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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sdělení s názvem „Europeana – další postup“
(2009/2158(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 151 Smlouvy o ES,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. srpna 2009 nazvané „Europeana – další postup“ 
(KOM(2009)0440),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001
o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti1,

– s ohledem na doporučení Komise 2006/585/ES ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci 
kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2009 nazvané „Autorské právo ve znalostní 
ekonomice“ (KOM(2009)0532),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. srpna 2008 nazvané „Evropské kulturní dědictví 
na dosah jedním kliknutím – Pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho 
dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů v EU“ (KOM(2008)0513),

– s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 20. listopadu 2008 o Evropské digitální 
knihovně EUROPEANA3,

– s ohledem na závěrečnou zprávu podskupiny pro autorská práva skupiny odborníků na 
vysoké úrovni pro oblast digitálních knihoven, uchovávání digitálních záznamů
a osiřelých a již nevydávaných dílech ze dne 4. června 2008,

– s ohledem na závěrečnou zprávu podskupiny pro partnerství veřejného a soukromého 
sektoru skupiny odborníků na vysoké úrovni pro oblast digitálních knihoven o partnerství 
veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci kulturního dědictví a jeho dostupnost on-
line z května 2008,

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o i2010: směrem k evropské digitální 
knihovně4,

– s ohledem článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2009),

                                               
1 Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
2 Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 28.
3 Úř. věst. C 319, 13.12.2008, s. 18.
4 Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
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A. vzhledem k tomu, že v digitálním prostředí je zásadně důležité zaručit všeobecný přístup
k evropskému kulturnímu dědictví a zajistit jeho zachování pro další generace,

B. vzhledem k tomu, že by se mělo v co největší míře propagovat bohatství a rozmanitost 
společného evropského dědictví a že členské státy a kulturní instituce, zejména knihovny, 
mohou při tomto úsilí hrát klíčovou úlohu, a to jak na celostátní, tak i na regionální
a místní úrovni,

C. vzhledem k tomu, že evropské kulturní dědictví se z velké části skládá z veřejně 
dostupných děl a že v digitálním světě by se měl zajistit přístup k těmto dílům pokud 
možno ve velmi kvalitních formátech, 

D. vzhledem k tomu, že je nutné brát v úvahu rychlý vývoj nových technologií, který přináší 
změny v kulturních praktikách, a již existující digitalizační projekty mimo Evropu, jako 
například Google Books, a výsledky urovnání souvisejícího soudního sporu ve Spojených 
státech amerických;

E. vzhledem k tomu, že dosud byla digitalizována jen velmi malá část evropského kulturního 
dědictví, že členské státy pokračují různě rychle a že veřejné finanční prostředky přidělené 
na hromadnou digitalizaci nepostačují,

F. vzhledem k tomu, že digitalizace evropského kulturního dědictví přinese prospěch také 
jiným oblastem, například vzdělávání, vědě, výzkumu, cestovnímu ruchu a sdělovacím 
prostředkům,

G. vzhledem k tomu, že digitální technologie je také významným nástrojem pro osoby se 
zdravotním postižením, 

H. vzhledem k tomu, že právní předpisy v oblasti autorských práv se v jednotlivých 
členských státech široce liší a že status autorských práv k mnohým dílům zůstává nejistý,

I. vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné usilovat o řešení tohoto problému „černé díry“
v souvislosti s obsahem z 20. a 21. století, kdy díla vysoké kulturní hodnoty bohužel 
nejsou využívána; vzhledem k tomu, že jakékoli řešení musí náležitě zohledňovat zájmy 
všech zúčastněných stran,

Europeana – klíčové opatření pro zachování a šíření evropského kulturního dědictví

1. vítá otevření a rozvoj evropské digitální knihovny, muzea a archivu kvalitního obsahu
s názvem Europeana jako jediného a mnohojazyčného místa, z nějž je možný přímý 
přístup k evropskému kulturnímu dědictví;

2. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit z knihovny Europeana plně funkční službu
s mnohojazyčným rozhraním a s prvky sémantického webu, která zachová vysokou 
kvalitu děl a celosvětově dostupných dat; 

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že jednotlivé členské státy přispívají k obsahu 
knihovny Europeana různou měrou, a vyzývá je, aby při digitalizaci děl úzce 
spolupracovaly s ostatními kulturními institucemi a neustávaly v úsilí o vypracování plánů 
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digitalizace na všech možných úrovních, čímž by se zabránilo zdvojování úsilí, a zároveň 
aby urychlily digitalizaci kulturního obsahu;

4. zdůrazňuje potenciální hospodářské přínosy digitalizace, neboť digitalizované kulturní 
bohatství má významný hospodářský dopad, zejména na odvětví spojená s kulturou, a jsou 
oporou znalostní ekonomiky;

5. zdůrazňuje, že portál by měl zohledňovat potřeby lidí se zdravotním postižením, kteří by 
měli získat plný přístup ke společným vědomostem Evropy; proto povzbuzuje vydavatele, 
aby poskytovali větší počet děl ve formátech přístupných pro osoby se zdravotním 
postižením;

6. zdůrazňuje, že by se Europeana měla stát jedním z hlavních referenčních bodů pro účely 
vzdělávání a výzkumu; domnívá se, že bude-li souvisle integrována do vzdělávacích 
systémů, mohla by mladé Evropany přiblížit jejich kulturnímu a literárnímu dědictví;

7. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly všechny potřebné kroky s cílem 
zabránit vzniku nerovnováhy vědomostí mezi Evropou a Spojenými státy americkými
a zajistit Evropanům plný přístup k jejich vlastnímu kulturnímu bohatství;

8. vítá rozhodnutí Komise obnovit mandát skupině odborníků na vysoké úrovni, neboť tato 
skupina přispívá ke společné vizi evropských digitálních knihoven, a podporuje praktická 
řešení klíčových problémů, které mají vliv na dostupnost kulturního materiálu on-line;

Větší množství a lepší kvalita obsahu pro Europeanu 

9. vyzývá poskytovatele obsahu, aby zvyšovali rozmanitost obsahu pro Europeanu, zejména 
pokud jde o zvukové nahrávky a videonahrávky, a zvláštní pozornost při tom věnovali 
dílům, která rychle podléhají zkáze, a respektovali práva duševního vlastnictví, zejména 
práva výkonných umělců;

10. je přesvědčen, že veřejně dostupný obsah v analogovém světě by měl zůstat veřejně 
dostupný i po změně formátu na digitální;

11. vyzývá evropské kulturní instituce, které se zabývají digitalizací obsahu veřejně 
dostupných děl, aby tento obsah zpřístupnily prostřednictvím Europeany a aby jeho 
dostupnost neomezovaly jen na území svého státu;

12. zdůrazňuje, že by se měla nalézt řešení, jak by mohla Europeana zpřístupňovat i díla, na 
něž se vztahuje autorské právo, ale také již nevydávaná a osiřelá díla přístupem podle 
jednotlivých oblastí při dodržování práv duševního vlastnictví; je přesvědčen, že by mohla 
být upřednostňována řešení, jakými jsou rozšířené udělování kolektivních licencí nebo 
další postupy kolektivní správy;

13. podporuje záměr Komise zavést jednoduchý a z hlediska nákladů hospodárný systém 
zúčtování autorských práv pro digitalizaci vydaných děl a jejich dostupnost na internetu
v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami;
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14. vítá a podporuje proto iniciativy, např. projekt ARROW1, na němž se podílejí držitelé 
práv i zástupci knihoven, zejména proto, že se snaží identifikovat držitele práv a jejich 
práva a vyjasnit právní status děl, včetně toho, zda jsou tato díla osiřelá nebo se již 
nevydávají;

15. je zastáncem vyváženého celoevropského řešení pro digitalizaci a šíření osiřelých děl, 
počínaje jejich přesnou definicí, zavedením společných norem (včetně normy pro náležité 
úsilí při vyhledávání jejich vlastníků) a řešení otázky případného nedodržení autorských 
práv v případě používání osiřelých děl;

16. zdůrazňuje, že je zapotřebí vyvinout technologie s cílem zajistit dlouhodobé a udržitelné 
uchovávání digitálního materiálu, interoperabilitu systémů přístupu k obsahu, 
mnohojazyčnou navigaci a dostupnost obsahu, jakož i soubor sjednocujících norem;

Otázky financování a správy

17. zdůrazňuje, že pro existenci Europeany v dlouhodobém horizontu má zásadní význam 
vytvoření udržitelného modelu financování a správy;

18. zdůrazňuje, že s cílem pokrýt vysoké náklady na digitalizaci a zvládnout časový tlak je 
třeba vytvořit nové metody financování, například partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, na základě jednoznačných podmínek a společných pokynů;

19. zdůrazňuje, že podstatná část finančních prostředků by měla pocházet z veřejných 
příspěvků, a navrhuje, aby se zohlednil proces digitalizace pod záštitou Lisabonské 
strategie a aby se část nákladů na digitalizaci zahrnula do příštího víceletého finančního 
rámce pro programy Společenství;

20. navrhuje zorganizovat kampaň o financování s názvem „Připojte se k Europeaně“, jejímž 
cílem bude zvýšit povědomí o této otázce a její naléhavosti, a doporučuje, aby se část 
zdrojů vyhrazených na Europeanu věnovala na informování co nejširší veřejnosti o této 
knihovně;

21. vítá současné úsilí Nadace evropské digitální knihovny o zprostředkování formálních 
dohod mezi muzei, archivy, audiovizuálními archivy a knihovnami o formách spolupráce
v oblasti realizace a udržitelného provozu společného portálu Europeana;

22. je přesvědčen, že kulturní instituce musí i nadále hrát v budoucím modelu správy 
Europeany hlavní úlohu;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (Přístupný rejstřík informací o autorských 
právech a osiřelých dílech).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Europeana1 – evropská online knihovna, muzeum a archiv – byla spuštěna v listopadu 2008 
jako součást iniciativy Komise „digitální knihovny“ s cílem zpřístupnit všem evropské 
kulturní a vědecké dědictví prostřednictvím internetu.

Nyní nabízí Europeana 4,6 milionu digitalizovaných děl včetně knih, map, filmových ukázek
a fotografií. Cílem je dosáhnout do června 2010, kdy má být spuštěna nová verze Europeany, 
počtu 10 milionů položek. V druhé fázi projektu bude v roce 2011 do plného provozu 
uvedena doména Europeana.eu, která se bude vyznačovat větší mírou mnohojazyčnosti
a prvky sémantického webu. Další přínos pro uživatele spočívá v tom, že Europeana jim 
umožňuje nalézt informace v jejich mateřském jazyce.

Europeana je financována z programu eContentplus, programu pro konkurenceschopnost
a inovace a některými členskými státy a kulturními institucemi.

S cílem poskytovat přístup k evropskému kulturnímu dědictví napříč jednotlivými oblastmi 
byla vytvořena Nadace evropské digitální knihovny. Tato nadace se snaží zprostředkovat 
formální dohody mezi muzei, archivy, audiovizuálními archivy a knihovnami o formách 
spolupráce v oblasti realizace a udržitelného provozu společného portálu Europeana. Zároveň 
usiluje o vytvoření právního rámce, který by EU mohla využívat pro účely financování a jako 
odrazový můstek pro budoucí správu. 

Provoz stránek zajišťuje kancelář Europeany umístěná v nizozemské státní knihovně.
K obsahu Europeany přispívá více než 1000 kulturních institucí (přímo nebo prostřednictvím 
shromaždišť) a více než 150 institucí je součástí její partnerské sítě.

Komise v současnosti plánuje další fázi rozvoje Europeany. Cílem je zajistit, aby Europeana
a související postupy v oblasti digitalizace, dostupnosti online a digitálního uchovávání 
evropskou kulturu na internetu trvale zviditelnily a naše společné a rozmanité dědictví 
přeměnily v nedílnou součást budoucí evropské informační infrastruktury.

Rovněž byla zahájena veřejná konzultace na téma dalšího rozvoje Europeany. Zabývala se 
mimo jiné tím, jak by bylo do dalšího rozvoje Europeany možné zapojit soukromý sektor 
prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru a jak by mohl být 
prostřednictvím Europeany vyhledáván obsah chráněný autorskými právy.

Evropský parlament vyjádřil ve svém usnesení ze dne 27. září 2007 o „i2010: směrem
k evropské digitální knihovně“ silnou podporu myšlence zřízení evropské digitální knihovny, 
která by měla podobu společného, mnohojazyčného místa, z něhož by byl možný přístup
k evropskému kulturnímu dědictví. 

Teď, když se Europeana stává skutečností, je třeba, aby jí Evropský parlament poskytl jasnou 
politickou podporu, neboť trvalý úspěch a kvalita tohoto projektu závisí na tom, zda bude 
vytvořen udržitelný model jejího financování a správy, zda budou nalezena řešení pro 
hromadnou digitalizaci materiálů chráněných autorskými právy a zda se v členských státech 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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podaří zvýšit povědomí o významu těchto snah.

Hlavní otázky týkající se obsahu

Digitalizace kulturních produktů, včetně knih, představuje rozsáhlou a nákladnou činnost, 
která vyžaduje úzkou spolupráci mezi držiteli práv, kulturními institucemi a společnostmi 
působícími v oblasti informačních a komunikačních technologií, a také mezi veřejným
a soukromým sektorem.

Výběr obsahu, který má být digitalizován a vložen do Europeany, stanovují členské státy
a jejich kulturní instituce v souladu s jejich kulturními a/nebo informačními strategiemi. 

Příspěvky jednotlivých členských států do Europeany jsou značně nerovnoměrné, a to jak
z hlediska počtu položek, tak druhu materiálu. Prostřednictvím Europeany je dostupných 
pouze 5 % všech digitálních knih. Téměř polovina z nich pochází z Francie. Dalšími zeměmi, 
které ve velké míře přispívají do Europeany, je Německo (16 %), Nizozemsko (8 %)
a Spojené království (8 %). Všechny ostatní země poskytují každá 5 % nebo méně. 

V době, kdy jinde na světě startuje masová digitalizace, je nutnost vážněji se zabývat
rozsáhlou digitalizací evropského kulturního dědictví stále naléhavější. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat dílům, která jsou v křehkém stavu a brzy mohou být zcela zničena, a z této 
kategorie dále dílům audiovizuálním.

Původním záměrem bylo soustředit se na potenciál, který představoval právně volný textový 
materiál. Z právních důvodů neobsahuje Europeana ani knihy, které se již nevydávají (90 % 
fondů národních knihoven), ani díla osiřelá (10 až 20 % fondů národních knihoven), jejichž 
autory není možné identifikovat.

Zároveň je zřejmé, že je třeba vyřešit, jak by do Europeany mohly být začleněny materiály 
chráněné autorskými zákony. To je obzvláště důležité, aby se předešlo „černé díře 
20. století“, tedy situaci, kdy je na webu zpřístupněno množství kulturního materiálu z období 
před rokem 1900, ale jen velmi málo materiálu z méně vzdálené minulosti. Nezbytná je v této 
situaci úzká spolupráce mezi kulturními institucemi a držiteli autorských práv při plném 
dodržování právních předpisů v oblasti autorských práv.

Mimořádně palčivý problém představuje oblast osiřelých děl, tj. děl, u nichž není možné 
dohledat držitele autorských práv nebo u nichž je to velmi obtížné. Poté, co Komise v roce 
2006 vydala doporučení týkající se digitalizace a uchovávání digitálních záznamů, učinila 
většina členských států jen malý pokrok.

Otázka osiřelých děl budí v poslední době rostoucí pozornost v souvislosti s urovnáním 
soudního sporu ohledně aplikace Google Book Search ve Spojených státech amerických, 
který se týkal mnoha z těchto děl. (V případě Google Books se jedná o komerční projekt 
vytvořený jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu internetových služeb. Po zadání 
klíčového slova do vyhledávače umožňuje uživatelům zobrazovat on-line autorsky 
nechráněné knihy nebo úryvky z knih chráněných autorskými právy.) Jedná se o dohodu mezi 
společností Google a Sdružením amerických vydavatelů a Svazem autorů o urovnání 
soudního sporu o porušování autorských práv. Urovnání ze Spojených států se vztahuje pouze 
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na komerční využití knih společností Google ve Spojených státech. Pokud však budou
v důsledku tohoto urovnání digitalizované knihy evropských autorů dostupné pouze z území 
USA, může se mezi Evropou a USA vytvořit nerovnováha znalostí. Google by mohl získat de 
facto monopolní postavení coby jediný zdroj neomezené moci v oblasti vyhledávání, 
distribuce a prodeje knih.

Komise proto musí bedlivě sledovat, jak se situace vyvíjí. Měly by být učiněny všechny 
nezbytné kroky k tomu, aby se zamezilo novému rozdělení v oblasti digitálních technologií
a aby byly ochráněny společné dlouhodobé evropské zájmy. Evropská cesta se od přístupu 
vlastnímu aplikaci Google Books liší tím, že Europeana je služba, která je dostupná na celém 
světě a která usiluje o vysoce kvalitní obsah a plné dodržování právních předpisů v oblasti 
autorských práv. Při hledání řešení rozmanitých problémů vyvstávajících v souvislosti
s právními úpravami autorských práv, které se mezi jednotlivými členskými státy EU značně 
liší, je toto třeba mít na paměti. 

V současnosti jsou velmi užitečnými nástroji usnadňujícími zúčtování práv vztahujících se na 
osiřelá díla iniciativy jako např. ARROW (Accessible Registries of Rights Information and 
Orphan Works – Přístupný rejstřík informací o autorských právech a osiřelých dílech), 
projekt, díky němuž si může jakýkoli uživatel s pomocí rozhraní vytvořeného na evropské 
úrovni ověřit, zda je dané dílo dostupné, osiřelé či zda autorská práva k němu již vypršela,
a získat informace o držitelích autorských práv. 

Projekty digitalizace probíhající v Evropě ukazují, že po změně formátu vznikají problémy
s veřejně dostupným materiálem. Je zásadní, aby veřejně dostupné knihy vyskytující se
v analogové podobě zůstaly veřejně dostupné i v podobě digitální a aby je mohlo využívat co 
nejširší čtenářstvo. V Evropě je uplatňována celá řada přístupů, které budí právní otázky 
ohledně práv vzniklých na základě digitalizace.

V souvislosti s veřejně dostupným materiálem se mezi problematické body řadí např. 
předpoklad nové úrovně práv vzniklých na základě digitalizace, udílení výhradních práv
k veřejně dostupným dílům společnosti provádějící digitalizaci či územní omezení přístupu ke 
kulturnímu obsahu vytvořenému v průběhu digitalizace. 

Otázky financování

Model financování evropské digitální knihovny prodělal vývoj od financování výlučně
z prostředků Společenství (do roku 2009 prostřednictvím projektu EDL-net 
spolufinancovaného v rámci programu eContentplus) k modelu financování, které nevyužívá 
pouze zdrojů Komise (prostřednictvím programu pro konkurenceschopnost a inovace), ale 
také zdrojů členských států, některých kulturních institucí a sponzorství soukromého sektoru 
(od roku 2009 do konce roku 2013). 

Je nutné vytvořit nové metody financování s cílem nalézt udržitelný model financování na 
období po roce 2013.

Jednou z plánovaných možností je upustit od současného projektového financování a zaměřit 
se na partnerství veřejného a soukromého sektoru a strukturovanější příspěvky od veřejných 
institucí. 
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Partnerství veřejného a soukromého sektoru lze rozvíjet v různých podobách např. jako 
soukromé sponzorství, platby za odkazy nabízené v rámci Europeany na obsah patřící 
organizacím, které z tohoto obsahu vytvářejí zisk, či modely rozsáhlejšího partnerství, v nichž 
by byl soukromý sektor přímo zapojen do provozování Europeany a získávání příjmů na její 
provoz. Taková partnerství by měla vždy probíhat na základě jednoznačných podmínek
a společných pokynů. 

Součástí modelů veřejného financování by po roce 2013 měly být jednak vyšší příspěvky 
členských států, jednak pokračující finanční podpora Společenství.

Bezprostředním úkolem by mělo být nalezení řešení nákladného procesu masové digitalizace
v rámci momentálně se vyvíjející Lisabonské strategie. Krokem vpřed by bylo pokrytí části 
nákladů na digitalizaci z prostředků programů Společenství příští generace a zohlednění 
těchto nákladů v rámci příštího víceletého finančního rámce. Současná recese nemůže být 
důvodem pro omezení výdajů na informační společnost, digitalizaci apod.

Je zapotřebí zahájit řádnou kampaň k zajištění budoucího financování, jejíž součástí budou
i fundraisingové konference a jejímž cílem bude zvýšit povědomí o Europeaně a obecněji
o nesmírné práci a úsilí potřebným k tomu, aby bylo dosaženo významného pokroku ve snaze 
provést rozsáhlou digitalizaci evropského kulturního dědictví.


