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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl komunikato „Europeana – tolesni veiksmai“
(2009/2158(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 151 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos komunikatą „Europeana – tolesni 
veiksmai“ (COM(2009)0440),

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų 
aspektų suderinimo1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos rekomendaciją 2006/585/EB dėl 
kultūrinės medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės 
prieigos prie jos2,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 19 d. Komisijos komunikatą „Autorių teisės žinių 
ekonomikoje“ (COM(2009)0532),

– atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos kultūros 
paveldas vienu pelės klavišo spustelėjimu. Europos Sąjungos kultūrinės medžiagos 
skaitmeninimo, prieinamumo internetu ir jos išsaugojimo suskaitmenintos pažanga“ 
(COM(2008)0513),

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos išvadas dėl Europos skaitmeninės 
bibliotekos EUROPEANA3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 4 d. paskelbtą galutinę aukščiausiojo lygio ekspertų 
grupės, atsakingos už skaitmeninių bibliotekų klausimus, pogrupio, nagrinėjančio autorių 
teisių aspektus, ataskaitą dėl skaitmeninio išsaugojimo, nenustatytos autorių teisės kūrinių 
ir nebespausdinamų kūrinių,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės mėn. paskelbtą galutinę aukščiausiojo lygio ekspertų 
grupės, atsakingos už skaitmeninių bibliotekų klausimus, pogrupio, nagrinėjančio 
privataus ir viešojo sektorių partnerystės aspektus, ataskaitą dėl privataus ir viešojo 
sektorių partnerystės, su kurios pagalba būtų skaitmeniniu formatu išsaugotas ir internetu 
prieinamas Europos kultūros paveldas,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl „i2010: Europos skaitmeninės 
bibliotekos“4,

                                               
1 OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
2 OL L 236, 2006 8 31, p. 28.
3 OL C 319, 2008 12 13, p. 18.
4 OL C 219 E, 2008 8 28, p. 296.
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą, taip pat į Pramonės, mokslinių 
tyrimų ir energetikos komiteto bei į Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2009),

A. kadangi itin svarbu suteikti universalią prieigą prie Europos kultūros paveldo 
skaitmeninėje erdvėje ir užtikrinti, kad šis paveldas būtų išsaugotas ateities kartoms,

B. kadangi turėtų būti kuo labiau skatinama bendro Europos paveldo gausa ir įvairovė, o 
valstybės narės ir kultūros institucijos, ypač bibliotekos, stengdamosi tai užtikrinti 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, turi atlikti pagrindinį vaidmenį,

C. kadangi Europos kultūros paveldą daugiausia sudaro viešai prieinami kūriniai, o suteikiant 
prieigą prie šių kūrinių skaitmeninėje erdvėje turėtų būti dedamos visos įmanomos 
pastangos siekiant užtikrinti kokybišką jų formatą,

D. kadangi turi būti atsižvelgta į spartų naujų technologijų vystymąsi ir į jo lemiamus 
kultūrinės veiklos pokyčius, taip pat į skaitmeninimo projektus, kurie šiuo metu 
įgyvendinami už Europos ribų, pvz., į skaitmeninę biblioteką „Google Books“ ir į 
Jungtinėse Amerikos Valstijose priimto susitarimo dėl šio atvejo rezultatus,

E. kadangi iki šiol suskaitmeninta tik nedidelė Europos kultūros paveldo dalis, valstybėse 
narėse daroma nevienoda pažanga šioje srityje, o viešojo finansavimo, skirto didelio 
masto skaitmeninimui atlikti, nepakanka,

F. kadangi Europos kultūros paveldo skaitmeninimas taip pat naudingas ir kitiems 
sektoriams, pvz., švietimo, mokslo sektoriams, moksliniams tyrimams, turizmui ir 
žiniasklaidai,

G. kadangi skaitmeninės technologijos yra puiki priemonė naudoti neįgaliesiems, 

H. kadangi ES valstybėse narėse labai skiriasi autorių teises reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatos, o padėtis, susijusi su daugybės kūrinių autorių teisėmis, lieka neiaški,

I. kadangi būtina nedelsiant imtis veiksmų siekiant išspręsti XX ir XXI amžių turinio 
„juodosios skylės“ klausimą, nes didelės kultūrinės vertės darbai nyksta nepanaudoti; 
kadangi priimant bet kokį sprendimą turi būti tinkamai atsižvelgta į visų susijusių šalių 
interesus,

Europeana – esminis žingsnis siekiant išsaugoti ir skleisti Europos kultūros paveldą

1. palankiai vertina tai, kad sukurta ir plėtojama aukštos kokybės turinio Europos 
skaitmeninė biblioteka, muziejus ir archyvas Europeana – bendras tiesioginės 
daugiakalbės prieigos prie Europos kultūros paveldo taškas ir vartai į jį;

2. pabrėžia, kad vystant Europeaną svarbu užtikrinti, kad tai būtų visapusiškai veiksminga 
sistema, turinti daugiakalbę sąsają, pasižyminti semantinėmis žiniatinklio ypatybėmis, 
išsauganti aukštą kūrinių kokybę ir suteikianti prieigą prie informacijos visame pasaulyje; 

3. apgailestauja, kad valstybių narių indėlis į Europeanos turinį nevienodas, ir ragina jas bei 
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kitas kultūros institucijas glaudžiai bendradarbiauti skaitmeninant kūrinius ir visais 
įmanomais lygmenimis dėti nenutrūkstamas pastangas rengiant skaitmeninimo planus, 
savo ruožtu, vengti pakartotinių veiksmų ir užtikrinti, kad kultūros turinys būtų 
skaitmeninamas greičiau;

4. pabrėžia, kad ekonominiu požiūriu skaitmeninimas potencialiai naudingas, nes 
suskaitmeninus kultūros vertybes daromas didelis ekonominis poveikis – ypač su kultūra 
susijusiems veiklos sektoriams – ir stiprinama žinių ekonomika;

5. pažymi, kad plėtojant portalą turėtų būti atsižvelgta į neįgaliųjų reikmes: jiems turėtų būti 
suteikta visapusiška prieiga prie bendrų Europos žinių; todėl ragina leidėjus pasirūpinti, 
kad daugiau kūrinių būtų prieinama neįgaliems asmenims patogiu formatu;

6. pabrėžia, kad Europeana turėtų tapti vienu iš pagrindinių švietimo ir mokslinių tyrimų 
orientyrų; mano, kad nuosekliai įtraukus Europeaną į švietimo sistemą jaunieji europiečiai 
priartėtų prie savo kultūros ir literatūros paveldo;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų išvengta žinių 
skirtumo tarp Europos ir JAV, ir užtikrinti europiečiams visapusišką prieigą prie savo 
pačių kultūros paveldo;

8. palankiai vertina Komisijos sprendimą atnaujinti aukščiausiojo lygio ekspertų grupės 
įgaliojimus, kadangi ši grupė prisideda kuriant bendrą Europos skaitmeninių bibliotekų 
viziją, ir pritaria praktiniams svarbiausių problemų, neigiamai veikiančių interneto prieigą 
prie kultūrinės informacijos, sprendimams;

Pažangus Europeanos turinio plėtojimas apimties ir kokybės požiūriais 

9. ragina turinio teikėjus užtikrinti įvairesnio pobūdžio Europeanos turinį – ypač kai tai 
susiję su garso ir vaizdo turiniu – ir atkreipti ypatingą dėmesį į itin pažeidžiamos būklės 
kūrinius atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės, ypač į atlikėjų, teises;

10. yra įsitikinęs, kad net ir pakeitus formatą viešai prieinamas turinys analoginiu pavidalu ir 
toliau turėtų būti viešai prieinamas skaitmeninėje aplinkoje;

11. ragina Europos kultūros institucijas, atsakingas už viešai prieinamų kūrinių turinio 
skaitmeninimą, užtikrinti prieigą prie šio turinio pasitelkiant Europeaną ir neriboti 
prieigos, pvz., suteikiant ją tik savo šalies teritorijoje;

12. pabrėžia, kad vadovaujantis kompleksiniu sektorių požiūriu ir nepažeidžiant intelektinę 
nuosavybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatų turėtų būti rasti sprendimai dėl 
galimybių Europeanoje suteikti prieigą prie kūrinių, kurių autorių teisės saugomos, taip 
pat prie nebespausdinamų ir nenustatytos autorių teisės kūrinių; yra įsitikinęs, kad 
pirmenybė galėtų būti teikiama tokiems sprendimams, kaip išplėstinė kolektyvinių 
licencijų sistema, ar kitokiai kolektyvinio valdymo praktikai;

13. pritaria Komisijos ketinimui glaudžiai bendradarbiaujant su visomis susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis parengti paprastą ir ekonomišką teisių išaiškinimo sistemą, kuri 
būtų taikoma siekiant suskaitmeninti paskelbtus kūrinius ir užtikrinti interneto prieigą prie 
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jų;

14. todėl palankiai vertina tokias iniciatyvas, kaip projektas ARROW1, kurio partneriai yra 
teisių turėtojai ir bibliotekų atstovai, ir joms pritaria, ypač todėl, kad šių iniciatyvų tikslas 
– nustatyti teisių turėtojus ir jų teises ir išsiaiškinti su kūrinio teisėmis susijusią padėtį, 
įskaitant tai, ar tai nenustatytos autorių teisės kūrinys ir ar šis kūrinys jau 
nebespausdinamas;

15. pritaria nuosekliam Europos lygmeniu priimtam sprendimui dėl nenustatytos autorių teisės 
kūrinių skaitmeninimo ir sklaidos: iš pradžių jie turi būti aiškiai apibrėžti, nustatyti bendri 
standartai (įskaitant deramos atidos principą stengiantis rasti šių kūrinių savininkus) ir 
išspręsti galimo autoriaus teisių pažeidimo klausimą, kai naudojamasi minėtaisiais 
nenustatytos autoriaus teisės kūriniais;

16. pažymi, kad būtina sukurti technologijas, skirtas užtikrinti ilgalaikiam ir tvariam 
skaitmeniniam išsaugojimui, prieigos prie turinio sistemų savitarpio suderinamumui, 
daugiakalbei navigacijai ir turinio prieinamumui bei nustatyti vienodiems standartams;

Finansavimo ir valdymo klausimai

17. pabrėžia, kad, norint užtikrinti ilgalaikę Europeanos veiklą, būtina sukurti tvaraus 
finansavimo ir valdymo modelį;

18. pabrėžia, kad, norint pakelti didelių skaitmeninimo sąnaudų naštą ir atlaikyti laiko 
spaudimą, turi būti sukurti nauji finansavimo metodai, pvz., pasitelkiant privataus ir 
viešojo sektoriaus partnerystę, kuri būtų grindžiama gerai suprantamomis sąlygomis ir 
bendromis gairėmis;

19. pabrėžia, kad didelę dalį finansavimo turėtų sudaryti viešieji indėliai ir siūlo atsižvelgti į 
skaitmeninimo procesą, kaip numatyta pagal Lisabonos strategiją, bei įtraukti dalį 
skaitmeninimo sąnaudų į kitą daugiametę finansinę programą remiantis Bendrijos 
programomis;

20. siūlo surengti kampaniją „Prisijunk prie Europeanos“ dėl finansavimo galimybių ir 
išsamiau supažindinti su šiuo klausimu bei paaiškinti jo svarbą, taip pat rekomenduoja 
skirti dalį Europeanai numatytų išteklių kuo didesnės dalies visuomenės informavimo 
apie šią biblioteką tikslu;

21. palankiai vertina dabartinį Europos skaitmeninės bibliotekos fondo indėlį skatinant 
oficialius muziejų, archyvų, garso ir vaizdo archyvų ir bibliotekų susitarimus dėl 
bendradarbiavimo kuriant jungtinį portalą Europeana ir užtikrinant jo ilgalaikiškumą;

22. yra įsitikinęs, kad kultūros institucijos ir toliau turi atlikti pagrindinį vaidmenį ateityje 
administruodamos Europeaną;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

                                               
1 Prieinami informacijos apie teises ir nenustatytos autoriaus teisės kūrinius registrai (angl. Accessible Registries 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europeana1 – Europos interneto biblioteka, muziejus ir archyvas – atidaryta 2008 m. 
lapkričio mėn. įgyvendinant Komisijos skaitmeninių bibliotekų iniciatyvą, kurios tikslas –
užtikrinti, kad Europos kultūros ir mokslo paveldas būtų visiems prieinamas internetu.

Šiandien Europeana siūlo 4,6 mln. suskaitmenintų kūrinių, įskaitant knygas, žemėlapius, 
filmų ištraukas ir nuotraukas. Tikimasi, kad iki 2010 m. birželio mėn., kai ketinama pateikti 
naują Europeanos versiją, kūrinių skaičius pasieks 10 mln. Antruoju, 2011 m. prasidėsiančiu,
projekto etapu ketinama sukurti visapusiškai funkcionalios, labiau daugiakalbio pobūdžio, 
svetainės Europeana.eu versiją, kuri pasižymės semantinėmis žiniatinklio ypatybėmis. 
Papildomą vertę vartotojams užtikrina tai, kad Europeanoje įmanoma rasti informacijos savo 
gimtąja kalba. 

Europeana finansuojama pagal konkurencingumo ir naujovių programą „eContentplus“, be 
to, paramą skiria kai kurios valstybės narės ir kultūros institucijos.

Europos skaitmeninės bibliotekos fondas įkurtas siekiant užtikrinti prieigą prie įvairių sričių 
Europos kultūros paveldo. Jis stengiasi skatinti muziejus, archyvus, garso ir vaizdo archyvus 
ir bibliotekas sudaryti oficialius susitarimus dėl galimybių bendradarbiauti plėtojant jungtinį 
portalą Europeana ir užtikrinant jo ilgalaikiškumą. Kitas jo tikslas – sukurti teisinį 
finansavimo pagrindą, kuriuo būtų vadovaujamasi ES ir kuris būtų valdymo ateityje 
orientyras. 

Svetainę prižiūri Olandijos nacionalinės bibliotekos administruojamas Europeanos biuras. 
Prie Europeanos turinio plėtros tiesiogiai ar per tarpininkus prisideda daugiau negu 1000 
kultūros institucijų; per 150 institucijų dalyvauja Europeanos partnerių tinklo veikloje.

Šiuo metu Komisija rengiasi naujam Europeanos plėtros etapui. Taip siekiama užtikrinti, kad 
plėtojant Europeaną ir įgyvendinant su ja susijusią skaitmeninimo, interneto prieigos ir 
skaitmeninio išsaugojimo politiką Europos kultūra būtų tinkamai pristatyta internete, o mūsų 
įvairiapusis bendras paveldas taptų neatsiejama būsimosios Europos informacinės 
infrastruktūros dalimi.

Taip pat inicijuota vieša konsultacija tolesnės Europeanos plėtros klausimu. Jos metu, be kita 
ko, svarstyta, kaip privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės pagrindu į tolesnės Europeanos
plėtros veiklą galėtų būti įtrauktas privatus sektorius ir kaip Europeanoje galėtų būti ieškoma 
turinio, kurio autorių teisės saugomos.

Europos Parlamentas savo 2007 m. rugsėjo 27 d. rezoliucijoje dėl „i2010: Europos 
skaitmeninės bibliotekos“ pareiškė tvirtai remiąs idėją sukurti Europos skaitmeninę 
biblioteką, su kurios pagalba būtų užtikrinta bendra daugiakalbė prieiga prie Europos kultūros 
paveldo.

Dabar, kai idėja sukurti Europeaną įgyvendinta, jai būtinas aiškus politinis Europos 

                                                                                                                                                  
of Rights Information and Orphan Works, ARROW).
1 http://www.europeana.eu.



PE430.369v01-00 8/10 PR\793669LT.doc

LT

Parlamento užnugaris, kadangi šio projekto tvarumas ir kokybė priklauso nuo to, ar bus 
sukurtas ilgalaikis jo finansavimo ir valdymo modelis, ar bus rasti sprendimai dėl masinio 
kūrinių, kurių autorių teisės saugomos, skaitmeninimo ir ar valstybėse narėse bus skatinamas 
informavimas apie šio tikslo svarbą.

Pagrindinės problemos, susijusios su turiniu

Kultūros produktų, įskaitant knygas, skaitmeninimas yra ilgas ir brangus procesas, 
reikalaujantis glaudaus teisių turėtojų, kultūros institucijų ir informacinių ir ryšio technologijų 
bendrovių, taip pat privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimo.

Turinį, skirtą suskaitmeninti ir įkelti į Europeaną, atrenka valstybės narės ir jų kultūros 
institucijos, kurios vadovaujasi savo kultūros ir (arba) informacijos politika. 

Skirtingų valstybių narių indėlis į Europeaną tiek kūrinių, tiek medžiagos pobūdžio požiūriu 
labai nevienodas. Europeanoje galima rasti tik 5 proc. visų skaitmeninių knygų. Beveik pusę 
šių knygų parūpino Prancūzija. Kitos labai prisidedančios šalys yra Vokietija (16 proc.), 
Nyderlandai (8 proc.) ir Jungtinė Karalystė (8 proc.). Visos likusios šalys pateikia po 5 proc. 
ar mažiau. 

Masinio skaitmeninimo procesas jau prasideda ir kitose pasaulio šalyse, taigi būtina 
nedelsiant rimčiau imtis užduoties suskaitmeninti kuo didesnę Europos kultūros paveldo dalį.
Ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas pažeidžiamiems kūriniams, kurių netrukus gali 
nebelikti, tarp jų, garso ir vaizdo kūriniams.

Iš pradžių siekta susitelkti ties galimybėmis, kuriomis leidžia naudotis autorių teisėmis 
nesaugoma tekstinė medžiaga. Dėl teisinių priežasčių į Europeaną neįtraukta nei 
nebespausdinamų knygų (90 proc. nacionalinių bibliotekų turinio), nei nenustatytos autorių 
teisės kūrinių (10–20 proc. nacionalinių kolekcijų).

Vis dėlto akivaizdu, kad būtina išspręsti problemą dėl kūrinių, kurių autorių teisės 
saugomos, įtraukimo į Europeaną. Tai ypač svarbu siekiant išvengti vadinamosios 
XX amžiaus juodosios skylės, t. y. padėties, kai internetu galima gauti daug ankstesniojo 
amžiaus, tačiau labai mažai ne tokios tolimos praieties medžiagos. Taigi būtinas glaudus 
kultūros institucijų ir teisių turėtojų bendradarbiavimas, pagrįstas visapusišku vadovavimusi 
autorių teises reglamentuojančiais teisės aktais.

Itin opi kūrinių, kurių teisių turėtojų neįmanoma nustatyti ar kuriuos labai sunku nustatyti, 
problema. 2006 m. Komisijai parengus rekomendaciją dėl skaitmeninimo ir skaitmeninio 
išsaugojimo, dauguma valstybių narių padarė tik labai nedidelę pažangą.

JAV pasiekus teisinį susitarimą dėl paieškos sistemos „Google Book Search“, kuris susijęs su
daugybe nenustatytos autorių teisės kūrinių, šių kūrinių klausimas pritraukia dar daugiau 
dėmesio. („Google Books“ – tai vieno iš svarbiausių interneto paslaugas teikiančių rinkos 
veikėjų sukurtas komercinis projektas. Su jo pagalba vartotojai, atlikę paiešką pagal raktažodį, 
gali internetu naudotis viešai prieinamomis knygomis ar skaityti knygų, kurių teisės 
saugomos, ištraukas.) Pagal minėtąjį susitarimą „Google“, Amerikos leidėjų asociacija ir 
Rašytojų gildija nusprendė nustatyti teisines priemones už autoriaus teisių pažeidimą. JAV 
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pasiektas susitarimas taikomas tik tada, kai „Google“ naudoja knygas komerciniais tikslais 
JAV teritorijoje. Tačiau jeigu patvirtinus šį susitarimą suskaitmenintos Europos autorių 
knygos taps prieinamos tik JAV teritorijoje, tai gali lemti žinių skirtumo tarp Europos ir JAV 
atsiradimą. „Google“, kaip vienintelis didžiausios įtakos atrandant, platinant ir parduodant 
knygas šaltinis, gali įgyti de facto monopolį.

Todėl Komisija turi atidžiau įsigilinti į tai, kaip kinta ši padėtis. Siekiant išvengti naujo 
skaitmeninio padalijimo ir apsaugoti bendrus ilgalaikius Europos interesus, turi būti imtasi 
visų būtiniausių veiksmų. Principai, kuriais vadovaujamasi Europoje ir kuriuos taiko 
skaitmeninė biblioteka „Google Books“, skiriasi: Europeana yra visame pasaulyje prieinama 
svetainė, kurioje siekiama pateikti itin kokybišką turinį visapusiškai paisant autorių teises 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatų. Sprendžiant įvairias su autoriaus teises 
reglamentuojančiais teisės aktais, kurie įvairiose ES valstybėse narėse labai skiriasi, susijusias 
problemas turėtų būti į tai atsižvelgta.

Tarp šiuo metu taikomų labai naudingų priemonių, su kurių pagalba palengvinama 
informacijos apie teises į nenustatytos autorių teisės kūrinį paieška, yra tokios iniciatyvos, 
kaip prieinamų informacijos apie teises ir nenustatytos autorių teisės kūrinius registrų 
projektas ARROW (angl. Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works). Su 
šio projekto pagalba bet kuris vartotojas gali patikrinti, ar kūrinys prieinamas, ar baigėsi teisių 
į jį galiojimo laikas ir ar įmanoma nustatyti jo teisių turėtoją naudojantis Europos lygmens 
sąsaja bei gauti informacijos apie autoriaus teisių turėtoją. 

Kaip rodo Europoje vykdomi skaitmeninimo projektai, atsiranda nauja viešai prieinamų 
kūrinių problema, su kuria susiduriama pakeitus kūrinio formatą. Itin svarbu, kad viešai 
prieinamos analoginio pavidalo knygos būtų ir toliau viešai prieinamos skaitmeninėje erdvėje 
ir kad jomis galėtų mėgautis kuo didesnė auditorija. Europoje vadovaujamasi daugybe 
požiūrių, dėl kurių skaitmeninant turinį kyla teisinių klausimų, susijusių su teisėmis.

Tarp probleminių su viešai prieinamais kūriniais susijusių klausimų, yra, pvz., naujo lygmens 
teisių, kurių atsiradimą gali paskatinti skaitmeninimas, prisiėmimas, išskirtinių teisių į viešai 
prieinamus kūrinius užtikrinimas skaitmeninimo darbą atliekančiai bendrovei, taip pat 
teritoriniai prieigos prie kultūros turinio apribojimai, kurie gali būti nustatyti skaitmeninimo 
proceso metu.

Finansiniai aspektai

Europos skaitmeninės bibliotekos Europeana finansavimo modelis pakito: anksčiau 
Europeaną finansavo tik Bendrija (iki 2009 m. – vykdant Europos skaitmeninių bibliotekų 
tinklo projektą, bendrai finansuotą pagal programą „eContentplus“), dabar lėšų skiria ne tik 
Komisija (pagal konkurencingumo ir naujovių programą), bet ir valstybės narės, kai kurios 
kultūros institucijos ir privačiojo sektoriaus rėmėjai (nuo 2009 m. iki 2013 m. pabaigos). 

Siekiant parengti ilgalaikį finansavimo modelį, kuris būtų taikomas nuo 2013 m., turi būti 
numatyti nauji finansavimo metodai.

Vienas iš numatytų būdų – atsisakyti dabartinio projektų įgyvendinimu grindžiamo 
finansavimo ir remtis privataus ir viešojo sektoriaus partneryste bei sistemiškesniais viešųjų 
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institucijų indėliais. 

Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė gali būti vystoma įvairiai, pvz., tai gali būti 
privačios subsidijos, atsiskaitymas už interneto nuorodas į turinį, kurias Europeana suteikė 
pelną iš šio turinio generuojančioms organizacijoms, taip pat pažangesni partnerystės 
modeliai, kai privataus sektoriaus atstovai tiesiogiai dalyvauja administruojant Europeaną ir 
generuojant pajamas svetainės veiklai. Ši partnerystė turi būti visuomet grindžiama aiškiai 
suprantamomis sąlygomis ir bendrosiomis gairėmis. 

Viešojo finansavimo modeliai turi aprėpti ir didesnius valstybių narių indėlius, ir 
nenutrūkstamą Bendrijos finansavimą po 2013 m.

Turi būti nedelsiant sprendžiamas brangaus masinio skaitmeninimo proceso klausimas 
remiantis šiuo metu plėtojama Lisabonos strategija. Vienas būdas žengti pirmyn – padengti 
dalį skaitmeninimo sąnaudų pagal kitos kartos Bendrijos programas ir atsižvelgti į tai rengiant 
kitą daugiametę finansinę programą. Negalima naudotis dabartiniu ekonominiu nuosmukiu
kaip pretekstu nutraukti finansavimą informacinei visuomenei, skaitmeninimui ir panašiai 
veiklai.

Būtina parengti tinkamą kampaniją finansavimo ateityje klausimais, įskaitant konferencijas, 
kurių metu būtų kaupiamos lėšos, ir išsamiau informuoti apie Europeaną, taip pat apie tikrąją 
darbo apimtį ir pastangas, kurios reikalingos didelei pažangai pasiekti vykdant masinio 
Europos kultūros paveldo skaitmeninimo uždavinį.


