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Stanowisko branży cyfrowej grupy państw Trójmorza ws. wspólnej polityki
dotyczącej rozwoju sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii
Jako przedstawiciele związków i stowarzyszeń reprezentujących największe przedsiębiorstwa
z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii należących do grupy krajów Trójmorza: z Polski, Czech,
Słowacji, Litwy, Estonii i Rumunii, wychodzimy z inicjatywą współpracy w zakresie wspierania
kreatywnego biznesu oraz kształtowania regulacji prawnych, które przyczynią się do rozwoju
innowacyjności w naszym regionie Europy. Współpraca w regionie Trójmorza nie może ograniczać się
jedynie do kwestii bezpieczeństwa energetycznego czy rozwoju sektora transportowego. W myśleniu
perspektywicznym, przewidującym to, co będzie dominujące w sferze gospodarczo-ekonomicznej w
najbliższych latach, nie można zapominać o rynku nowoczesnych technologii i gospodarki cyfrowej,
których stopień rozwinięcia będzie decydujący dla konkurencyjności Europy względem reszty świata.
Należy przy tym podkreślić, że intencja poszerzonej współpracy branży cyfrowej i nowoczesnych
technologii z państw należących do grupy Trójmorza nie ma na celu podzielenia Unii Europejskiej.
Wręcz przeciwnie – idea ta pozwoli nie tylko wyrównać szanse i drzemiący potencjał krajów w tej
części Europy, ale będzie sprzyjać rozwojowi i podnoszeniu konkurencyjności europejskiego rynku
względem globalnych gigantów.

W naszym wspólnym interesie jest, by wspierać wszelkie inicjatywy, w tym propozycje
uregulowań prawnych tak, by pomagały one rozwojowi branży cyfrowej i nowoczesnych technologii
w Unii Europejskiej oraz w państwach grupy Trójmorza, dla których innowacyjność jest szczególnie
ważnym impulsem dla rozwoju zarówno gospodarek krajowych, jak i gospodarki tej części Europy. Ze
względu na to, że przyszłość naszego sektora, który w dużym stopniu jest impulsem dla narodowych
gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej, jest uzależniona od prawnych regulacji
powstających w Brukseli, chcielibyśmy, aby nasz wspólny głos był dostatecznie słyszalny na unijnej
arenie.
Jest to dla nas istotne zwłaszcza teraz, gdy Unia Europejska pracuje nad regulacjami
kształtującymi Jednolity Rynek Cyfrowy. Pomimo słusznych intencji przyświecającym projektom,
które pojawiły się na unijnej agendzie, część z istotnych przepisów może ograniczyć powstawanie
innowacyjnych produktów i usług, w których konieczne jest wykorzystywanie i przetwarzanie danych,
a także obciążą wysokimi kosztami przedsiębiorstwa z branży internetowej.
Ze szczególnie dużym niepokojem przyglądamy się dotychczasowym pracom nad projektem
Dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Zachowując głęboki
szacunek dla prywatności, twórców oraz ich słusznych praw, należy zwrócić uwagę na to, że państwa
członkowskie , przy minimalnym obciążeniu regulacjami, powinny mieć prawo do utrzymywania lub
rozszerzania możliwości łatwego korzystania przez przedsiębiorców z eksploracji tekstu i danych
(TDM - text and data mining), do których mają legalny dostęp, bez potrzeby uzyskiwania
dodatkowych licencji. Jednak obecny zapis w Dyrektywie utrudniałby TDM i w konsekwencji również
rozwój gospodarki opartej na danych i sztucznej inteligencji w Europie. Co więcej, wprowadzenie
wyjątku TDM ograniczonego jedynie do niektórych instytucji naukowych uderzy w kraje członkowskie,
zwłaszcza te należące do krajów Trójmorza, które chętnie wybierane są przez międzynarodowe
koncerny do lokowania Centrów R&D. Wyrażamy obawę, że nowe zapisy w takim ograniczonym
kształcie spowodują przeniesienie tych ośrodków do krajów spoza Unii Europejskiej. Dlatego
stoimy na wspólnym stanowisku, że należy maksymalnie poszerzyć zakres podmiotów mogących
swobodnie praktykować TDM.
Ponadto warto zauważyć, że Dyrektywa w sprawie praw autorskich w kształcie przyjętym we
wrześniu br. przez Parlament Europejski w naszej ocenie znacznie ograniczy również ważny dla
obywateli naszych krajów dostęp do informacji, co uderzy w podstawy nowoczesnego
społeczeństwa informacyjnego. Sprzeciw wyrażamy również wobec zapisów, które odchodzą od
rozwoju, implementacji i stosowania technologii w celu ochrony właścicieli praw autorskich oraz
zapisów, które przez wprowadzenie obowiązku filtrowania internetu w celu ochrony praw autorskich,
zaszkodzą z jednej strony rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących w sieci oraz
rynkowi e-commerce, a z drugiej ograniczą swobodę wypowiedzi użytkowników czy ich ekspresji
artystycznej.

Decyzje w Unii Europejskiej w tych kwestiach wkrótce przesądzą o przyszłości gospodarki
cyfrowej także w naszym regionie Europy oraz o tym, czy nasze kraje będą konkurencyjne pod
względem innowacyjności dla gospodarki amerykańskiej czy azjatyckiej. Jako przedstawiciele
szerokiego porozumienia przedstawicieli sektora cyfrowego i nowoczesnych technologii z krajów
Trójmorza, zainteresowanych rozwojem cyfrowej gospodarki, edukacji, nauki i społeczeństwa
obywatelskiego, apelujemy do rządów naszych państw o wsparcie tych postulatów w ramach
projektowanych unijnych przepisów dotyczących Jednolitego Rynku Cyfrowego i sprzeciwienie się tym,
które temu rozwojowi mogą zaszkodzić.
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