
 

 
 

 
 

Bruksela, 4 lipca 2012 r. 
 
 
Reakcja europejskiego przemysłu wytwórczego i sektora kreatywnego na głosowanie 
Parlamentu Europejskiego w sprawie ACTA. 
 
 
 
Innowacyjne europejskie branże wytwórcze i kreatywne są przekonane, że wynik dzisiejszego głosowania 
w Parlamencie Europejskim będzie miał szkodliwe skutki dla własności intelektualnej, zatrudnienia i 
gospodarki Europy. Podejmując decyzję w sprawie ACTA, Unia Europejska straciła szansę na zapewnienie 
swoim sektorom bazującym na kreatywności i innowacyjności ochrony na światowym rynku. „ACTA to 
ważne narzędzie promocji europejskich miejsc pracy i własności intelektualnej. Niestety porozumienie 
miało zły start w Parlamencie Europejskim i jego rzeczywiste i ważne zalety nie przetrwały” – twierdzi 
Anne Bergman-Tahon, Dyrektor Federacji Europejskich Wydawców (FEP), członek koalicji ponad 130 
organizacji popierających ACTA.  

 

Wielu europosłów miało nadzieję, że z podejmowaniem ostatecznej decyzji będzie można zaczekać do 
czasu uzyskania opinii Trybunału Sprawiedliwości. Frances Moore, szefowa IFPI, komentuje głosowanie: 
„Czekamy teraz na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i apelujemy do Parlamentu 
Europejskiego, aby uczynił egzekwowanie praw własności intelektualnej priorytetem naszej polityki w 
obszarze handlu zagranicznego.”  

 

Prawa własności intelektualnej są motorem konkurencyjności Europy w obrocie światowym, a także 
czynnikiem napędzającym rozwój gospodarczy i rynek zatrudnienia. W obecnym klimacie ekonomicznym 
szczególnie istotna staje się ochrona tych praw poza granicami UE. „Europa miała okazję, aby poprzeć 
ważne porozumienie, które poprawia standardy ochrony praw własności intelektualnej na arenie 
międzynarodowej. Spodziewamy się, że ACTA wejdzie w życie bez Europy, co postrzegamy jako znaczącą 
stratę dla 27 państw członkowskich” – powiedział Alan C. Drewsen, Dyrektor Wykonawczy 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Znaków Towarowych (INTA). 

 

Dyskusje nad ACTA to największe wielostronne negocjacje prowadzone w ramach procedury 
konstytucyjnej po Traktacie Lizbońskim. Zdaniem Thomasa Boué, Dyrektora ds. stosunków z rządem 
organizacji Business Software Alliance „Naruszenia praw własności intelektualnej to ogromny problem w 
Europie i istnieje wyraźna potrzeba rozwinięcia norm międzynarodowych i najlepszych praktyk w 
obszarze egzekwowania praw własności intelektualnej. ACTA mogło być ważnym krokiem w kierunku 
poprawy światowych standardów ochrony tych praw. Źle się stało, że porozumienie zostało 
storpedowane przez różnice między instytucjami i obawy względem przejrzystości.” 

 

 



 

 

 

 
 
 
„Cieszymy się, że Parlament Europejski stara się być postrzegany jako wrażliwy na niepokoje społeczne – 
organizacje reprezentujące branże zatrudniające ponad 120 milionów pracowników w Europie apelowały 
jednak o przyjęcie ACTA” – mówi Jeffrey P. Hardy, Dyrektor ICC-BASCAP.  
 
„Parlament mówi ‘nie’ porozumieniu ACTA, ale jednocześnie podkreśla, że globalna koordynacja ochrony 
własności intelektualnej jest niezmiernie ważna. Szanujemy to stanowisko” - mówi Johannes Studinger, 
szef UNI MEI Global Union. „Rzeczywiście, zrównoważony wzrost branży kreatywnej w obszarze 
światowej gospodarki cyfrowej wymaga skutecznego egzekwowania praw własności intelektualnej. 
Jakakolwiek strategia w tej dziedzinie pozostanie nieskuteczna bez silnego zaangażowania w skali 
międzynarodowej. Apelujemy do instytucji UE, aby współpracowały, zamiast wzajemnie się zwalczać, a 
wspólne zaangażowanie przekuwały w skuteczne strategie” – dodaje.  

 

Krytycy ACTA odwołują się do szeregu zasad i obaw. „Debata w sprawie ACTA została niestety 
zorganizowana wokół takich pojęć, jak cenzura i ‘zniszczenie internetu’, zamiast koncentrować się na 
ochronie podstaw ekonomicznych dla zatrudnienia w Europie.” – twierdzi Dominick Luquer, Sekretarz 
Generalny Międzynarodowej Federacji Aktorów (FIA).  

 

„W przeciwieństwie do wielu wypowiedzi, podstawowe prawa jednostki są w pełni respektowane przez 
ACTA i oczekujemy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie.” – mówi Dara MacGreevy, 
Dyrektor ds. antypirackich organizacji ISFE, reprezentującej europejską branżę gier video.  

 

Patrząc w przyszłość uważamy, że politycy europejscy powinni kontynuować wysiłki na rzecz ochrony 
własności intelektualnej, która leży u podstaw innowacyjnych i wytwórczych sektorów gospodarki, 
zarówno lokalnie, jak i za granicą, w środowisku online i offline.  „Deklaracja, jaka padła w Parlamencie 
Europejskim, że dzisiejsze głosowanie nie jest głosowaniem przeciwko egzekwowaniu praw własności 
intelektualnej, brzmi obiecująco. Europejskie innowacyjne branże wytwórcze i kreatywne mają nadzieję, 
że pozostali sygnatariusze ACTA będą chronić nasze prawa na arenie międzynarodowej.” – powiedział 
Alberto Paccanelli, Prezes EURATEX - Europejskiej Konfederacji Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Dodatkowe informacje:  

Sygnatariuszami informacji prasowej są niektóre z ponad 130 organizacji handlowych reprezentujących 
europejskie branże wytwórcze i kreatywne, zatrudniające ponad 120 milionów pracowników, które 
podpisały deklarację poparcia dla ACTA. Więcej informacji na www.actafacts.com 
 
 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z następującymi organizacjami: 

 
 
The International Federation of Actors (FIA) 
Dominick Luquer 
General Secretary 
dluquer@fia-actors.com; + 32 2 234 56 52 
 
UNI MEI 
Johannes Studinger 
Head of UNI MEI 
johannes.studinger@uniglobalunion.org; + 32 2 234 56 52 
 
International Trademark Association (INTA) 
Jessica Tuquero      Christina Sleszynska 
Manager, Communications    Europe Representative 
jtuquero@inta.org; +1-212-642-1727   csleszynska@inta.org; +32-2-550-3833 
 
Interactive Software Federation of Europe (ISFE) – Representing the European Video Games Industry 
Dara MacGreevy 
Anti-Piracy Director 
dara.macgreevy@isfe.eu; +32 2 612 17 77 
 
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 
Daniel Friedlaender      
Senior Communications Adviser     
Daniel.friedlaender@ifpi.org; +32 498 255 156   
 
Motion Picture Association (MPA) 
Sabine Henssler      Niklas Lagergren 
Communications Director    VP European Affairs 
Sabine_henssler@mpaa.org; + 32 2 778 2701  niklas_lagergren@mpaa.org; + 32 2 778 2706 
 
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), International Chamber of Commerce (ICC) 
Alexandra Iliopoulou  
Policy and Legal Adviser  
alexandra.iliopoulou@bascap.com; +32 489 970 143  
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Lisa Randles 
Communications Director, EMEA 
Business Software Alliance 
lisar@bsa.org; +44 (0)20 7340 6088 
 
Stéphanie Le Berre 
Legal and Social Affairs 
EURATEX  
stephanie.le.berre@euratex.eu +32 2 285 48 93/86 
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