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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Europeana-hankkeen seuraavista vaiheista
(2009/2158(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan,

– ottaa huomioon komission 28. elokuuta 2009 antaman tiedonannon "Europeana –
seuraavat askeleet",

– ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY1,

– ottaa huomioon kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä 
digitaalisesta säilyttämisestä 24. elokuuta 2006 annetun komission suosituksen 
2006/585/EY2,

– ottaa huomioon komission 19. lokakuuta 2009 antaman tiedonannon "Tekijänoikeus 
osaamistaloudessa" (KOM(2009)0532),

– ottaa huomioon komission 11. elokuuta 2008 antaman tiedonannon "Euroopan 
kulttuuriperintöön yhdellä klikkauksella - Edistyminen kulttuuriaineiston digitoinnissa ja 
verkkosaatavuudessa sekä digitaalisessa säilyttämisessä EU:ssa" (KOM(2008)513),

– ottaa huomioon neuvoston 20. marraskuuta 2008 antamat päätelmät EU:n digitaalisesta 
kirjastosta Europeanasta3,

– ottaa huomioon digitaalikirjastoja käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän -
tekijänoikeuksia käsittelevän alaryhmän - 4. kesäkuuta 2008 antaman lopullisen 
kertomuksen digitaalisesta säilyttämisestä sekä orpoteoksista ja teoksista, joiden painos on 
loppunut,

– ottaa huomioon digitaalikirjastoja käsittelevän korkean tason ryhmän - julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia käsittelevän alaryhmän - toukokuussa 2008 antaman 
lopullisen kertomuksen Euroopan kulttuuriperinnön digitointia ja sähköistä saatavuutta 
koskevista julkisista ja yksityisistä kumppanuuksista,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 antamansa päätöslauselman "i2010 – Tavoitteena 
Euroopan digitaalinen kirjasto"4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

                                               
1 EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
2 EUVL L 236, 31.8.2006, s. 28.
3 EUVL C 319, 13.12.2008, s. 18.
4 EUVL C 219, E, 28.8.2008, s. 296.
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– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että digitaalisessa ympäristössä on olennaisen tärkeää taata kaikille 
mahdollisuus nauttia Euroopan kulttuuriperinnöstä sekä varmistaa sen säilyttäminen 
tuleville sukupolville,

B. katsoo, että Euroopan yhteisen kulttuuriperinnön rikkautta ja moninaisuutta olisi 
edistettävä mahdollisimman laajasti ja että jäsenvaltioilla ja kulttuurilaitoksilla, erityisesti 
kirjastoilla, on avainasema näissä pyrkimyksissä sekä kansallisella että alueellisella ja 
paikallisella tasolla,

C. ottaa huomioon, että Euroopan kulttuuriperintö koostuu suureksi osaksi vapaasti saatavilla 
olevista teoksista ja että digitaaliympäristössä niiden olisi oltava saatavilla 
mahdollisuuksien mukaan korkealaatuisessa muodossa,

D. toteaa, että on otettava huomioon teknologian nopea kehitys ja sen mukanaan tuomat 
muutokset kulttuurikäytännöissä sekä Euroopan ulkopuoliset digitointihankkeet, kuten 
Google Books ja siihen liittyvän sovintoratkaisun tulokset Yhdysvalloissa,

E. ottaa huomioon, että vain hyvin pieni osa Euroopan kulttuuriperinnöstä on tähän 
mennessä digitoitu, että jäsenvaltiot etenevät eri vauhtia ja että massadigitointia varten 
varatut julkiset varat ovat riittämättömiä,

F. toteaa, että Euroopan kulttuuriperinnön digitointi hyödyttää myös muita aloja, kuten 
koulutusta, tiedettä, tutkimusta, matkailua ja viestimiä,

G. toteaa, että digitaalitekniikka on myös merkittävä apuväline vammaisille, 

H. ottaa huomioon, että tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö on hyvin erilaista EU:n eri 
jäsenvaltioissa ja että monien teosten tekijänoikeustilanne on epäselvä,

I. ottaa huomioon, että tarvitaan pikaisia toimia, jotta voidaan ratkaista 1900-luvun ja 2000-
luvun sisältöjä koskevaan "mustaan aukkoon" liittyvä ongelma, toisin sanoen 
kulttuurisesti arvokkaiden teosten käyttämättä jääminen; toteaa, että ratkaisuissa on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikkien osapuolten edut,

Europeana - ratkaiseva askel Euroopan kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja 
levittämisessä

1. pitää myönteisenä Europeana-nimisen korkeatasoisia sisältöjä tarjoavan Euroopan 
digitaalisen kirjaston, museon ja arkiston avaamista ja kehittämistä ja toteaa, että siitä 
tulee keskitetty, suora ja monikielinen portti Euroopan kulttuuriperintöön;

2. painottaa, että on tärkeää kehittää Europeana täysin toimivaksi palveluksi, jossa on 
monikielisiä linkkejä ja semanttisia verkko-ominaisuuksia, joiden avulla teosten ja 
maailmanlaajuisesti käytettävissä olevien tietojen korkea laatu säilytetään; 

3. pahoittelee, että jäsenvaltiot eivät ole osallistuneet tasapuolisesti Europeanan sisältöjen 
luomiseen ja kannustaa niitä ja muita kulttuurilaitoksia tekemään tiivistä yhteistyötä 
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teosten digitoimiseksi ja jatkamaan ponnistelujaan digitointisuunnitelmien laatimiseksi 
kaikilla mahdollisilla tasoilla ja siten välttämään toimien päällekkäisyyttä ja nopeuttamaan 
kulttuurisisältöjen digitointia;

4. korostaa digitoinnista saatavaa mahdollista taloudellista hyötyä ottaen huomioon, että 
digitoiduilla kulttuuriteoksilla on merkittävä taloudellinen vaikutus erityisesti 
kulttuurisidonnaisiin teollisuusaloihin ja että ne vahvistavat osaamistaloutta;

5. huomauttaa, että portaalissa olisi otettava huomioon vammaisten henkilöiden tarpeet ja 
että vammaisille olisi taattava täydet mahdollisuudet käyttää Euroopan kollektiivista 
osaamista; kannustaa siksi kustantamoja julkaisemaan enemmän teoksia vammaisille 
soveltuvassa muodossa;

6. korostaa, että Europeanasta olisi tultava yksi tärkeimmistä koulutuksen ja tutkimuksen 
tukipalveluista; katsoo, että Europeanan johdonmukainen integrointi koulutusjärjestelmiin 
voisi lähentää eurooppalaisia nuoria heidän kulttuuri- ja kirjallisuusperintöönsä;

7. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet Euroopan ja 
Yhdysvaltojen välisen osaamiskuilun syntymisen välttämiseksi ja takaamaan 
eurooppalaisille rajoittamattomat mahdollisuudet hyödyntää omaa kulttuuriperintöään;

8. pitää myönteisenä komission päätöstä korkean tason asiantuntijaryhmän toimeksiannon 
uudistamisesta, koska se edistää yhteistä visiota Euroopan digitaalikirjastoista, ja tukee 
käytännön ratkaisujen löytämistä avainkysymyksiin, jotka vaikuttavat kulttuuriaineiston 
saatavuuteen verkossa;

Enemmän ja parempia sisältöjä Europeanaan 

9. kannustaa sisällöntuottajia monimuotoistamaan Europeanan sisältöjä, erityisesti audio- ja 
videosisältöjä, ja kiinnittämään erityistä huomiota sellaisiin teoksiin, jotka vahingoittuvat 
helposti, kunnioittaen samalla teollis- ja tekijänoikeuksia ja erityisesti esittäjien oikeuksia;

10. on vakuuttunut siitä, että analogisesti vapaasti saatavilla olevan aineiston olisi pysyttävä 
vapaana myös digitaaliympäristössä, myös formaatin muuttumisen jälkeen;

11. kehottaa niitä eurooppalaisia kulttuurilaitoksia, jotka toteuttavat vapaasti saatavilla olevien 
teosten sisällön digitoinnin, asettamaan sen saataville Europeanaan eikä rajoittamaan 
saatavuutta oman maansa alueelle;

12. painottaa, että olisi löydettävä ratkaisuja tekijänoikeuksien alaisten sekä loppuunmyytyjen 
teosten ja orpoteosten tarjoamiseksi Europeanassa aloittain, noudattaen samalla teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskevia säädöksiä; katsoo, että pidennetyn kollektiivisen lisensoinnin ja 
muiden kollektiivisten hallinnointikäytäntöjen kaltaisia ratkaisuja voitaisiin suosia;

13. tukee komission aikomusta perustaa yksinkertainen ja kustannustehokas oikeuksien 
selvitysjärjestelmä julkaistujen teosten digitointia ja niiden Internet-saatavuutta varten 
siten, että tehdään tiivistä yhteistyötä kaikkien asianosaisten kanssa;
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14. pitää siksi myönteisinä ja tukee ARROW-hankkeen1 kaltaisia aloitteita, joiden osapuolina 
ovat sekä oikeudenhaltijat että kirjastojen edustajat, erityisesti koska nämä pyrkivät 
selvittämään oikeudenhaltijat ja näiden oikeudet ja selventämään teosten oikeustilanteen, 
mukaan lukien tiedot siitä, onko kyse orpoteoksista vai teoksista, joiden painos on 
loppunut;

15. suosii orpoteosten digitointiin ja levittämiseen tasapuolista Euroopan laajuista ratkaisua, 
joka alkaa teosten selkeästä määrittelystä, yhteisten standardien vahvistamisesta (mukaan 
lukien asianmukainen huolellisuus oikeudenhaltijoiden selvittämiseksi) ja orpoteosten 
käyttämiseen liittyvää mahdollista tekijänoikeuksien loukkausta koskevan kysymyksen 
ratkaisemisesta;

16. toteaa, että tarvitaan tekniikkaa, jolla varmistetaan digitaalisen aineiston kestävä 
säilyttäminen pitkällä aikavälillä, sisällön hyödyntämiseen käytettyjen järjestelmien 
yhteentoimivuus, monikielinen navigointi ja sisällön saatavuus sekä yhtenäiset standardit;

Rahoitus- ja hallintokysymykset

17. korostaa, että kestävän rahoitus- ja hallinnointimallin luominen on ratkaisevan tärkeää 
Europeanan pitkän aikavälin olemassaolon kannalta;

18. painottaa, että on kehitettävä uusia rahoitusmenetelmiä, kuten selkeisiin ehtoihin ja 
yhteisiin suuntaviivoihin perustuvia julkisen ja yksityisen alan kumppanuuksia, jotta 
voidaan kattaa digitoinnista aiheutuvat suuret kustannukset ja pitäytyä tiukoissa 
aikarajoissa;

19. korostaa, että merkittävä osa rahoituksesta olisi saatava julkisista varoista ja ehdottaa, että 
digitointiprosessi otetaan huomioon Lissabonin strategiassa ja että osa 
digitointikustannuksista sisällytetään yhteisön ohjelmilla seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen;

20. ehdottaa, että järjestetään "Join Europeana" -kampanja varojen keräämiseksi sekä asiaa ja 
sen kiireellisyyttä koskevan tietoisuuden lisäämiseksi, ja suosittelee, että osa Europeanaa 
varten varatuista resursseista käytetään tämän kirjaston tunnetuksi tekemiseen 
mahdollisimman laajalle yleisölle;

21. pitää myönteisenä Euroopan digitaalikirjastosäätiön (EDLF) nykyistä työtä, jolla pyritään 
helpottamaan sellaisten muodollisten sopimusten tekemistä museoiden, arkistojen, 
audiovisuaalisten arkistojen ja kirjastojen välillä, jotka koskevat aineiston toimittamista 
yhteiseen Europeana-portaaliin ja sen ylläpitoa koskevaa yhteistyötä;

22. katsoo, että kulttuurilaitoksilla on edelleen oltava tärkeä rooli Europeanan tulevassa 
hallinnointimallissa;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works
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PERUSTELUT

Europeana1 – Euroopan verkkokirjasto, -museo ja -arkisto – avattiin marraskuussa 2008 osana 
komission digitaalikirjastoaloitetta. Aloitteen tarkoituksena on tuoda Euroopan kulttuuri- ja 
tiedeperintö kaikkien saataville Internetiin.

Nykyisin Europeana sisältää 4,6 miljoonaa digitoitua teosta, kuten kirjoja, karttoja, 
elokuvakatkelmia ja valokuvia. Tavoitteena on, että kesäkuussa 2010, kun Europeanan uusi 
versio on tarkoitus ottaa käyttöön, järjestelmässä on kymmenen miljoonaa teosta. Hankkeen 
toisessa vaiheessa otetaan käyttöön täysin toimiva Europeana.eu, joka on monikielisempi ja 
jossa on semanttisia verkkotoimintoja. Käyttäjät voivat tällöin löytää Europeanasta tietoja 
omalla äidinkielellään. 

Europeana rahoitetaan eContentplus-ohjelmasta ja kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmasta. 
Lisäksi sitä rahoittavat jotkut jäsenvaltiot ja kulttuurilaitokset.

Kun Euroopan digitaalikirjastosäätiö EDLF perustettiin, tavoitteena oli tarjota monialainen 
pääsy Euroopan kulttuuriperintöön. Säätiö pyrkii helpottamaan sellaisten muodollisten 
sopimusten tekemistä museoiden, arkistojen, audiovisuaalisten arkistojen ja kirjastojen välillä, 
jotka koskevat aineiston toimittamista yhteiseen Europeana-portaaliin ja sen ylläpitoa 
koskevaa yhteistyötä. Sen tavoitteena on myös tarjota oikeudellinen kehys, jota EU voi 
käyttää rahoitustarkoituksiin, ja toimia pohjana tulevalle hallinnoinnille. 

Palvelun ylläpidosta vastaa Europeana-toimisto, jota isännöi Alankomaiden kansalliskirjasto. 
Yli 1000 kulttuurilaitosta tarjoaa Europeanassa sisältöä (joko suoraan tai 
koostajaorganisaation kautta) ja yli 150 laitosta on mukana sen kumppaniverkostossa.

Komissio suunnittelee nyt Europeanan seuraavaa kehitysvaihetta. Tavoitteena on varmistaa, 
että Europeana ja sen perustana olevat digitointi-, verkkosaatavuus- ja 
digitaaliarkistointiperiaatteet mahdollistavat eurooppalaiselle kulttuurille pysyvän 
näkyvyyden Internetissä ja luovat yhteisestä ja monimuotoisesta perinnöstämme kiinteän osan 
Euroopan tulevaa tietoinfrastruktuuria.

Europeanan tulevasta kehittämisestä järjestettiin myös julkinen kuuleminen. Siinä käsiteltiin 
muun muassa keinoja yksityisen sektorin osallistuttamiseen Europeanan tulevaan 
kehittämiseen julkisen ja yksityisen alan kumppanuuksien avulla sekä sitä, miten 
tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä voitaisiin hakea Europeanasta.

Euroopan parlamentti ilmaisi 27. syyskuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa "i2010 –
Tavoitteena Euroopan digitaalinen kirjasto" vahvan tukensa ajatukselle perustaa Euroopan 
digitaalikirjasto, joka toimii yhteisenä, monikielisenä Euroopan kulttuuriperinnön portaalina.

Nyt kun Europeanasta on tulossa todellisuutta, se tarvitsee selkeää poliittista tukea Euroopan 
parlamentilta, koska tämän hankkeen jatkuvuus ja laatu riippuu kestävän rahoitus- ja 
hallinnointimallin luomisesta, tekijänoikeuksien alaisen aineiston massadigitointia koskevien 
ratkaisujen löytämisestä sekä tämän hankkeen tärkeyttä koskevan tietoisuuden lisäämisestä 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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jäsenvaltioissa.

Tärkeimmät sisältöä koskevat kysymykset

Kulttuurituotteiden, kirjat mukaan lukien, digitointi on mittava ja kallis hanke, joka edellyttää 
oikeudenhaltijoiden, kulttuurilaitosten ja TVT-yritysten sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
välistä tiivistä yhteistyötä.

Sen, mitä sisältöjä digitoidaan ja viedään Europeanaan, päättävät jäsenvaltiot ja niiden 
kulttuurilaitokset kulttuuri- ja/tai tietohallintopolitiikkansa mukaisesti. 

Eri jäsenvaltioiden panos Europeanaan on hyvin erisuuruinen sekä määrällisesti että 
aineistotyypeittäin. Vain viisi prosenttia kaikista digitaalisista kirjoista on saatavissa 
Europeanasta. Lähes puolet niistä on peräisin Ranskasta. Muita paljon aineistoa antavia maita 
ovat Saksa (16 %), Alankomaat (8 %) ja Yhdistynyt kuningaskunta (8 %). Kaikkien muiden 
maiden osuus on viisi prosenttia tai vähemmän. 

Massadigitoinnin alkaessa muualla maailmassa EU:n on ryhdyttävä paneutumaan 
vakavammin Euroopan kulttuuriperinnön laajamittaiseen digitointiin. Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä helposti vahingoittuviin teoksiin ja teoksiin, jotka voivat mahdollisesti pian 
lakata olemasta, audiovisuaalinen aineisto mukaan lukien.

Alkuperäisenä tavoitteena oli keskittyä vapaasti saatavilla olevan tekstiaineiston tarjoamaan 
potentiaaliin. Oikeudellisista syistä Europeanaan ei sisällytetä kirjoja, joiden painos on 
loppunut (90 prosenttia kansallisten kirjastojen sisällöstä) eikä orpoteoksia (10 – 20 prosenttia 
kansallisista kokoelmista), joiden tekijää ei saada selville.

Samalla on selvää, että olisi löydettävä ratkaisuja tekijänoikeuksien alaisen aineiston 
sisällyttämiseksi Europeanaan. Tämä on erityisen tärkeää, jotta aineistoon ei jää aukkoa viime 
vuosisadan kohdalle. Vaarana on, että verkkoon saadaan paljon aineistoa ajalta ennen 1900-
lukua, mutta vain hyvin vähän uudempaa aineistoa. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä 
kulttuurilaitosten ja oikeudenhaltijoiden välillä tekijänoikeuslainsäädäntöä noudattaen.

Erityisen akuutti ongelma ovat orpoteokset, toisin sanoen teokset, joiden oikeudenhaltijoita 
on mahdoton tai hyvin vaikea selvittää Useimmissa jäsenvaltioissa on edistytty vain hyvin 
vähän sen jälkeen, kun komissio vuonna 2006 antoi digitointia ja digitaalista säilyttämistä 
koskevan suosituksen.

Orpoteoskysymys on herättänyt erityisen suurta kiinnostusta Google Book -hakua koskevassa 
oikeusasiassa Yhdysvalloissa annetun sovintoratkaisun johdosta, koska se koskee monia 
tällaisia töitä. (Google Books on kaupallinen hanke, jonka on kehittänyt yksi Internetin 
palvelumarkkinoiden tärkeimmistä toimijoista. Se tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden katsella 
verkossa vapaasti saatavilla olevia kirjoja tai osia tekijänoikeuksien alaisista kirjoista 
käyttäjän tehtyä avainsanaan perustuvan haun.) Kyse on Googlen ja amerikkalaisten 
kustantamojen järjestön ja kirjailijayhdistyksen välisestä sopimuksesta tekijänoikeuksien 
loukkausta koskevan oikeusasian ratkaisemiseksi. Yhdysvalloissa tehtyä päätöstä sovelletaan 
vain kirjojen kaupalliseen käyttöön, jota Google harjoittaa Yhdysvalloissa. Se voi kuitenkin 
johtaa osaamiskuilun syntymiseen Euroopan ja Yhdysvaltojen välille, jos eurooppalaisten 
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kirjailijoiden kirjat olisivat tämän päätöksen johdosta saatavissa vain Yhdysvaltojen alueelta 
käsin. Google voisi saada käytännössä monopoliaseman ainoana kirjojen löytämisen, jakelun 
ja myynnin lähteenä.

Komission on siksi seurattava tarkkaan, miten tilanne kehittyy. On ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin uuden digitaalisen kuilun syntymisen välttämiseksi ja Euroopan yhteisten 
pitkän aikavälin etujen suojelemiseksi. Eurooppalainen lähestymistapa on erilainen kuin 
Google Booksin menettelytapa, koska Europeana on maailmanlaajuisesti käytettävissä oleva 
palvelu, joka pyrkii tarjoamaan korkealaatuisia sisältöjä ja kunnioittamaan tekijänoikeuksia 
koskevia säädöksiä. Tämä olisi muistettava etsittäessä ratkaisuja niihin moninaisiin 
ongelmiin, jotka liittyvät tekijänoikeuksia koskeviin säädöksiin, jotka eroavat suuresti 
toisistaan EU:n eri jäsenvaltioissa.

ARROW-hankkeen (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) avulla 
jokaisen käyttäjän on Euroopan tasolla kehitetyn palvelun avulla mahdollista selvittää, onko 
teos saatavissa, ovatko sen tekijänoikeudet rauenneet vai onko kyseessä orpoteos, ja saada 
tietoa tekijänoikeuksien haltijoista. Tämänkaltaiset aloitteet ovat hyvin hyödyllisiä välineitä, 
koska ne helpottavat orpoteosten tekijänoikeuksien selvittämistä. 

Euroopassa meneillään olevat digitointihankkeet ovat osoittaneet, että vapaasti saatavilla 
olevan aineistoon digitoinnissa syntyy formaattimuutoksen jälkeen ongelmia. On olennaisen 
tärkeää, että analogisesti vapaasti saatavilla olevat kirjat säilyvät vapaasti saatavina myös 
digitoituina ja että niistä saa nauttia mahdollisimman laaja yleisö. Euroopassa on käytössä 
monia eri menettelytapoja, jotka herättävät digitoinnin perusteella syntyviin oikeuksiin 
liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Vapaasti saatavilla olevaan aineistoon liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi olettamus, että 
digitoinnin perusteella syntyy uusia oikeuksia, vapaasti saatavilla olevien teosten 
yksinoikeuksien antaminen digitoivalle yritykselle sekä kulttuurisisältöjen saatavuutta 
koskevat alueelliset rajoitukset, joita voi ilmaantua digitointiprosessin aikana.

Rahoituskysymykset

Euroopan digitaalikirjaston rahoitusmalli on kehittynyt yksinomaan yhteisön rahoittamasta 
mallista (vuoteen 2009 asti EDL-net-hankkeen kautta eContentplus-ohjelman varoista) 
malliksi, jossa rahoittajana ei ole vain komissio (kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmasta) 
vaan myös jäsenvaltiot, jotkut kulttuurilaitokset sekä yksityiset sponsorit (vuodesta 2009 
vuoden 2013 loppuun). 

Uusia rahoitusmenetelmiä on kehitettävä kestävän rahoitusmallin löytämiseksi vuodesta 2013 
eteenpäin.

Yksi mahdollisuus olisi siirtyä nykyisestä hankeperusteisesta rahoituksesta julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksiin ja suunnitelmallisempaan julkisten laitosten 
osallistumiseen. 

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia voivat olla muun muassa yksityinen 
sponsorointi, maksut Europeanan tarjoamista linkeistä sellaisten organisaatioiden sisältöihin, 
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jotka saavat tuloja näistä sisällöistä, sekä laaja-alaisemmat kumppanuudet, joissa yksityinen 
ala suoraan osallistuu Europeanan ylläpitoon ja tuottaa tuloja sivuston ylläpitämiseksi. Tämä 
olisi aina tehtävä selkeiden ehtojen ja yhteisten suuntaviivojen pohjalta. 

Julkisiin rahoitusmalleihin olisi sisällyttävä sekä jäsenvaltioiden rahoitusosuuden 
lisääminen että komission antama jatkuva rahoitus vuoden 2013 jälkeen.

Välitön tehtävä olisi kalliin massadigitointiprosessin toteuttaminen kehittyvän Lissabonin 
strategian mukaisesti. Yksi mahdollinen keino olisi kattaa osa digitointikustannuksista 
yhteisön seuraavan sukupolven ohjelmista ja ottaa tämä huomioon seuraavassa 
monivuotisessa rahoituskehyksessä. Nykyinen taantuma ei voi olla syy vähentää 
tietoyhteiskunnan, digitoinnin ja muun sen kaltaisen toiminnan rahoitusta.

Tarvitaan asianmukainen kampanja tulevan rahoituksen takaamiseksi, 
varojenkeräämiskonferenssit mukaan lukien, jotta lisättäisiin tietoisuutta Europeanasta sekä 
sen työn ja niiden ponnistelujen määrästä, joita tarvitaan, jotta Euroopan kulttuuriperinnön 
laajamittaisessa digitoinnissa edistyttäisiin merkittävästi.


