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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

teatise „Europeana – järgmised sammud” kohta
(2009/2158(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 151;

– võttes arvesse komisjoni 28. augusti 2009. aasta teatist pealkirjaga „Europeana –
järgmised sammud” (KOM(2009)0440);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ 
autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta 
infoühiskonnas1;

– võttes arvesse komisjoni 24. augusti 2006. aasta soovitust 2006/585/EÜ kultuurimaterjali 
digiteerimise, sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta2;

– võttes arvesse komisjoni 19. oktoobri 2009. aasta teatist pealkirjaga „Autoriõigus 
teadmistepõhises majanduses” (KOM(2009)0532);

– võttes arvesse komisjoni 11. augusti 2008. aasta teatist pealkirjaga „Euroopa 
kultuuripärand hiirekliki kaugusel – ELis kultuurimaterjali digiteerimisel, sellele 
sidusjuurdepääsu tagamisel ja selle digitaalsel säilitamisel tehtud edusammud” 
(KOM(2008)0513);

– võttes arvesse nõukogu 20. novembri 2008. aasta järeldusi Euroopa digitaalse 
raamatukogu EUROPEANA kohta3;

– võttes arvesse digitaalraamatukogude alase kõrgetasemelise eksperdirühma (autoriõiguste 
allrühma) 4. juuni 2008. aasta lõpparuannet digitaalse säilitamise, omanikuta teoste ja 
lõppenud tiraažiga teoste kohta;

– võttes arvesse digitaalraamatukogude alase kõrgetasemelise eksperdirühma (avaliku ja 
erasektori koostöö allrühma) 2008. aasta mai lõpparuannet avaliku ja erasektori koostöö 
kohta Euroopa kultuuripärandi digiteerimisel ja sellele sidusjuurdepääsu tagamisel;

– võttes arvesse oma 27. septembri 2007. aasta resolutsiooni programmi „i2010: 
digitaalraamatukogud” kohta4;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2009),

                                               
1 EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
2 ELT L 236, 31.8.2006, lk 28.
3 ELT C 319, 13.12.2008, lk 18.
4 ELT C 219 E, 28.8.2008, lk 296.
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A. arvestades, et digitaalkeskkond on hädavajalik selleks, et oleks tagatud Euroopa 
kultuuripärandi üldine kättesaadavus ning kindlustatud selle säilimine tulevastele 
põlvkondadele;

B. arvestades, et Euroopa ühise kultuuripärandi rikkust ja mitmekesisust tuleks võimalikult 
laialt propageerida ning liikmesriikidel ja kultuuriasutustel, eeskätt raamatukogudel, on 
selles püüdluses täita oluline roll nii riiklikul kui ka piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

C. arvestades, et Euroopa kultuuripärand koosneb suuremalt jaolt avalikus omandis olevatest 
teostest ning et digitaalkeskkonnas tuleks neile tagada juurdepääs võimalikult kvaliteetses 
vormingus;

D. arvestades vajadust arvesse võtta uute tehnoloogiate kiiret arengut ja sellest tulenevat 
kultuuritavade muutumist ning olemasolevaid digiteerimisprojekte väljaspool Euroopat, 
nagu Google Books ja sellega seotud kohtuasjas saavutatud kokkuleppe tulemusi USAs;

E. arvestades, et üksnes kaduvväike osa Euroopa kultuuripärandist on praegu digiteeritud, et 
liikmesriikide edasiminek selles osas toimub väga erinevas tempos ning et 
lausdigiteerimiseks eraldatud riiklikud rahalised vahendid on ebapiisavad;

F. arvestades, et Euroopa kultuuripärandi digiteerimine tuleb kasuks ka teistele 
valdkondadele, nagu haridusele, teadusele, uurimistegevusele, turismile ja meediale;

G. arvestades, et digitaaltehnoloogia kujutab endast ka märkimisväärset abivahendit puuetega 
inimestele, 

H. arvestades, et autoriõigust käsitlevad õigusaktid eri ELi maades on väga erinevad ning et 
paljude teoste autoriõiguste seis on ebamäärane;

I. arvestades, et on vaja viivitamatuid jõupingutusi, et lahendada „musta augu” probleem 
seoses 20. ja 21. sajandist pärit materjaliga, kus kõrge kultuuriväärtusega teosed seisavad 
lihtsalt kasutamata; arvestades, et mis tahes lahendus peab arvesse võtma kõigi poolte 
huvisid,

Europeana – oluline samm Euroopa kultuuripärandi säilitamisel ja levitamisel

1. tervitab Europeana – kõrgetasemelise sisuga Euroopa digitaalse raamatukogu, muuseumi 
ja arhiivi – loomist ja arendamist ühtse, vahetu ja mitmekeelse juurdepääsupunkti ja 
väravana Euroopa kultuuripärandile;

2. rõhutab, kui tähtis on Europeana arendamine mitmekeelse liidese ja semantiliste 
veebifunktsioonidega täiskasutatavaks teenuseks, tagades teoste kõrge kvaliteedi ning 
andmete kättesaadavuse kogu maailmas; 

3. avaldab kahetsust, et liikmesriikide panus Europeana kogude täiendamisse on olnud
ebaühtlane, ning julgustab neid tegutsema teoste digiteerimisel kultuuriasutustega 
kooskõlastatult ja jätkama jõupingutusi digiteerimiskavade väljatöötamisel kõikidel 
võimalikel tasanditel, vältides kattuvat tegevust ja kiirendades kultuurilise infosisu 
digiteerimise tempot;
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4. rõhutab digiteerimise potentsiaalseid majanduslikke hüvesid, kuna kultuurivarad omavad 
tähtsat majanduslikku mõju, eelkõige kultuuriga seotud majandusharudele, ning toetavad 
teadmistepõhist majandust;

5. juhib tähelepanu asjaolule, et nimetatud portaal peaks arvesse võtma ka puuetega inimeste 
vajadusi, et võimaldada neile täielikku juurdepääsu Euroopa ühistele teadmistele; kutsub 
seetõttu kirjastajaid üles võimaldama veel rohkematele teostele juurdepääsu ka puuetega 
inimestele kättesaadaval kujul;

6. rõhutab, et Europeana peaks hariduslikust ja teadustöö seisukohast muutuma üheks 
põhiliseks viitekohaks; rõhutab, et sidusalt haridussüsteemidesse integreerituna võib see 
lähendada Euroopa noori nende kultuuri- ja kirjanduspärandile;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles võtma kõik vajalikud meetmed, et vältida 
tekkida võivat teadmiste taseme ebavõrdsust Euroopa ja USA vahel, ning tagama 
eurooplastele täielik juurdepääs oma kultuuripärandile;

8. tervitab komisjoni otsust pikendada kõrgetasemelise eksperdirühma volitusi, kuna see 
toetab ühist nägemust Euroopa digitaalraamatukogudest ning toetab praktilisi lahendusi 
põhilistes küsimustes, mis mõjutavad sidusjuurdepääsu  kultuurilisele materjalile;

Rohkem ja paremat sisu Europeana jaoks 

9. julgustab infosisu pakkujaid suurendama Europeanale pakutavate sisu liikide 
mitmekesisust, eriti audio- ja videosisu osas, pöörates erilist tähelepanu teostele, mis on 
vastuvõtlikud kahjustumisele, ning pidades kinni intellektuaalomandi õigustest, eriti 
esitajate õiguste osas;

10. on veendunud, et analoogmaailmas üldkasutatav sisu peaks jääma üldkasutatavaks ka 
digitaalkeskkonnas, isegi pärast vormingu muutmist;

11. kutsub üles Euroopa kultuuriasutusi, kes digiteerivad oma avalikus omanduses olevaid 
teoseid, muutma need kättesaadavaks ka Europeana kaudu ning mitte piirama nende 
kättesaadavust ainult oma riigi territooriumiga;

12. rõhutab, et Europeana jaoks tuleb leida lahendused, kuidas pakkuda ka autoriõigusega 
kaitstud ning lõppenud tiraažiga ja omanikuta teoseid, lähenedes küsimusele sektori kaupa 
ning järgides intellektuaalomandialaseid õigusakte; on veendunud, et tuleks eelistada 
laiendatud kollektiivset litsentsimist või teisi kollektiivse esindamise meetodeid;

13. kiidab heaks komisjoni kavatsuse luua lihtne ja kulutõhus õiguste andmise süsteem 
avaldatud teoste digiteerimiseks ja neile juurdepääsu võimaldamiseks internetis, koostöös 
kõikide asjaomaste sidusrühmadega;

14. seetõttu tervitab ja toetab algatusi, nagu projekti ARROW1, milles osalevad nii õiguste 
omanikud kui ka raamatukogude esindajad, kuna nende eesmärgiks on määrata kindlaks 
õiguste omanikud ja nende õigused ning selgitada välja teoste autoriõiguste seis, muu 

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works
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hulgas see, kas tegu on omanikuta või lõppenud tiraažiga teostega;

15. toetab tasakaalustatud üleeuroopalist lahendust omanikuta teoste digiteerimiseks ja 
levitamiseks, alustades nende selgest määratlemisest, ühiste normide kehtestamisest (sh 
normid omaniku tuvastamiseks nõutavate jõupingutuste kohta) ning potentsiaalse 
autoriõiguste rikkumise küsimuste lahendamisest omanikuta teoste kasutamisel;

16. juhib tähelepanu vajadusele välja arendada tehnoloogiad, et tagada pikaajaline ja 
jätkusuutlik digitaalne säilitamine, sisule juurdepääsu süsteemide koostalitusvõime, 
mitmekeelne navigatsioon infosisu otsimisel ja selle mitmekeelse kättesaadavus ning 
unifitseeriv standardite kogum;

Rahastamis- ja haldusküsimused

17. rõhutab, et Europeana eksisteerimiseks pikemas perspektiivis on otsustava tähtsusega luua 
jätkusuutlik rahastamis- ja haldusmudel;

18. rõhutab, et tulenevalt digiteerimise kõrgetest kuludest ja ajalisest survest tuleb välja 
töötada uusi rahastamisviise, näiteks avaliku ja erasektori partnerlus üldarusaadavate 
tingimuste ja ühiste suuniste alusel;

19. rõhutab, et oluline osa rahastamisest peaks tulema avalikust sektorist, ning teeb ettepaneku 
arvestada digiteerimisprotsessi Lissaboni strateegia egiidi all ja lülitada osa 
digiteerimiskuludest ühenduse programmide kaudu järgmisesse mitmeaastasesse 
finantsraamistikku;

20. teeb ettepaneku korraldada rahastamisteemaline kampaania „Liitu Europeanaga”, 
eesmärgiga tõsta teadlikkust küsimuse kiireloomulisuse kohta, ja soovitab, et osa 
Europeana projektile eraldatud vahenditest tuleks pühendada selle raamatukogu 
tutvustamiseks kõige laiemale avalikkusele;

21. tervitab Euroopa Digitaalraamatukogu Sihtasutuse praegust panust ametlike kokkulepete 
saavutamisse muuseumide, arhiivide, audiovisuaalarhiivide ja raamatukogude vahel selles 
küsimuses, kuidas teha koostööd ühisportaali Europeana loomise ja jätkusuutlikkuse alal;

22. on veendunud, et põhiroll Europeana tulevases haldusmudelis tuleb jätta 
kultuuriasutustele;

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon käivitas Europeana1 – Euroopa veebiraamatukogu, muuseumi ja arhiivi –
digitaalraamatukogude algatuse raames 2008. aasta novembris eesmärgiga muuta Euroopa 
kultuuri- ja teaduspärand kättesaadavaks kõigile internetikasutajatele.

Täna on Europeanal pakkuda 4,6 miljonit digitaalset teost, sh raamatud, kaardid, filmiklipid ja 
fotod. Eesmärgiks on jõuda 10 miljoni säilikuni 2010. aasta juuniks, mil peab käivituma 
Europeana uus versioon. Projekti teine järk käivitub aastal 2011, mil muutub täielikult 
kättesaadavaks mitmekeelsem ja semantiliste veebifunktsioonidega Europeana.eu. 
Lisaväärtuseks kasutajale on see, et Europeana võimaldab tal leida teavet tema emakeeles. 

Europeana rahastamine toimub eContentplus programmi ja konkurentsivõime ja 
uuendustegevuse raamprogrammi raames ning mõnede liikmesriikide ja kultuuriasutuste 
poolt.

Euroopa Digitaalraamatukogu Sihtasutus loodi eesmärgiga luua riikideülene juurdepääs 
Euroopa kultuuripärandile. See püüab saavutada ametlikke kokkuleppeid muuseumide, 
arhiivide, audiovisuaalarhiivide ja raamatukogude vahel selles küsimuses, kuidas teha 
koostööd ühisportaali Europeana loomise ja jätkusuutlikkuse alal. Samuti püüab see pakkuda 
õiguslikku raamistikku ELi kasutamiseks rahastamise eesmärgil ning hüppelauana tulevaseks 
haldamiseks. 

Veebisaidi toimimist juhib Europeana kontor, mis asub Hollandi Rahvusraamatukogus. Üle 
1000 kultuuriasutuse lisavad otse või vahendajate kaudu sisu Europeana kogudesse ning üle 
150 asutuse osalevad selle partnervõrgus.

Komisjon valmistub juba Europeana järgmiseks arendusetapiks. Eesmärgiks on kindlustada, 
et Europeana ning selle aluseks olevad digiteerimise, sidusjuurdepääsu ja digitaalse 
säilitamise tegevuspõhimõtted aitaksid Euroopa kultuuriväärtusi internetis kauakestvalt 
kajastada ning et meie ühine ja mitmekülgne kultuuripärand muutuks Euroopa tulevase 
teabeinfrastruktuuri lahutamatuks osaks.

Käivitati ka avalik konsultatsioon Europeana edasise arengu üle. Selle käigus käsitleti muu 
hulgas viise, kuidas erasektor saaks osaleda Europeana edasises arengus avaliku ja erasektori 
koostöö kaudu, ning kuidas oleks Europeana abil võimalik leida ka autoriõigusega kaitstud 
sisu.

Oma 27. septembri 2007. aasta resolutsioonis programmi „i2010: digitaalraamatukogud” 
kohta väljendas Euroopa Parlament tugevat toetust ideele luua Euroopa digitaalraamatukogu 
kui ühine mitmekeelne juurdepääsupunkt Euroopa kultuuripärandile.

Nüüd kui Europeana on muutumas reaalsuseks, vajab ta selget poliitilist toetust Euroopa 
Parlamendilt, sest projekti püsikindlus ja kvaliteet sõltuvad jätkusuutliku rahastamis- ja 
haldusmudeli loomisest, probleemide lahendamisest seoses autoriõigustega kaitstud 
materjalide lausdigiteerimisega ning teadlikkuse tõstmisest sellise suure ettevõtmise tähtsusest 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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liikmesriikide seas.

Peamised sisuga seonduvad probleemid

Kultuuritoodete, sh raamatute digiteerimine on kulukas ja ulatuslik ettevõtmine, mis nõuab 
tihedat koostööd õiguste omanike, kultuuriasutuste ning info- ja sidetehnoloogia firmade, 
samuti avaliku ja erasektori vahel

Liikmesriigid ja nende kultuuriasutused otsustavad kooskõlas oma kultuuri- ja/või 
teabepoliitikaga, millist materjali nad digiteerivad ja Europeanasse lisavad. 

Liikmesriikide panus Europeanasse on väga ebaühtlane nii lisatava materjali koguse kui ka 
liikide osas. Vaid 5% kõigist digitaalraamatutest on Europeana kaudu kättesaadavad. Peaaegu 
pooled neist pärinevad Prantsusmaalt. Suure panusega riigid on veel Saksamaa (16%), 
Madalmaad (8%) ja Ühendkuningriik (8%). Kõigi ülejäänud riikide panus on 5% või alla 
selle. 

Kuna lausdigiteerimine kogub mujal maailmas juba hoogu, tuleb kiirema korras võtta tõsiselt 
käsile Euroopa kultuuripärandi ulatuslik digiteerimine. Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
teostele, sh audiovisuaalmaterjalidele, mida ähvardab kahjustumine või hävimine.

Esialgne eesmärk oli koondada tähelepanu autoriõigustega kaitsmata tekstimaterjalile. 
Juriidilistel põhjustel ei hõlma Europeana lõppenud tiraažiga raamatuid (90% riiklike 
raamatukogude materjalidest) ega omanikuta teoseid (10–20% riikide kogudest), mille 
autoreid ei ole võimalik kindlaks teha.

Samal ajal on selge, et tuleb leida lahendus küsimusele, kuidas hõlmata autoriõigusega
kaitstud materjali. See on äärmiselt oluline, et vältida „20. sajandi musta auku” – olukorda, 
kus interneti kaudu võib ligi pääseda suurele hulgale enne 1900. aastat avaldatud 
kultuurimaterjalile, kuid väga vähesele materjalile lähemast minevikust. Selle ülesande 
täitmiseks peavad kultuuriasutused ja õiguste omanikud tegema tihedat koostööd, järgides 
täielikult autoriõigust käsitlevaid õigusakte.

Äärmiselt terav probleem on seotud omanikuta teostega, st teostega, mille õiguste omanikke 
on võimatu või äärmiselt raske leida. Pärast komisjoni 2006. aasta digiteerimist ja digitaalset 
säilitamist käsitlevat soovitust on enamik liikmesriike saavutanud vähest edu.

Omanikuta tööde küsimus on saanud suurema tähelepanu osaliseks tänu programmi Google 
Book Search kohtuasja käsitlevale kokkuleppele USAs, mis puudutab paljusid kõnealuseid 
töid. (Google Books on internetiteenuste turu ühe suurima osalise poolt välja töötatud 
äriprojekt. See võimaldab pärast võtmesõna-põhist otsingut veebis lugeda üldkasutatavaid 
raamatuid või väljavõtteid autoriõigustega kaitstud raamatutest.) Kokkulepe sõlmiti Google’i 
ning Ameerika Kirjastajate ühingu ja Autorite Kutseühingu vahel, et lahendada 
kohtumenetlus autoriõiguse rikkumises. See kokkulepe kehtib vaid juhtudel, kui Google 
kasutab raamatuid ärilisel eesmärgil USAs. Kui selle kokkuleppe tagajärjel muutuvad 
Euroopa autorite digiteeritud raamatud kättesaadavaks ainult USA territooriumil, võib see 
tekitada teadmiste taseme ebavõrdsuse Euroopa ja USA vahel. Google võib nii osutuda olevat 
de facto monopoolses situatsioonis, saades ainuvõimu raamatute otsingu, levitamise ja müügi 
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alal.

Komisjon peab seetõttu tähelepanelikult jälgima olukorra edasist arengut. Tuleks võtta kõik 
vajalikud meetmed uue digitaalse lõhestatuse vältimiseks ning ühiste Euroopa huvide kaitseks 
pikemas perspektiivis. Euroopa tee erineb Google Booksi lähenemisviisist, kuna Europeana 
on ülemaailmselt kättesaadav teenus, mis püüdleb kvaliteetse sisu ja autoriõiguste täieliku 
austamise poole. Otsides lahendusi eri liikmesriikide väga erinevatest autoriõigusaktidest 
tulenevatele arvukatele probleemidele, tuleks nimetatud asjaolu silmas pidada.

Praegusel hetkel on algatused nagu projekt ARROW (Accessible Registries of Rights 
Information and Orphan Works), mis võimaldab igal kasutajal Euroopa tasandil väljatöötatud 
liidest kasutades veenduda, kas teos on saadaval, aegunud või omanikuta, ning saada teavet 
õiguste omanike kohta, väga kasulikud vahendid omanikuta teoste õiguste saamise 
hõlbustamiseks. 

Praegu Euroopas toimuvate digiteerimisprojektide käigus on üles kerkinud probleem seoses 
üldkasutatavate materjalidega pärast vormingu muutmist. On väga oluline, et 
analoogmaailmas üldkasutatavad raamatud jääksid üldkasutatavaks ka digitaalkeskkonnas, et 
neid saaks kasutada kõige laiem avalikkus. Euroopas eksisteerib mitmeid erinevaid 
lähenemisviise, mis tõstatavad juriidilisi küsimusi digiteerimisel tekkivate õiguste kohta.

Üldkasutatava materjali osas tekivad järgmised problemaatilised küsimused: eeldus, et 
digiteerimisega tekib uus kiht õigusi; digiteerivale firmale eksklusiivsete õiguste andmine 
avalikus omandis olevate teoste üle; digiteerimise käigus tekkida võivad territoriaalsed 
piirangud kultuurilisele materjalile juurdepääsu osas.

Rahastamisküsimused

Europeana digitaalraamatukogu rahastamismudel on arenenud eranditult ühenduse poolt 
rahastatavalt mudelilt (kuni 2009. aastani projekti EDLnet kaudu, mida kaasrahastati 
programmi eContentplus raames) sellise mudelini, kus rahastamine ei toimu ainuüksi 
komisjoni (konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi) kaudu, vaid ka 
liikmesriikide ja mõnede kultuuriasutuste poolt ning erasektori sponsorluse abil (aastast 2009 
kuni 2013. aasta lõpuni). 

Tuleb välja töötada uusi rahastamisviise, et leida jätkusuutlik rahastamismudel pärast 2013. 
aastat.

Üks kavandatavaid viise on loobuda praegusest projektipõhisest rahastamisest avaliku ja 
erasektori partnerluse ning avalike asutuste struktureerituma panuse kasuks. 

Avaliku ja erasektori koostööd on võimalik arendada mitmel kujul, nagu erasponsorlus, tasu 
Europeana veebisaidil antud viidete eest selliste avalik-õiguslike ja eraorganisatsioonide 
infosisule, kes saavad kõnealuse sisu eest tulu, ning kaugemaleulatuvad partnerlusmudelid, 
kus erasektor osaleb otseselt Europeana juhtimises ja selle toimimiseks vajaliku tulu loomises. 
Seda tuleks alati teha üldarusaadavate tingimuste ja ühiste suuniste alusel. 

Rahastamine riiklikest vahenditest peaks hõlmama nii suuremat panust liikmesriikidelt kui ka 



PE430.369v01-00 10/10 PR\793669ET.doc

ET

jätkuvat ühenduse panust pärast 2013. aastat.

Viivitamatu ülesanne on tegeleda kujuneva Lissaboni strateegia raames lausdigiteerimise 
kuluka protsessiga. Üks võimalus edasiseks arenguks oleks katta osa digiteerimiskuludest 
ühenduse järgmise põlvkonna programmide kaudu ning seda järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus arvesse võtta. Praegune majanduslangus ei tohi olla põhjuseks vähendada 
infoühiskonna, digiteerimise jms rahastamist.

Tuleb korraldada rahastamisteemaline kampaania (sh vahendite kogumise konverentsid), 
eesmärgiga tõsta teadlikkust Europeanast ning laiemalt võttes sellest vajalikust töömahust ja 
jõupingutuste ulatusest, mis on vajalik edu saavutamiseks Euroopa kultuuripärandi ulatuslikul 
digiteerimisel.


