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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a "Europeana – próximas etapas
(2009/2158(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Artigo 151.º do Tratado CE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de Agosto de 2009, intitulada: 
"Europeana – próximas etapas" (COM (2009)0440),

– Tendo em conta a Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 
Maio de 2001, relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos direitos 
conexos na sociedade da informação1,

– Tendo em conta a Recomendação 2006/585/CE da Comissão, de 24 de Agosto de 2006, 
sobre a digitalização e a acessibilidade em linha de material cultural e a preservação 
digital2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 19 de Outubro de 2009, intitulada: "O 
direito de autor na economia do conhecimento" (COM(2009)0532),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de Agosto de 2008, intitulada: "O 
património cultural da Europa ao alcance de um clique – progressos na digitalização e 
acessibilidade em linha de material cultural e na preservação digital na UE 
(COM(2008)0513),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 20 de Novembro de 2008, relativas à 
biblioteca digital europeia EUROPEANA3,

– Tendo em conta o relatório final, de 4 de Junho de 2008, do Grupo de Peritos de Alto 
Nível para as Bibliotecas Digitais – subgrupo Direitos de Autor – sobre a preservação 
digital, obras órfãs e obras esgotadas,

– Tendo em conta o relatório final, de Maio de 2008, do Grupo de Peritos de Alto Nível 
para as Bibliotecas Digitais – subgrupo para as parcerias público-privadas – sobre as 
parcerias público-privadas para a digitalização e a acessibilidade em linha do património 
cultural da Europa, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 27 de Setembro de 2007, intitulada: "i2010: 
Bibliotecas digitais"4,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

                                               
1 JO L 167, de 22.6.2001, p. 10.
2 JO L 236, de 31.8.2006, p. 28.
3 JO C 319, de 13.12.2008, p. 18.
4 JO C 219 E, de 28.8.2008, p. 296.
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– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos (A7-0000/2009),

A. Considerando que, num ambiente digital, é fundamental garantir o acesso universal ao 
património cultural europeu, bem como a sua preservação para as gerações futuras,

B. Considerando que é necessário promover o mais amplamente possível a difusão da 
riqueza e da diversidade do património cultural europeu e que os Estados-Membros e as 
instituições culturais, em especial, as bibliotecas, têm um papel decisivo a desempenhar 
neste domínio tanto a nível nacional e regional como local,

C. Considerando que o património cultural europeu é maioritariamente composto por obras 
que são do domínio público, pelo que o acesso às mesmas, no mundo digital, deve, na 
medida do possível, ser facultado em formatos de elevada qualidade,

D. Considerando a necessidade de ter em conta o rápido desenvolvimento de novas 
tecnologias e as consequentes mudanças nas práticas culturais, assim como projectos de 
digitalização existentes fora da Europa, como o "Google Books", e os resultados do 
processo de resolução do litígio em que este esteve implicado nos Estados Unidos da 
América, 

E. Considerando que, até à data, apenas uma ínfima parte do património cultural europeu foi 
digitalizada, que os Estados-Membros avançam a ritmos diferentes e que os 
financiamentos públicos atribuídos à digitalização em massa são insuficientes,

F. Considerando que a digitalização do património cultural europeu beneficiará também 
outros sectores, como a educação, a ciência, a investigação, o turismo e os meios de 
comunicação social,

G. Considerando que a tecnologia digital constitui igualmente um instrumento notável ao 
serviço das pessoas portadoras de deficiência, 

H. Considerando que a legislação em matéria de direitos de autor apresenta divergências 
significativas entre os Estados-Membros da UE e que o estatuto de um grande número de 
obras, no que aos direitos de autor diz respeito, permanece incerto,

I. Considerando a necessidade de desenvolver com urgência esforços no sentido de resolver 
a questão do "buraco negro" relativo aos conteúdos dos séculos XX e XXI, com obras de 
elevado valor cultural à espera de serem usadas, e entendendo que qualquer solução deve 
ter devidamente em conta os interesses de todas as partes implicadas,

Europeana – uma etapa fulcral na preservação e divulgação do património cultural da 
Europa

1. Regozija-se com a inauguração e o desenvolvimento da Europeana - biblioteca, museu e 
arquivo em linha da Europa com conteúdos de alta qualidade -, enquanto ponto de acesso 
único, directo e multilingue ao património cultural europeu;
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2. Salienta a importância de a Europeana evoluir no sentido de se tornar num serviço 
plenamente operacional, com uma interface multilingue e uma estrutura de Web 
semântica que preservem a elevada qualidade das obras, bem como o acesso universal aos 
dados;

3. Deplora a disparidade das contribuições dos Estados-Membros para o conteúdo da 
Europeana e exorta-os, assim como a outras instituições culturais, a cooperar 
estreitamente na digitalização de obras e a prosseguir os seus esforços com vista à
elaboração de planos de digitalização a todos os níveis possíveis, evitando assim a 
duplicação de esforços e acelerando o ritmo da digitalização dos conteúdos culturais;

4. Salienta os potenciais benefícios económicos decorrentes da digitalização, uma vez que os 
bens culturais digitalizados têm um importante impacto económico, especialmente nos 
sectores ligados à cultura, e estão na base da economia do conhecimento;

5. Salienta que o portal deve ter em conta as necessidades das pessoas portadoras de
deficiência, as quais devem poder aceder plenamente ao conhecimento colectivo da 
Europa; exorta, por conseguinte, os editores a disponibilizarem mais obras em formatos 
acessíveis a estas pessoas;

6. Sublinha que a Europeana deve tornar-se num dos principais pontos de referência em 
matéria de educação e investigação e que, caso seja coerentemente integrada nos sistemas 
educativos, poderá aproximar mais os jovens europeus do seu património cultural e 
literário;

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a adoptar todas as medidas necessárias para 
evitar que se crie um fosso em matéria de conhecimento entre a Europa e os Estados 
Unidos da América e garantir o pleno acesso dos europeus ao seu próprio património 
cultural;

8. Acolhe favoravelmente a decisão da Comissão de renovar o mandato do Grupo de Peritos 
de Alto Nível, por contribuir para uma visão comum das bibliotecas digitais europeias, e 
apoia soluções práticas para os aspectos fundamentais que se prendem com a 
acessibilidade em linha de material cultural;

Mais e melhores conteúdos para a Europeana

9. Exorta os fornecedores de conteúdos a aumentar a diversidade dos tipos de conteúdo 
destinados à Europeana, em particular, conteúdos áudio e vídeo, dedicando especial 
atenção às obras que se deterioram facilmente e respeitando os direitos de propriedade 
intelectual, designadamente, os direitos dos artistas;

10. Está convicto de que os conteúdos do domínio público na esfera analógica se devem
manter no domínio público no ambiente digital, mesmo após a mudança de formato;

11. Solicita às instituições culturais europeias que levam a cabo a digitalização do conteúdo 
das suas obras do domínio público que o disponibilizem através da Europeana e que não 
restrinjam o seu acesso ao território do seu país;
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12. Salienta a necessidade de se encontrarem soluções para que a Europeana possa igualmente 
oferecer obras protegidas pelos direitos de autor, obras esgotadas e obras órfãs, com base 
numa abordagem sectorial e no respeito pelas normas que regulam a propriedade 
intelectual; entende que se podem favorecer soluções como o licenciamento colectivo 
alargado ou outras práticas colectivas de gestão;

13. Regozija-se com a intenção da Comissão de estabelecer um sistema simples, com boa 
relação custo-eficácia, de compensação de direitos, no caso da digitalização de obras 
publicadas e da sua disponibilização na Internet, trabalhando em estreita colaboração com 
todas as partes implicadas;

14. Louva e apoia, por conseguinte, iniciativas como o projecto ARROW1, em que colaboram
titulares de direitos e representantes de bibliotecas, em particular, tendo em conta que
estes procuram identificar os titulares e respectivos direitos, bem como esclarecer o
estatuto das obras do ponto de vista dos direitos, nomeadamente, se se trata de obras órfãs 
ou esgotadas;

15. Preconiza uma solução equilibrada a nível europeu para a digitalização e a divulgação de 
obras órfãs, começando por defini-las claramente, estabelecendo padrões comuns 
(nomeadamente no que se refere ao dever de diligência na busca dos seus autores) e 
resolvendo a questão da eventual violação dos direitos de autor quando se utilizam obras 
órfãs;

16. Salienta a necessidade de se desenvolverem tecnologias que garantam a preservação 
digital sustentável e a longo prazo, a interoperabilidade dos sistemas de acesso aos 
conteúdos, uma navegação e disponibilidade multilingues desses conteúdos, assim como 
um conjunto de normas de harmonização;

Questões de financiamento e de governação

17. Realça a importância fundamental de que se reveste a criação de um modelo sustentável 
de financiamento e de governação para a existência da Europeana a longo prazo;

18. Salienta que, para fazer face aos elevados custos de digitalização e às pressões de tempo, é 
necessário desenvolver novos métodos de financiamento, como parcerias 
público-privadas, com base em condições claras e directrizes comuns;

19. Salienta a necessidade de uma parte significativa do financiamento provir de contribuições 
públicas e propõe-se ter em conta o processo de digitalização sob a égide da estratégia de 
Lisboa e incluir parte dos custos de digitalização no próximo quadro financeiro plurianual 
através de programas comunitários;

20. Propõe-se organizar uma campanha intitulada "Adira à Europeana" incidindo nos esforços 
de financiamento com vista a um aumento da sensibilização para a questão e sua urgência, 
recomendando que parte dos recursos atribuídos à Europeana se destinem a promover esta 
biblioteca junto de um público tão vasto quanto possível;

                                               
1 Registos acessíveis de informações sobre direitos e obras órfãs.
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21. Regozija-se com o contributo prestado actualmente pela Fundação da Biblioteca Digital 
Europeia ao facilitar a realização de acordos formais entre museus, arquivos, arquivos
audiovisuais e bibliotecas sobre as modalidades de cooperação em matéria de oferta e 
sustentabilidade do portal conjunto Europeana;

22. Está convicto de que as instituições culturais devem continuar a desempenhar um papel 
preponderante no futuro modelo de governação da Europeana;  

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Europeana1 – biblioteca, museu e arquivo europeus em linha – abriu em Novembro de 2008 
como parte da iniciativa da Comissão relativa a uma biblioteca digital: o objectivo desta 
iniciativa consiste em facultar o acesso universal via internet ao património cultural e 
científico europeu.

Actualmente, a Europeana oferece 4,6 milhões de obras digitalizadas, nomeadamente, livros, 
mapas, vídeos e fotografias. O objectivo estabelecido é o de alcançar 10 milhões de objectos 
até Junho de 2010, quando está previsto o lançamento de uma nova versão da Europeana. A 
segunda fase do projecto será marcada pelo lançamento, em 2011, de uma Europeana.eu 
plenamente operacional, que terá um carácter mais multilingue e contará com mais páginas 
web semânticas. O valor acrescentado para os utilizadores consiste no facto de a Europeana 
permitir encontrar informação nas suas línguas maternas.

A Europeana é financiada pelo programa eContentplus, pelo programa para a competitividade 
e a inovação e por alguns Estados-Membros e instituições culturais.

A Fundação para a Biblioteca Digital Europeia foi criada com o objectivo de oferecer um 
acesso transsectorial ao património cultural europeu. A mesma procura facilitar acordos 
formais entre museus, arquivos, arquivos audiovisuais e bibliotecas sobre as modalidades de 
cooperação em matéria de oferta e sustentabilidade do portal conjunto Europeana. Tem 
igualmente por objectivo oferecer um quadro jurídico para a sua utilização pela UE para fins 
de financiamento e como ponto de partida para a gestão futura.

O sítio é gerido pelo Gabinete da Europeana, situado na Biblioteca Nacional dos Países 
Baixos. Mais de 1000 instituições culturais contribuem para os conteúdos da Europeana 
(directamente ou através de agregadores) e mais de 150 instituições estão a participar na sua 
rede de parceiros.

A Comissão debruça-se agora sobre a nova fase de desenvolvimento da Europeana. O 
objectivo consiste em garantir que a Europeana e as políticas subjacentes de digitalização, 
acessibilidade em linha e preservação digital proporcionem à cultura europeia uma 
visibilidade duradoura na Internet, tornando o nosso património cultural, comum e 
diversificado, numa parte integrante da infraestrutura de informação da Europa no futuro.

Também foi feita uma consulta pública sobre o desenvolvimento ulterior da Europeana. A 
mesma incidiu, entre outras, sobre a forma de associar o sector privado ao futuro 
desenvolvimento da Europeana através de parcerias público-privadas e a forma de procurar, 
através da Europeana, conteúdos protegidos pelos direitos de autor.

O Parlamento Europeu, na sua resolução de 27 de Setembro de 2007, intitulada "i2010: 
biblioteca digital europeia", expressou o seu vivo apoio à ideia de criar uma biblioteca digital 
europeia sob a forma de ponto de acesso comum e multilingue ao património cultural 
europeu.

Agora que a Europeana se está a tornar uma realidade, é necessário um apoio político claro 

                                               
1 http://europeana.eu
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por parte do Parlamento Europeu, uma vez que a estabilidade e a qualidade deste projecto 
dependem da criação de um modelo sustentável de financiamento e gestão, da capacidade 
para encontrar soluções para a digitalização em massa de materiais protegidos  pelos direitos 
de autor e pela sensibilização da opinião pública dos Estados-Membros para a importância 
deste esforço.

Principais questões em matéria de conteúdos

A digitalização de produtos culturais, incluindo os livros, é um trabalho vasto e dispendioso, 
que requer uma estreita colaboração entre os titulares de direitos, as instituições culturais e as 
empresas de TIC, assim como o sector público e privado.

A selecção dos conteúdos a digitalizar e a incluir na Europeana é determinada pelos Estados-
Membros e respectivas instituições culturais, em conformidade com as suas políticas culturais 
e/ou de informação.

O contributo dos diversos Estados-Membros para a Europeana é muito díspar, quer no que 
se refere ao número de objectos, quer ao tipo de material. Só 5% de todos os livros 
digitalizados se encontram disponíveis na Europeana. Cerca de metade destes provêm de 
França. Prestam também um contributo de relevo a Alemanha (16%), os Países Baixos (8%) e 
o Reino Unido (8%). Os demais países têm um contributo igual ou inferior a 5%.

Tendo em conta a digitalização em massa que se verifica noutras partes do mundo, torna-se 
urgente um empenho mais sério no trabalho de digitalização em grande escala do património 
cultural europeu. Convém prestar especial atenção a obras que pela sua fragilidade possam 
desaparecer a breve prazo e, entre estas, o material audiovisual.

O objectivo inicial consistia numa focalização nas potencialidades oferecidas por material de 
textos não protegidos pelos direitos de autor. Por razões jurídicas, a Europeana não inclui nem 
livros esgotados (90% do acervo das bibliotecas nacionais), nem obras órfãs (10 a 20% das 
colecções nacionais) cujos autores não podem ser identificados.

Ao mesmo tempo, torna-se claro que é necessário encontrar soluções sobre a forma de incluir 
material protegido pelos direitos de autor. Trata-se de algo particularmente importante para 
se evitar uma espécie de "buraco negro no século XX", ou seja, uma situação em que é 
possível encontrar na Internet grande quantidade de material cultural anterior a 1900, mas 
pouquíssimo do passado mais recente. Para tanto, impõe-se uma estreita colaboração entre 
instituições culturais e os titulares dos direitos de autor, no pleno respeito pela legislação em 
matéria de direitos de autor. 

Existe um problema particularmente grave no que se refere às obras órfãs, isto é, aquelas em 
relação às quais é impossível ou muito difícil identificar os titulares dos direitos. A maioria 
dos Estados-Membros fez muito poucos progressos desde a publicação, em 2006, pela 
Comissão da Recomendação sobre a digitalização e conservação digital.

A questão das obras órfãs têm suscitado uma atenção crescente na sequência do resultado do 
processo de resolução do litígio relativo ao Google Book Search nos Estados Unidos, e que 
afecta muitas dessas obras. (Google Books é um projecto comercial desenvolvido por um dos 
mais importantes operadores do mercado de serviços internet, o qual permite aos utentes 
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visualizar em linha livros do domínio público ou fragmentos de livros protegidos pelos
direitos de autor através de uma busca com base em palavras-chave). A resolução do litígio 
consistiu num acordo entre o Google, a Associação de Editores Americanos e a Authors' 
Guild para pôr fim a um litígio por violação dos direitos de autor. O acordo dos Estados 
Unidos apenas se aplica à exploração comercial de livros pelo Google nos Estados Unidos. 
Todavia, este facto poderá fazer com que se crie entre a Europa e os EUA um fosso em 
matéria de conhecimentos caso, na sequência desse acordo, os livros digitalizados de autores 
europeus apenas estejam disponíveis a partir do território dos EUA. O Google poderia acabar 
por se encontrar de facto numa posição de monopólio enquanto única fonte com poder na
descoberta, distribuição e venda de livros.

A Comissão deve, por conseguinte, seguir atentamente o desenvolvimento desta situação. 
Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar um novo fosso digital e proteger 
os interesses comuns europeus a longo prazo. A abordagem europeia é diferente daquela que a 
Google Books seguiu, já que a Europeana é um serviço acessível à escala mundial, que 
procura oferecer conteúdos de elevada qualidade, no pleno respeito pela legislação em matéria 
de direitos de autor. É importante ter presente este facto quando se pretender encontrar 
soluções para os numerosos problemas que surgem relativamente à legislação em matéria de 
direitos de autor, que, por seu turno, difere bastante entre os Estados-Membros da UE. 
Actualmente, iniciativas como a ARROW (registos acessíveis de informação sobre direitos e 
obras órfãs), um projecto que permite a qualquer utente verificar, através de uma interface 
desenvolvida a nível europeu, se uma obra, esgotada ou órfã, se encontra disponível e obter 
informações sobre os titulares dos direitos de autor, são ferramentas muito úteis, que facilitam 
o apuramento dos direitos das obras órfãs.

Os projectos de digitalização em curso na Europa evidenciam a emergência de um problema 
com materiais do domínio público após a mudança de formato. Afigura-se essencial que os 
livros do domínio público no mundo analógico permaneçam no domínio público no mundo 
digital e que possam ser fruídos por um público tão vasto quanto possível. Existe, na Europa, 
um vasto leque de abordagens que suscitam questões jurídicas sobre os direitos criados pela 
digitalização.

Entre os pontos problemáticos, no que se refere ao material do domínio público, está, por 
exemplo, a assumpção de um novo nível de direitos criados pela digitalização, a concessão de 
direitos exclusivos sobre obras do domínio público à empresa que executa a digitalização, 
assim como as limitações territoriais para aceder a conteúdos culturais susceptíveis de se 
agravarem durante o processo de digitalização.

Questões financeiras

O modelo de financiamento da biblioteca digital europeia evoluiu de um financiamento 
exclusivamente comunitário (até 2009 através do projecto EDL-net co-financiado pelo 
programa eContentplus) para um modelo cujo financiamento não provem unicamente da 
Comissão (através do programa para a competitividade e a inovação), mas também dos 
Estados-Membros, de algumas instituições culturais e do patrocínio do sector privado (de 
2009 até finais de 2013).

Cumpre desenvolver novos métodos de financiamento, a fim de encontrar um modelo de 
financiamento sustentável a partir de 2013. 
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Uma das soluções consideradas consiste em passar do actual financiamento baseado em 
projectos para parcerias público-privadas e para contribuições mais estruturadas por parte das 
instituições públicas.

As parcerias público-privadas podem desenvolver-se de diversas formas, como o patrocínio 
privado, o pagamento dos links fornecidos pela Europeana, que remetem para conteúdos de 
organizações que cedem esses conteúdos mediante pagamento, bem como modelos de 
parceria mais avançados, envolvendo directamente o sector privado na gestão da Europeana e 
gerando receitas que permitiam o funcionamento do sítio. Tal deverá ser sempre feito com 
base em condições claras e em directrizes comuns.

Os modelos de financiamento público devem incluir tanto uma maior contribuição dos 
Estados-Membros como uma contribuição contínua da Comunidade após 2013.

Importaria, no imediato, abordar o custo avultado do processo de digitalização massiva no 
âmbito da actual estratégia de Lisboa. Uma solução consistiria em cobrir parte dos custos de 
digitalização através da próxima geração de programas comunitários e ter isso em conta no 
próximo quadro financeiro plurianual. A actual recessão não pode servir de justificação para 
cortes no financiamento para a sociedade da informação, a digitalização e áreas conexas.

Afigura-se necessário organizar uma campanha adequada para o futuro financiamento, 
incluindo conferências para a recolha de fundos, a fim de sensibilizar a opinião pública para a 
Europeana e, de um modo geral, para o considerável volume de trabalho e os esforços 
necessários para alcançar progressos significativos no que diz respeito à actividade de 
digitalização em larga escala do património cultural europeu.     


