupra 

căreia se va exercita în curând un vot în Comisia JURI din Parlamentul European. 

Textul propunerii nu ia suficient în considerare consumatorii și acordă avantaje și mai mari corporațiilor. Deși CE a 

promis un cadru legal modern în ceea ce privește dreptul de autor, aceasta nu servește scopului final, al unei piețe 

digitale unice caracterizată prin: 

- accesul la informație; 

- protecția utilizatorilor; 

- încurajarea serviciilor și tehnologiilor digitale inovative și susținerea activităților economice. 

Din contra, în loc să crească oportunitățile pentru profesori, cercetători, instituții de protejare a patrimoniului și mediul 

de afaceri, propunerea nu răspunde cerințelor actuale ale cetățenilor, favorizând exclusiv marile industrii și 

corporații. Această directivă este complet inadaptată mediului digital. 

Vă rog să faceți presiuni pentru ca votul să fie defavorabil propunerii de directivă, mai ales din cauza 

Articolelor 11 și 13, care potențează cenzura online și împotriva amendamentelor 95 și 101, care ar împiedica 

inovația. Peste 120.000 de utilizatori de Internet nu sunt de acord cu aceste propuneri ieșite din contextul lumii 

actuale și sute de organizații s-au declarat revoltate de aceste inițiative ale Comisiei Europene. 

Consider că este nevoie de o schimbare majoră de politică în ceea ce privește legislația dreptului de autor, în direcția 

în care creatorii, utilizatorii, profesorii și antreprenorii pot beneficia la potențial maxim de oportunitățile aduse de 

mediul digital. 

Vă rog să transmiteți Comisiei punctul meu de vedere. Susțin poziția adoptată de Asociația pentru Tehnologie și 

Internet și rezumată pe site-ul campaniei “Reforma copyright în UE: implică-te și corectează!” - 

https://apti.ro/copyright-reform/. 

Vă rog să mă țineți la curent și să mă implicați în discuțiile online și față în față pe această temă de interes, 

 

Nume prenume 


