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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par „Europeana — nākamie soļi”
(2009/2158(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK līguma 151. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 28. augusta paziņojumu „Europeana — nākamie soļi” 
(COM(2009)0440),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvu 2001/29/EK 
par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā1,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 24. augusta ieteikumu 2006/585/EK par kultūras 
materiālu pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu 
formātā2,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 19. oktobra paziņojumu „Autortiesības uz zināšanām 
balstītā ekonomikā” (COM(2009)0532),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 11. augusta paziņojumu „Eiropas kultūras mantojums ar 
vienu klikšķi — Par sasniegto, nodrošinot kultūras materiālu pārveidošanu ciparu formātā, 
pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā visā ES” (COM(2008)0513),

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 20. novembra secinājumus par Eiropas digitālo 
bibliotēku EUROPEANA3,

– ņemot vērā augsta līmeņa ekspertu grupas jautājumos par digitālām bibliotēkām 
autortiesību apakšgrupas 2008. gada 4. jūnija galīgo ziņojumu par saglabāšanu ciparu 
formātā, nezināmu autoru darbiem un darbiem, kas vairs netiek izdoti,

– ņemot vērā augsta līmeņa ekspertu grupas jautājumos par digitālām bibliotēkām 
izveidotās apakšgrupas publiskā un privātā sektora partnerības jomā 2008. gada maija 
galīgo ziņojumu par Publiskā un privātā sektora partnerību Eiropas kultūras mantojuma 
pārveidošanai ciparu formātā un pieejamībai tiešsaistē,

– ņemot vērā 2007. gada 27. septembra rezolūciju “i2010: Pretim digitālai Eiropas 
bibliotēkai”4,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu, kā arī Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0204/2009),

                                               
1 OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.
2 OV L 236, 31.8.2006., 28. lpp.
3 OJ C 319, 13.12.2008., 18. lpp.
4 OV C 219 E, 28.8.2008., 296. lpp.
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A. tā kā digitālajā vidē ir svarīgi garantēt vispārēju piekļuvi Eiropas kultūras mantojumam un 
nodrošināt tā saglabāšanu nākamajām paaudzēm;

B. tā kā vajadzētu pēc iespējas veicināt kopējā Eiropas kultūras mantojuma bagātību un 
daudzveidību un dalībvalstīm un kultūras iestādēm, jo īpaši bibliotēkām, vajadzētu šajā 
jomā dot lielāko ieguldījumu dalībvalstu, kā arī reģionālajā un vietējā līmenī;

C. tā kā Eiropas kultūras mantojumu lielā mērā veido neaizsargāti darbi un piekļuvi šiem 
darbiem digitālajā pasaulē vajadzētu nodrošināt pēc iespējas augstas kvalitātes formātos;

D. tā kā ir jāņem vērā straujā jauno tehnoloģiju attīstība un attiecīgās izmaiņas kultūras 
praksē, kā arī pašreizējie digitalizācijas projekti ārpus Eiropas, piemēram, Google
grāmatas un šās lietas atrisināšanas rezultāti Amerikas Savienotajās Valstīs;

E. tā kā līdz šim ir digitalizēta tikai neliela daļa Eiropas kultūras mantojuma, digitalizācijas 
gaita dalībvalstīs ir atšķirīga un publiskais finansējums masveida digitalizācijai ir 
nepietiekams;

F. tā kā no Eiropas kultūras mantojuma digitalizācijas iegūs arī citas nozares, piemēram, 
izglītība, zinātne, pētniecība, tūrisms un plašsaziņas līdzekļi;

G. tā kā ciparu tehnoloģija ir īpaši noderīgs līdzeklis personām ar invaliditāti;

H. tā kā ES dalībvalstu vidū tiesību akti par autortiesībām ievērojami atšķiras un daudzu 
darbu statuss, raugoties no autortiesību viedokļa, joprojām ir neskaidrs;

I. tā kā ir jārīkojas nekavējoties, lai aizlāpītu „melno caurumu” attiecībā uz 20. un 
21. gadsimta saturu, kur nepelnīti netiek izmantoti darbi ar augstu kultūras vērtību; tā kā 
jebkurā risinājumā attiecīgi jāņem vērā visu iesaistīto pušu intereses,

Europeana – galvenais solis Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanai un izplatīšanai

1. atzinīgi vērtē Eiropas digitālās bibliotēkas, muzeja un arhīva atvēršanu un pilnveidi 
augstas kvalitātes saturam, ko dēvē par Europeana un ar ko saprot vienotu, tiešu un 
daudzvalodu piekļuves punktu Eiropas kultūras mantojumam;

2. uzsver, ka svarīgi attīstīt Europeana par pilnībā funkcionējošu pakalpojumu ar 
daudzvalodu saskarni un semantiska tīmekļa iezīmēm, saglabājot darbu un pasaulē 
pieejamo darbu un datu augsto kvalitāti;

3. pauž nožēlu par dalībvalstu nevienmērīgo ieguldījumu Europeana saturā un aicina 
dalībvalstis, kā arī citas kultūras iestādes cieši sadarboties, pārveidojot darbus ciparu 
formātā, un uzturēt centienus attiecībā uz digitalizācijas plānu izstrādi visos iespējamos 
līmeņos, tādējādi izvairoties no centienu dubultošanās un paātrinot ar kultūru saistīta 
satura digitalizāciju;

4. uzsver digitalizācijas potenciālās ekonomiskās priekšrocības, jo kultūras mantojumam 
ciparu formātā ir svarīga ekonomiska ietekme, jo īpaši nozarēs, kas saistītas ar kultūru, kā 
arī ar to tiek veicināta uz zināšanām balstīta ekonomika;
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5. norāda, ka portālā jāņem vērā invalīdu vajadzības, nodrošinot viņiem pilnīgu piekļuvi 
Eiropas kolektīvajām zināšanām; tādēļ mudina izdevējus sagatavot vairāk darbu formātos, 
kas pieejami personām ar invaliditāti;

6. uzsver, ka Europeana jāpadara par vienu no galvenajiem atsauces punktiem izglītības un 
pētniecības mērķiem; uzskata, ka, saskaņoti integrējot Europeana izglītības sistēmās, 
varētu tuvināt ES jauniešus kultūras un literatūras mantojumam;

7. mudina Komisiju un dalībvalstis darīt visu nepieciešamo, lai izvairītos no plaisas 
zināšanās starp Eiropu un Amerikas Savienotajām Valstīm un nodrošinātu ES 
iedzīvotājiem neierobežotu piekļuvi savam kultūras mantojumam;

8. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu atjaunot augsta līmeņa ekspertu grupas pilnvaras, jo šī 
grupa veicina kopīgu skatījumu uz Eiropas digitālajām bibliotēkām, kā arī atbalsta to 
galveno jautājumu praktiskus risinājumus, kas ietekmē kultūras materiāla pieejamību 
tiešsaistē.

Par plašāku un labāku Europeana saturu

9. mudina satura izstrādātājus palielināt Europeana satura, jo īpaši audio un video materiālu 
daudzveidību, vēršot īpašu uzmanību uz tādiem darbiem, kas ātri zaudē kvalitāti, tomēr 
ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības, jo īpaši izpildītāju tiesības;

10. pauž pārliecību, ka neaizsargātiem darbiem analogajā pasaulē jāpaliek neaizsargātiem 
digitālajā vidē arī pēc formāta nomaiņas;

11. aicina ES kultūras iestādes, kuras nodarbojas ar neaizsargāto darbu satura digitalizāciju, 
padarīt to pieejamu, izmantojot Europeana, un neierobežot tā pieejamību savas valsts 
teritorijā;

12. turklāt uzsver, ka jārod risinājumi, lai Europeana piedāvātu ar autortiesībām aizsargātu 
materiālu, kā arī vairs neizdotus darbus un nezināmu autoru darbus, izmantojot atsevišķu 
pieeju katrai nozarei, bet ievērojot tiesību aktus par intelektuālo īpašumu; uzskata, ka 
jāveicina tāda veida risinājumi kā, piemēram, plašas kolektīvās licences vai cita kolektīvās 
pārvaldības prakse;

13. atbalsta Komisijas centienus, strādājot ciešā sadarbībā ar visām iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, publicēto darbu digitalizācijai izveidot vienkāršu un rentablu 
sistēmu, kā iegūt tiesības uz publicēto darbu digitalizēšanu un padarīt tos pieejamus 
internetā;

14. tādēļ atzinīgi vērtē un atbalsta iniciatīvas, piemēram, ARROW projektu1, kurā sadarbojas 
tiesību subjekti un bibliotēku pārstāvji, jo īpaši tādēļ, ka viņi cenšas identificēt tiesību 
subjektus un viņu tiesības, kā arī noskaidrot tiesisko statusu nezināmu autoru vai arī vairs 
neizdotiem darbiem;

15. atbalsta līdzsvarotu risinājumu visas Eiropas mērogā nezināmu autoru darbu 

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.
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digitalizēšanai un izplatīšanai, sākot no skaidras definēšanas, ieviešot kopējus standartus 
(tostarp pienācīgas rūpības standartu, meklējot darbu autorus), kā arī risinot jautājumu par 
potenciālu autortiesību pārkāpšanu, kad nezināmu autoru darbi tiek izmantoti;

16. norāda, ka ir jāizstrādā tehnoloģijas, lai nodrošinātu ilgtermiņa un ilgtspējīgu saglabāšanu 
ciparu formātā, satura piekļuves sistēmu savstarpējo izmantojamību, daudzvalodu 
navigāciju un satura pieejamību, kā arī vienotu standartu sistēmu;

Finansēšanas un pārvaldības jautājumi

17. uzsver, ka ilgtspējīga finansēšanas un pārvaldības modeļa izveide ir svarīga Europeana
ilgtermiņa pastāvēšanai;

18. uzsver, ka problēmu risināšanai saistībā ar digitalizācijas augstajām izmaksām un 
ierobežoto laiku jāizstrādā jaunas finansēšanas metodes, piemēram, publiskā un privātā 
sektora partnerība, pamatojoties uz labi saprotamiem nosacījumiem un vispārējām 
pamatnostādnēm;

19. uzsver, ka nozīmīgai finansējuma daļai jānāk no publiskā sektora ieguldījuma, un ierosina 
uzlūkot digitalizācijas procesu saistībā ar Lisabonas stratēģiju, kā arī iekļaut daļu no 
digitalizācijas izmaksām Kopienas programmās nākamajā daudzgadu finanšu shēmā;

20. ierosina organizēt kampaņu „Pievienojies Europeana” par finansēšanas centieniem, lai 
palielinātu informētību par šo tematu un tā steidzamību, un iesaka daļu no Europeana
paredzētajiem resursiem novirzīt šīs bibliotēkas reklāmai pēc iespējas plašā sabiedrībā;

21. atzinīgi vērtē Eiropas digitālās bibliotēkas fonda devumu, veicinot oficiālus nolīgumus 
starp muzejiem, arhīviem, audiovizuālajiem arhīviem un bibliotēkām par sadarbību 
piegādes jomā un apvienotā portāla Europeana ilgtspējību;

22. uzskata, ka kultūras iestādēm joprojām jāparedz galvenā loma turpmākajā Europeana
pārvaldības modelī;

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Europeana1 — Eiropas tiešsaistes bibliotēka, muzejs un arhīvs — tika atklāta 2008. gada 
novembrī kā daļa no Komisijas digitālo bibliotēku iniciatīvas, kuras mērķis ir padarīt visiem 
pieejamu Eiropas kultūras un zinātnisko mantojumu internetā.

Šobrīd Europeana piedāvā 4,6 miljonus darbu ciparu formātā, ieskaitot grāmatas, kartes, 
filmu fragmentus un fotogrāfijas. Mērķis ir sasniegt 10 miljonus darbu līdz 2010. gada 
jūnijam, kad paredzama jaunas Europeana versijas uzsākšana. Projekta otrajā fāzē paredzēta 
pilnībā funkcionējošas Europeana.eu palaišana 2011. gadā, kura pēc rakstura būs 
daudzvalodīgāka un kurai būs semantiska tīmekļa iezīmes. Papildvērtība lietotājiem ir tāda, ka 
Europeana ļauj atrast informāciju dzimtajā valodā.

Europeana saņem finansējumu no eContentplus programmas, Konkurētspējas un inovāciju 
programmas, kā arī no dažu dalībvalstu un kultūras iestādēm.

Eiropas digitālās bibliotēkas fondu izveidoja ar mērķi nodrošināt vairākjomu piekļuvi Eiropas 
kultūras mantojumam. Fonds cenšas veicināt oficiālus nolīgumus starp muzejiem, arhīviem, 
audiovizuālajiem arhīviem un bibliotēkām par sadarbību piegādes jomā un apvienotā portāla 
Europeana ilgtspējību. Tā mērķis ir arī nodrošināt ES vajadzībām juridisku pamatu 
finansēšanas nolūkā, kā arī turpmākajai pārvaldībai.

Šo vietni pārvalda Europeana birojs, kas atrodas Nīderlandes Karaliskajā bibliotēkā.
Europeana saņem materiālus (tieši vai ar apkopotāju palīdzību) no vairāk nekā 1000 kultūras 
iestādēm, un vairāk nekā 150 iestādes ir pievienojušās tās partnertīklam.

Komisija tagad paredz nākamo Europeana attīstības fāzi.  Mērķis ir nodrošināt, ka Europeana
un tās pamatā esošā politika digitalizācijai, pieejamībai tiešsaistē un saglabāšanai ciparu 
formātā padara Eiropas kultūru ilgstoši atpazīstamu internetā un padara mūsu kopējo un 
daudzveidīgo kultūras mantojumu par neatņemamu Eiropas nākotnes informācijas 
infrastruktūras daļu.

Tāpat tika uzsākta sabiedriska apspriešana par Europeana turpmāko attīstību. Cita starpā tika 
apspriests veids, kā privāto sektoru iesaistīt Europeana turpmākajā attīstībā, izmantojot 
publiskā un privātā sektora partnerību, un kā caur Europeana padarīt meklējamu ar 
autortiesībām aizsargātu saturu.

Eiropas Parlaments 2007. gada 27. septembra rezolūcijā „i2010: ceļā uz Eiropas digitālo 
bibliotēku” pauda stingru atbalstu ierosinājumam, ka Eiropas digitālā bibliotēka jāveido kā 
kopējs, daudzvalodu piekļuves punkts Eiropas kultūras mantojumam.

Šobrīd, kad Europeana jau kļūst par realitāti, tai ir nepieciešams Eiropas Parlamenta politisks 
atbalsts, jo šā projekta izturība un kvalitāte ir atkarīga no ilgtspējīga finansēšanas un 
pārvaldības modeļa izveides, no risinājumiem ar autortiesībām aizsargātu materiālu masveida 
pārveidošanai ciparu formātā, kā arī no informētības palielināšanas par šādu centienu nozīmi 
dalībvalstu starpā.

                                               
1 http://www.europeana.eu



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

LV

Galvenās problēmas saistībā ar saturu

Kultūras produktu, arī grāmatu pārveidošana ciparu formātā ir intensīvs un dārgs pasākums, 
kura īstenošanai nepieciešama cieša sadarbība starp tiesību subjektiem, kultūras iestādēm un 
IKT uzņēmumiem, kā arī starp publisko un privāto sektoru.

Dalībvalstis un to kultūras iestādes saskaņā ar attiecīgām kultūras un/vai informācijas 
politikas nostādnēm nosaka digitalizējamā un Europeana vietnē ievietojamā saturu izvēli.

Dažādu dalībvalstu ieguldījums Europeana pēc priekšmetu skaita un materiāla tipiem ir ļoti 
nevienmērīgs. Europeana vietnē ir pieejami tikai 5 % no visām digitālajām grāmatām.
Gandrīz puse no šīm grāmatām nāk no Francijas. Pārējās valstis, kas devušas lielu 
ieguldījumu, ir Vācija (16 %), Nīderlande (8 %) un Apvienotā Karaliste (8 %). No visām 
pārējām valstīm katra ir devusi 5 % vai mazāk.

Tā kā masveida digitalizācija tiek uzsākta citās pasaules daļās, nopietnāk jāķeras pie 
uzdevuma veikt Eiropas kultūras mantojuma mēroga digitalizāciju. Vajadzētu pievērst īpašu 
uzmanību darbiem, kas ir trausli un kuru drīzumā varētu vairs nebūt, te cita starpā jāmin 
audiovizuālie materiāli.

Sākotnējais mērķis bija orientēties uz potenciālu, ko piedāvā ar autortiesībām neaizsargāts 
teksta materiāls. Juridisku pasvērumu dēļ Europeana vietnē nav iekļautas vairs neizdotas 
grāmatas (90 % no nacionālo bibliotēku satura), ne nezināmu autoru darbi (10–20 % no 
nacionālajām kolekcijām), kuru autorus nav iespējams konstatēt.

Tai pat laikā ir skaidrs, ka jāmeklē risinājumi, kā iekļaut ar autortiesībām aizsargātu
materiālu. Tas ir jo īpaši svarīgi, lai izvairītos no „20. gadsimta melnā cauruma” — situācijas, 
kad tīmeklī ir pieejams apjomīgs kultūras materiāls, kas radīts līdz 1900. gadam, taču tikai 
nedaudz materiāla ir pieejams no nesenākas pagātnes. Tam nepieciešama cieša sadarbība starp 
kultūras iestādēm un tiesību subjektiem, pilnībā ievērojot tiesību aktus par autortiesībām.

Īpaši akūta problēma pastāv nezināmu autoru darbu jomā, t. i., šiem darbiem ir neiespējami 
vai ļoti grūti izsekot tiesību subjektus. Pēc Komisijas 2006. gada ieteikuma par pārveidošanu 
ciparu formātā un saglabāšanu ciparu formātā lielākā daļa dalībvalstu nav panākušas 
ievērojamu progresu.

Jautājums par nezināmu autoru darbiem ir piesaistījis pastiprinātu uzmanību saistībā ar 
Google grāmatu meklēšanas rīku lietas atrisināšanu Amerikas Savienotajās Valstīs, kas 
attiecas uz daudziem no šiem darbiem. (Google grāmatas ir komerciāls projekts, ko izstrādājis 
viens no nozīmīgākajiem dalībniekiem interneta pakalpojumu tirgū. Projekts ļauj lietotājiem 
skatīt tiešsaistē neaizsargātas grāmatas vai ar autortiesībām aizsargātu grāmatu izvilkumus, 
veicot meklēšanu ar atslēgvārdu.) Šis atrisinājums ietver vienošanos starp Google un 
Amerikas Izdevēju apvienību (Association of American Publishers) un Rakstnieku apvienību 
(Authors’ Guild), lai rastu izlīgumu prasībā par autortiesību pārkāpšanu. Šo ASV atrisinājumu 
piemēro tikai Google komerciālai grāmatu izmantošanai Amerikas Savienotajās Valstīs.
Tomēr tas var radīt plaisu zināšanās starp Eiropu un ASV, ja šā atrisinājuma rezultātā Eiropas 
autoru grāmatas ciparu formātā kļūst pieejamas tikai no ASV teritorijas. Google varētu nokļūt 
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faktiskā monopola stāvoklī, palikdams par vienīgo avotu grāmatu atrašanā, izplatīšanā un 
pārdošanā.

Komisijai tādēļ cieši jāraugās, kā attīstās situācija. Vajadzētu darīt visu iespējamo, lai 
izvairītos no jaunas digitālas pārdalīšanas un aizsargātu kopējās Eiropas ilgtermiņa intereses.
Eiropas Savienības ceļš atšķiras no Google grāmatu pieejas, jo Europeana ir pakalpojums, kas 
pieejams visā pasaulē, un ar to ir paredzēts nodrošināt augstas kvalitātes saturu un tiesību aktu 
par autortiesībām pilnīgu ievērošanu. To vajadzētu paturēt prātā, meklējot risinājumus 
daudzajām problēmām, kas rodas saistībā ar tiesību aktiem par autortiesībām un kuras ES 
dalībvalstu starpā ievērojami atšķiras.

Pašlaik iniciatīvas, piemēram, ARROW (Accessible Registries of Rights Information and 
Orphan Works) projekts, kas ļauj jebkuram lietotājam pārbaudīt, vai darbs ir pieejams, vai tas 
vairs netiek izdots vai izplatīts, vai arī tas ir nezināma autora darbs, izmantojot Eiropas līmenī 
izstrādātu saskarni, kā arī iegūt informāciju par autortiesību subjektiem, ir ļoti noderīgi rīki,
lai atvieglotu tiesību iegūšanu nezināmu autoru darbiem.

Pašreizējie digitalizācijas projekti Eiropā atklāj jaunu problēmu saistībā ar neaizsargātiem 
materiāliem pēc formāta nomaiņas. Svarīgi, ka neaizsargātas grāmatas analogajā pasaulē 
paliek neaizsargātas arī digitālajā pasaulē un ka tās ir pieejamas pēc iespējas plašākai 
auditorijai. Eiropā pastāv plašs metožu diapazons, kas aktualizē tiesiska rakstura jautājumus 
par digitalizācijas radītām tiesībām.

Piemēram, neaizsargātu darbu jomā problemātiska ir jauna tiesību slāņa pārņemšana, ko 
radītu digitalizācija, ekskluzīvu tiesību piešķiršana uzņēmumam, kas pārveido ciparu formātā 
neaizsargātus darbus, kā arī teritoriāli ierobežojumi piekļuvei kultūras materiāliem, kādi var 
rasties digitalizācijas procesa laikā.

Finansēšanas jautājumi

Eiropas digitālās bibliotēkas finansēšanas modelis, kas izveidots no tikai Kopienas finansēta 
modeļa (līdz 2009. gadam izmantojot EDL-net projektu, ko līdzfinansēja no eContentplus 
programmas), ir modelis, kuru finansē ne tikai Komisija (no Konkurētspējas un inovāciju 
programmas), bet arī dalībvalstis, atsevišķas kultūras iestādes un sponsorējumi no privātā 
sektora (no 2009. gada līdz 2013. gada beigām).

Jāizstrādā jaunas finansēšanas metodes, lai rastu ilgtspējīgu finansēšanas modeli laikposmam 
pēc 2013. gada.

Viens no paredzētajiem risinājumiem ir pāriet no pašreizējās finansēšanas, pamatojoties uz 
projektiem, uz publiskā un privātā sektora partnerību un strukturētākiem sabiedrisko iestāžu 
ieguldījumiem. 

Publiskā un privātā sektora partnerību var attīstīt dažādos veidos, piemēram, kā privātu 
sponsorēšanu, kā maksas iekasēšanu par Europeana ievietotajām saitēm uz citu organizāciju 
saturu, kuras gūst ienākumus no šī satura, arī kā ciešākas partnerības modeļus, kad privātā 
sektora uzņēmumi tiktu tieši iesaistīti Europeana ekspluatācijā un gūtu ienākumus no vietnes 
darbības. To vajadzētu vienmēr darīt, labi izprotot nosacījumus un kopējās pamatnostādnes.
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Publiskā finansējuma modeļos vajadzētu iekļaut gan lielāku dalībvalstu ieguldījumu, gan 
nepārtrauktu Kopienas ieguldījumu pēc 2013. gada.

Nekavējoties vajadzētu risināt problēmas saistībā ar dārgo masveida digitalizācijas procesu 
saskaņā ar šobrīd aktuālo Lisabonas stratēģiju. Viens risinājums būtu nosegt digitalizācijas 
izmaksu daļu no Kopienas programmu nākamās paaudzes un ņemt to vērā nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā. Pašreizējā lejupslīde nevar par iemeslu, lai nogrieztu finansējumu 
informācijas sabiedrībai, digitalizācijai u. tml.

Ir nepieciešama attiecīga kampaņa turpmākajam finansējumam, tostarp līdzekļu vākšanas 
konferences, lai palielinātu informētību par Europeana un sniegtu plašāku informāciju par 
darba normatīvo sablīvējumu un centieniem, kas vajadzīgi, lai panāktu ievērojamu progresu, 
veicot Eiropas kultūras mantojuma liela mēroga digitalizāciju.


