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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Europeana — следващи стъпки
(2009/2158(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 151 от Договора за ЕО,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 28 август 2009 г., озаглавено 
„Europeana — следващи стъпки“ (COM(2009)0440),

– като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторските права и на 
сродните им права в информационното общество1,

– като взе предвид препоръка 2006/585/ЕО на Комисията от 24 август 2006 г. относно 
цифровизацията и онлайн достъпа до културна информация и съхранението на 
информация в цифров формат2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2009 г., озаглавено 
„Авторското право в икономиката на знанието“ (COM(2009)0532),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 август 2008 г., озаглавено
„Европейското културно наследство – достъпно с едно натискане на бутон. 
Напредък по цифровизацията и предоставянето в интернет на материали от сферата 
на културата и по цифровото съхранение на данни в ЕС“ (COM(2008)0513),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 20 ноември 2008 г. относно 
европейската цифрова библиотека EUROPEANA3,

– като взе предвид окончателния доклад от 4 юни 2008 г. относно осиротелите 
произведения (произведения, носителите на правата върху които не могат да бъдат 
установени или открити) и произведенията с изчерпани тиражи на подгрупата по 
авторско право към експертната група на високо равнище относно съхранението на 
информация в цифров формат,

– като взе предвид окончателния доклад от май 2008 г. относно публично-частните 
партньорства за цифровизация и онлайн достъп до европейското културно 
наследство на подгрупата по публично-частни партньорства към експертната група 
на високо равнище относно съхранението на информация в цифров формат,

– като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно „i2010: Към 
европейска дигитална библиотека“4,

                                               
1 OВ L 167, 22.6.2001 г., стp. 10.
2 OВ L 236, 31.8.2006 г., стp. 28.
3 OВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 18.
4 ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 296.
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– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика и  комисията по правни 
въпроси (A7-0000/2009),

А. като има предвид, че в условията на цифрова среда от първостепенно значение е да 
се гарантира всеобщ достъп до европейското културно наследство и да се осигури 
неговото съхранение за бъдещите поколения,

Б. като има предвид, че богатството и разнообразието на общото европейско културно 
наследство следва да се популяризира сред възможно най-широк кръг хора и че 
държавите-членки и културните институции, по-конкретно библиотеките, играят 
централна роля в това старание както на национално, така и на регионално и местно 
равнище,

В. като има предвид, че европейското културно наследство е съставено до голяма 
степен от произведения в публичната сфера и че достъпът до тях в цифровия свят 
следва да се предоставя, доколкото е възможно, във формати с високо качество,

Г. като има предвид, че трябва да се отчете бързото развитие на нови технологии и 
произтичащите от тях промени в културните практики, както и съществуващите 
проекти за цифровизация извън Европа, като например Google Books, и резултатите 
от съдебното споразумение относно този проект в Съединените американски щати,

Д. като има предвид, че досега е цифровизирана само малка част от европейското 
културно наследство и че държавите-членки напредват с различно темпо, а 
публичното финансиране, предназначено за масова цифровизация е недостатъчно,

Е. като има предвид, че от цифровизацията на европейското културно наследство ще 
се възползват също така други сектори като образование, наука, изследвания, 
туризъм, както и медиите,

Ж. като има предвид, че цифровата технология представлява също така забележителен 
инструмент за хората с увреждания, 

З. като има предвид, че законодателството относно авторското право се различава 
значително сред държавите-членки на ЕС, а статусът на авторското право за голям 
брой произведения остава несигурен,

И. като има предвид, че са необходими незабавни усилия за решаване на въпроса за 
„черната дупка“ с оглед на съдържанието, създадено през 20 и 21 век, поради която 
творби с висока културна стойност чезнат без да бъдат използвани, 

Й. като има предвид, че всяко решение на въпроса следва да отчита интересите на 
всички заинтересовани страни,

Europeana – стъпка от ключово значение за опазването и разпространяването на 
европейското културно наследство
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1. приветства създаването и развитието на европейската цифрова библиотека, музей и 
архив за висококачествено съдържание, наречена Europeana в качеството ѝ на 
обединено, пряко и многоезично място за достъп и вход към европейското културно 
наследство;

2. подчертава колко е важно Europeana да се развие до напълно действен портал с 
многоезичен интерфейс и свойства на семантична мрежа, който запазва високото 
качество на произведенията и данните, достъпни от целия свят; 

3. изразява съжаление поради неравномерния принос на държавите-членки за 
съдържанието на Europeana и насърчава както тях , така и други културни 
институции да си сътрудничат тясно за цифровизацията на произведенията и да 
продължат със своите усилия за създаване на планове за цифровизация на всички 
възможни равнища, като по този начин се избягва дублиране на усилията и се 
ускорява цифровизация на културното съдържание;

4. подчертава потенциалните икономически ползи от цифровизацията, тъй като 
културните активи в цифрова форма имат значително икономическо въздействие,
особено върху свързаните с културата сектори и подпомагат икономиката на 
знанието;

5. подчертава, че порталът следва да отчита потребностите на хората с увреждания, 
които следва да са в състояние да получат пълен достъп до европейското 
колективно познание; във връзка с това насърчава издателите да предоставят повече 
произведения в достъпни за хората с увреждания формати;

6. подчертава, че Europeana следва да се превърне в главна отправна точка за целите 
на образованието и изследванията; счита, че ако се интегрира последователно в 
образователните системи, тя би могла да приближи младите европейци към тяхното 
културно и литературно наследство;

7. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да вземат всички 
необходими мерки за преодоляване на разликата в знанието между Европа и 
Съединените американски щати и да осигурят пълен достъп на европейците до 
тяхното собствено културно наследство;

8. приветства решението на Комисията за подновяване на мандата на експертната 
група на високо равнище, тъй като тя допринася за една споделена визия за 
европейските цифрови библиотеки, и изразява подкрепата си за практически 
решения на ключови въпроси във връзка с онлайн достъпа до културен материал;

По-богато и по-качествено съдържание за Europeana 

9. насърчава доставчиците на съдържание да увеличат разнообразието от видовете 
съдържание за Europeana, по-специално звуковото и филмовото съдържание, като 
обърнат специално внимание на онези творби, които лесно се разрушават, като в 
същото време спазват правата на интелектуална собственост и особено правата на 
изпълнителите;
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10. изразява своето убеждение, че съдържанието, което е обществено достояние в 
аналогова среда, следва да продължи да бъде обществено достояние и в цифровата 
среда, независимо от промяната на формата;

11. призовава онези европейски културни институции, които започват дигитализация 
на съдържанието на произведенията, които са обществено достояние, да го 
предоставят посредством Europeana, без да ограничават достъпността му до 
територията на своята страна;

12. подчертава, че следва да бъдат намерени решения, така че Europeana да предлага 
както съдържание, защитено от авторско право, така и произведения с изчерпан 
тираж и осиротели произведения посредством секторен подход, като едновременно 
се спазват законите относно интелектуалната собственост; счита, че решения като 
например разширено колективно лицензиране или други практики за колективно 
управление следва да бъдат насърчени;

13. подкрепя намерението на Комисията за установяване на система за просто и 
разходно-ефективно изясняване на правата за цифровизация на публикувани 
произведения и тяхната достъпност в интернет, като работи в тясно сътрудничество 
с всички заинтересовани участници;

14.  в тази връзка приветства и подкрепя инициативи, като например проекта ARROW1, 
в който си партнират както носители на авторски права, така и представители на 
библиотеки, по-специално, когато тези инициативи се стремят да определят 
носителите на права и да изяснят статуса на произведенията по отношение на 
правата, включително и да изяснят дали произведенията са осиротели или с 
изчерпан тираж;

15. подкрепя едно балансирано решение за цифровизация и разпространение на 
осиротели произведения из цяла Европа, което започва от определянето им, 
установяването на общи стандарти (включително стандарти за надлежна проверка, 
които се прилагат при издирването на техните собственици) и разрешаването на 
въпроса с възможното нарушаване на авторските права при използването на 
осиротели произведения;

16. посочва, че е необходимо да се разработят технологии за гарантиране на 
дълготрайно и устойчиво цифрово съхранение, оперативна съвместимост на 
системите за достъп до съдържанието, многоезикова навигация и наличност на 
съдържание и пакет от обединяващи стандарти;

Финансиране и управление

17. подчертава, че създаването на устойчив модел за финансиране и управление е от 
решаващо значение за съществуването на Europeana в дългосрочен план;

18. подчертава, че за да се посрещнат високите разходи за цифровизация и да се спазят 

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works – „Достъпни регистри с информация за 
права и осиротели произведения“
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сроковете, трябва да се разработят нови методи на финансиране, като например 
публично-частни партньорства въз основата на правилно разбрани условия и общи 
насоки;

19. подчертава, че значителна част от финансирането следва да дойде от публичен 
принос и предлага процесът на цифровизация да се отчете в рамките на 
Лисабонската стратегия, а една част от разходите за цифровизация да се включи в 
следващата многогодишна финансова рамка посредством програми на Общността;

20. предлага организиране на кампания „Присъедини се към Europeana“ относно 
усилията за финансиране с цел повишаване на осведомеността по този въпрос и за 
неговата неотложност и препоръчва една част от определените за Europeana ресурси 
да бъдат предназначени за нейното популяризиране сред възможно най-широка 
публика; 

21. приветства настоящия принос на Фондацията за европейската цифрова библиотека 
за улесняване на официалните споразумения между музеи, архиви, аудио-визуални 
архиви и библиотеки относно начините на сътрудничество за реализирането и 
устойчивостта на съвместния портал Europeana;

22. счита, че културните институции трябва да продължат да играят централна роля в 
бъдещото управление на Europeana;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Europeana1 — Европейската цифрова библиотека, музей и архив - беше открита през 
ноември 2008 г. като част от инициативата на Комисията за цифрови библиотеки, чиято 
цел е да направи европейското културно и научно наследство достъпно за всички чрез 
интернет.

Днес Europeana предлага 4,6 млн. цифровизирани произведения, включващи книги, 
карти, филмов материал и фотографии. Целта е да има 10 млн. произведения до юни 
2010 г., когато се очаква да бъде стартирана нова версия на Europeana. Втората фаза на 
проекта ще започне през 2011 г. с напълно действаща Europeana.eu, която ще бъде по-
многоезична и ще има свойства на семантична мрежа. Допълнителна ценност за 
потребителите е, че Europeana им дава възможност да намират информация на 
собствения си език. 

Europeana се финансира от програмата eContentplus, от Програмата за 
конкурентоспособност и иновации и от някои държави-членки и културни институции.

Фондацията за европейската цифрова библиотека беше учредена с цел да предоставя 
достъп до различни домейни за европейско културно наследство. Тя се стреми да 
улеснява официалните споразумения между музеи, архиви, аудио-визуални архиви и 
библиотеки относно начините на сътрудничество за реализирането и устойчивостта на 
съвместния портал Europeana. Тя също така има за цел да предостави правна рамка, 
която ЕС да използва за целите на финансирането и като основа за бъдещо управление. 

Сайтът се поддържа от офиса за Europeana, който се помещава в Нидерландската 
национална библиотека. Над 1000 културни институции предоставят съдържание в
Europeana (пряко или чрез концентратори) и над 150 институции участват в нейната 
партньорска мрежа.

Сега Комисията обмисля следващата фаза от разработването на Europeana. Целта е да 
се гарантира, че Europeana и политиката за цифрофизация, предоставяне на онлайн 
достъп и съхранение в цифров вид, на която се основава проектът, осигуряват трайно 
присъствие на европейската култура в интернет и превръщат нашето общо и 
разнообразно наследство в неделима част от европейската информационна 
инфраструктура на бъдещето.

Беше поставено начало и на публична консултация относно бъдещето развитие на 
Europeana. Тя се отнасяше, наред с другото, и до начина, по който частният сектор 
може да се ангажира с по-нататъшното развитие на Europeana чрез публично-частни 
партньорства, и до това, как защитеното от авторско право съдържание може да стане 
достъпно за търсене чрез Europeana.

В резолюцията си от 27 септември 2007 г. „i2010: Към европейска дигитална 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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библиотека“ Европейският парламент изрази силната си подкрепа за идеята за 
създаване на европейска цифрова библиотека като място за общ и многоезичен достъп 
до европейското културно наследство.

Сега, когато Europeana се превръща реалност, тя се нуждае от ясна политическа 
подкрепа от Европейския парламент, тъй като устойчивостта и качеството на този 
проект зависят от създаването на устойчив модел на финансиране и управление, от 
намирането на решения за масовото цифровизиране на материали, защитени от 
авторско право, и от повишаването на осведомеността за значението на тези усилия 
сред държавите-членки.

Основни въпроси, засягащи съдържанието

Цифровизацията на продуктите на културата, в това число книгите, е обемно и скъпо 
начинание, изискващо тясно сътрудничество между притежатели на авторски права, 
културни институции и дружества в сферата на ИКТ, както и между публичния и 
частния сектор.

Подбраното съдържание, което следва да бъде цифровизирано и включено в Europeana, 
се определя от държавите-членки и техните културни институции в съответствие с 
политиките им в областта на културата и/или информацията. 

Приносът на различните държави-членки към Europeana е много разнороден както по 
отношение на броя произведения, така и по отношение на типа материали. Едва 5% от 
всички цифрови книги са налични в Europeana. Почти половината от тях са от Франция. 
Други държави с голям принос са Германия (16%), Нидерландия (8%) и Обединеното 
кралство (8%). Всички други държави допринасят с по 5 или по-малко процента всяка. 

При положение, че в други части на света започва масова цифровизация, по-
сериозното заемане със задачата за широкомащабна цифровизация на европейското 
културно наследство става наложително. Следва да се обърне специално внимание на 
произведения, които са крехки и могат да престанат да съществуват много скоро, и 
наред с другото, на аудиовизуалните материали.

Първоначалната цел беше да се фокусира вниманието върху потенциала на текстови 
материали, за които не се плащат авторски права. По причини от правно естество 
Europeana не включва нито книги, чиито тираж е изчерпан (90% от съдържанието на 
националните библиотеки), нито „осиротели произведения“ (10 до 20% от 
националните колекции), чиито автори не могат да бъдат открити.

В същото време е ясно, че следва да се намерят решения на проблема с включването на 
материали, защитени от авторско право. Това е особено важно с цел да се избегне 
„черна дупка на 20-ти век“ — ситуация, при която в интернет са достъпни множество 
културни материали отпреди 1900 г., докато тези от по-близкото минало са много 
малко. Това налага тясно сътрудничество между културните институции и носителите 
на авторски права при пълно съблюдаване на законодателството в областта на 
авторското право.
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Особено остър проблем съществува в сферата на осиротелите произведения, т.е. 
произведения, чиито носители на права е невъзможно или много трудно да бъдат 
открити. Повечето държави-членки са постигнали малък напредък, откакто Комисията 
издаде през 2006 г. Препоръка за цифровизация и цифрово съхраняване.

Проблемът с осиротелите произведения предизвиква нарастващо внимание вследствие 
на съдебното споразумение за „Google Book Search“ (търсене на книги в Google) в 
Съединените американски щати, което засяга много от тези произведения. (Google 
Books е търговски проект, разработен от един от най-важните играчи на пазара на 
интернет-услугите. Той дава възможност на потребителите след търсене по ключово 
дума да разглеждат в интернет обществено достъпни книги или откъси от книги, 
защитени от авторско право). Това е споразумение между Google и Асоциацията на 
американските издатели и Авторската гилдия за съдебни действия при нарушаване на 
авторското право. Американското споразумение се отнася единствено до търговската 
експлоатация на книги от страна на Google в САЩ. При все това то може да доведе до 
възникване на разлика в знанието между Европа и САЩ, ако вследствие на това 
споразумение цифровизираните книги от европейски автори станат достъпни само от 
територията на САЩ. Google би могъл да се окаже във фактически монополно 
положение като единствен източник на решаващи правомощия за откриването, 
разпространението и продажбите на книги.

Следователно Комисията трябва да наблюдава отблизо развитието на положението. 
Следва да се предприемат всички необходими мерки, за да се избегне ново цифрово 
разделение и да се защитят общите дългосрочни европейски интереси. Европейският 
подход се отличава от този на Google Books, тъй като Europeana е услуга, достъпна по 
цял свят, и се стреми към висококачествено съдържание и пълно спазване на 
законодателството в областта на авторското право. Това следва да се има предвид при 
търсенето на решения на разнородните проблеми, които възникват във връзка със 
законодателството в областта на авторското право, което силно се различава в 
различните държави-членки на ЕС.

Понастоящем инициативи като ARROW (Accessible Registries of Rights Information and 
Orphan Works – „Достъпни регистри с информация за права и осиротели 
произведения“) – проект, даващ възможност на всеки потребител да провери дали 
дадено произведение е достъпно, не подлежи на защита от авторско право или е
осиротяло, чрез използване на разработен на европейско равнище интерфейс, както и 
да получи информация за носителите на авторски права – са много полезни 
инструменти за улесняване изясняването на статута на осиротелите произведения. 

Текущите проекти по цифровизацията в Европа демонстрират възникващия проблем с 
материали, които са обществено достояние, след промяна на формата. Съществено 
важно е книгите, които са обществено достояние в аналоговия свят, да останат 
обществено достояние и в дигиталния свят и от тях да могат да се ползва възможно 
най-широка публика. В Европа съществуват разнообразни подходи, които повдигат 
въпроси от правно естество относно правата, създадени от цифровизацията.

Сред проблемните въпроси, свързани с материалите, които са обществено достояние, е 
например свързването им с нов тип права, създадени от цифровизацията, 
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предоставянето на изключителни права върху произведенията, които са обществено 
достояние, на цифровизиращото дружество, както и териториалните ограничения за 
достъп до културно съдържание, които могат да възникнат в процеса на цифровизация.

Въпроси, свързани с финансирането

Финансовият модел за европейската цифрова библиотека претърпя развитие от 
изключително общностно финансиране (до 2009 г. чрез проекта EDL-net, съфинансиран 
по програма eContentplus) до модел, при който финансирането е не само от страна на 
Комисията (чрез Програмата за конкурентоспособност и иновации), но също така и от 
страна на държавите-членки, някои културни институции и спонсори от частния сектор
(от 2009 г. до края на 2013 г.) 

Трябва да се разработят нови методи на финансиране, за да се открие устойчив модел 
на финансиране от 2013 г. нататък.

Един от предвижданите начини е да се премине от настоящото финансиране на база 
проекти към публично-частни партньорства и по-структурирани вноски от страна на 
публичните институции. 

Публично-части партньорства могат да се създават под различни форми, като 
например частно спонсориране, заплащане за линкове, предоставяни от Europeana 
към съдържание на организации, които реализират печалба от това съдържание, както и 
стигащи по-далече модели на партньорство, при които частният сектор би бил пряко 
ангажиран в поддържането на Europeana и в реализирането на приходи за 
функционирането на сайта. Това следва винаги да се извършва въз основа на добре 
разбрани условия и общи насоки. 

Моделите на публично финансиране следва да включват както по-големи вноски от 
страна на държавите-членки, така и непрекъснат принос от страна на Общността 
след 2013 г.

Непосредствена задача би било справянето със скъпоструващата масова цифровизация 
съгласно търпящата понастоящем изменения Лисабонска стратегия. Един от начините 
би било, като част от разходите за цифровизация се покрият от следващото поколение 
програми на Общността и това се отчете в следващата многогодишна финансова рамка. 
Днешната рецесия не може да бъде причина да се намали финансирането за 
информационно общество, цифровизация и др.

Необходима е истинска кампания за бъдещо финансиране, включваща конференции за 
набиране на средства, за да се засили информираността относно Europeana и в по-
широк контекст – относно огромния обем работа и усилия, необходими за 
осъществяване на значителен напредък в широкомащабната цифровизация на 
европейското културно наследство.


