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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la „Europeana - etapele următoare”
(2009/2158(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 151 din Tratatul CE,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 august 2009 intitulată „Europeana - etapele 
următoare” (COM(2009)0440),

– având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 
mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor 
conexe în societatea informațională1,

– având în vedere Recomandarea 2006/585/CE a Comisiei din 24 august 2006 privind 
digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2009 intitulată „Drepturile de 
autor în economia cunoașterii” (COM(2009)0532),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 august 2008 intitulată „Patrimoniul cultural 
al Europei la îndemână printr-un simplu clic - Progresele în domeniul digitalizării, al 
accesibilității online a materialului cultural și al conservării digitale în UE” 
(COM(2008)0513),

– având în vedere concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind biblioteca digitală 
europeană EUROPEANA3,

– având în vedere raportul final din 4 iunie 2008 al Grupului de experți la nivel înalt privind 
bibliotecile digitale - Subgrupul privind drepturile de autor - referitor la conservarea 
digitală, operele orfane și operele epuizate,

– având în vedere raportul final din mai 2008 al Grupului de experți la nivel înalt privind 
bibliotecile digitale – Subgrupul privind parteneriatele de tip public-privat – referitor la 
parteneriatele de tip public-privat pentru digitalizarea și accesibilitatea online a 
patrimoniului cultural european,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2007 privind „i2010: spre o bibliotecă 
digitală europeană”4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru 

                                               
1 JO L 167, 22.6.2001, p.10.
2 JO L 236, 31.8.2006, p.28.
3 JO C 319, 13.12.2008, p.18.
4 JO C 219 E, 28.8.2008, p. 296.
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industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2009),

A. întrucât într-un mediu digital este esențial să se garanteze accesul universal la patrimoniul 
cultural european și să se asigure conservarea acestuia pentru generațiile viitoare;

B. întrucât bogăția și diversitatea patrimoniului cultural european comun ar trebui promovate 
la un nivel cât mai extins posibil, iar statele membre și instituțiile culturale, în special 
bibliotecile, au un rol-cheie în acest efort, atât la nivel național, cât și la nivel regional și 
local;

C. întrucât patrimoniul cultural european este alcătuit în mare măsură din lucrări de domeniu 
public, iar accesul la acestea ar trebui furnizat în mediul digital pe cât posibil în formate 
de înaltă calitate;

D. întrucât trebuie să se țină cont de dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii care au drept 
rezultat modificarea practicilor culturale și de proiectele de digitalizare existente din afara 
Europei, cum ar fi Google Books, precum și de soluționarea cauzei respective în Statele 
Unite ale Americii;

E. întrucât doar o mică parte a patrimoniului cultural european a fost digitalizat până acum, 
statele membre progresează în ritm diferit, iar fondurile publice alocate digitalizării în 
masă sunt insuficiente;

F. întrucât digitalizarea patrimoniului cultural european va aduce beneficii și altor sectoare, 
cum ar fi educația, științele, cercetarea, turismul și mass-media;

G. întrucât tehnologia digitală reprezintă și un instrument remarcabil pentru persoanele cu 
handicap; 

H. întrucât legislația privind drepturile de autor diferă mult de la un stat membru al UE la 
altul și întrucât situația drepturilor de autor a numeroase lucrări rămâne incertă;

I. întrucât sunt necesare eforturi urgente pentru soluționarea problemei pe care o reprezintă 
„gaura neagră” în ceea ce privește materialele aferente secolelor XX și XXI, și anume 
faptul că opere de o valoare culturală deosebită rămân neutilizate; întrucât orice soluție 
trebuie să țină seama în mod corespunzător de interesele tuturor părților implicate,

Europeana – o măsură esențială pentru conservarea și difuzarea patrimoniului cultural 
al Europei

1. salută deschiderea și dezvoltarea bibliotecii, muzeului și arhivei digitale europene cu un 
conținut de înaltă calitate denumită Europeana, punct de acces și poartă unică, directă și 
multilingvă pentru patrimoniul cultural european;

2. subliniază importanța transformării bibliotecii Europeana într-un serviciu complet 
operațional, cu o interfață multilingvă și funcții web semantice, care să păstreze înalta 
calitate a lucrărilor și să ofere acces mondial la date; 

3. regretă faptul că statele membre au contribuții inegale la conținutul proiectului Europeana 
și le încurajează, pe ele și pe instituțiile culturale, să colaboreze strâns la digitalizarea 
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lucrărilor și să continue eforturile de elaborare a planurilor de digitalizare la toate 
nivelurile posibile, pentru a evita astfel suprapunerea eforturilor și pentru a accelera rata 
digitalizării materialelor culturale;

4. subliniază beneficiile economice potențiale ale digitalizării, întrucât bunurile culturale 
digitalizate au un impact economic important, în special asupra sectoarelor economice 
legate de cultură și susțin economia cunoașterii;

5. subliniază că portalul ar trebui să țină cont de nevoile persoanelor cu handicap, care ar 
trebui să poată avea acces integral la baza colectivă de cunoștințe a Europei; face apel 
așadar la edituri să publice mai multe lucrări în formate accesibile persoanelor cu 
handicap;

6. subliniază că Europeana ar trebui să devină unul dintre punctele principale de referință 
pentru educație și cercetare; consideră că, dacă este integrată în mod coerent în sistemele 
educaționale, aceasta i-ar putea apropia pe tinerii europeni de patrimoniul lor cultural și 
literar;

7. îndeamnă Comisia și statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a evita un 
decalaj de cunoștințe între Europa și Statele Unite ale Americii și să asigure cetățenilor 
europeni accesul deplin la propriul lor patrimoniu cultural;

8. salută decizia Comisiei de a reînnoi mandatul Grupului de experți la nivel înalt, întrucât 
acesta contribuie la elaborarea unei viziuni comune pentru bibliotecile digitale europene  
și sprijină soluțiile practice pentru probleme esențiale care afectează accesibilitatea online 
a materialelor culturale;

Materiale mai multe și mai bune pentru Europeana 

9. încurajează furnizorii materialelor să diversifice mai mult tipurile de materiale pentru 
Europeana, în special în ceea ce privește materialele audio și video, acordând o atenție 
specială lucrărilor care se deteriorează ușor, respectând în același timp drepturile de 
proprietate intelectuală, în special drepturile interpreților;

10. este convins că materialele aparținând domeniului public din mediul analog ar trebui să 
rămână în domeniul public și în mediul digital, chiar și după schimbarea formatului;

11. face apel la instituțiile culturale europene care realizează digitalizarea conținutului 
lucrărilor de domeniu public să le pună la dispoziție prin intermediul bibliotecii 
Europeana și să nu limiteze accesul la teritoriul propriei țări;

12. subliniază că ar trebui să se găsească soluții pentru ca Europeana să ofere acces și la 
lucrări protejate de drepturi de autor, la lucrări epuizate și la lucrări orfane, în cadrul unei 
abordări sectoriale și cu respectarea legislației privind drepturile de proprietate 
intelectuală; consideră că ar putea fi favorizate acordarea de licențe colective extinse sau 
alte practici de management colectiv;

13. sprijină intenția Comisiei de a stabili un sistem simplu și rentabil de acordare a drepturilor 
pentru digitalizarea lucrărilor publicate și disponibilitatea lor pe Internet, în strânsă 
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cooperare cu toate părțile implicate;

14. prin urmare, salută și sprijină inițiativele de tipul proiectului ARROW1, la care sunt 
parteneri atât deținători de drepturi, cât și reprezentanți ai bibliotecii, în special deoarece 
acestea încearcă să identifice deținătorii de drepturi și drepturile respective și să clarifice 
situația privind drepturile lucrărilor, inclusiv al lucrărilor orfane sau epuizate;

15. este în favoarea adoptării unei soluții echilibrate la nivel european pentru digitalizarea și 
difuzarea lucrărilor orfane, începând cu definirea lor clară, stabilirea de norme comune 
(inclusiv de norme privind activitățile de due diligence în timpul căutării proprietarilor) și 
soluționarea problemei încălcării eventuale a drepturilor de autor atunci când se utilizează 
lucrări orfane;

16. subliniază necesitatea dezvoltării unor tehnologii care să asigure conservarea digitală 
durabilă și pe termen lung, interoperabilitatea sistemelor de acces la materiale, navigarea 
multilingvă și disponibilitatea materialelor și un set de norme comune;

Aspecte legate de finanțare și guvernanță

17. subliniază că, pentru existența pe termen lung a bibliotecii Europeana, este esențial să se 
creeze un model durabil de finanțare și de guvernanță;

18. subliniază că, pentru a acoperi costurile ridicate ale digitalizării și pentru a face față 
constrângerilor de timp, trebuie să se elaboreze noi metode de finanțare, precum 
parteneriatele de tip public-privat, care să funcționeze pe baza unor condiții clar convenite 
și a unor orientări comune;

19. subliniază că o parte considerabilă a finanțării ar trebui să provină din contribuții publice 
și propune ca procesul de digitalizare să fie plasat sub egida Strategiei de la Lisabona și ca 
o parte dintre costurile acestuia să fie incluse prin programele comunitare în următorul 
cadru financiar multianual;

20. propune organizarea unei campanii privind eforturile de finanțare, intitulată „Alăturați-vă 
bibliotecii Europeana”, pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la această chestiune 
și la urgența ei și recomandă ca o parte dintre resursele alocate pentru Europeana să fie 
destinate promovării bibliotecii în rândul unui public cât mai larg posibil;

21. salută contribuția actuală a Fundației pentru biblioteca digitală europeană în scopul 
facilitării încheierii unor acorduri oficiale de cooperare între muzee, arhive, arhive 
audiovizuale și biblioteci cu privire la funcționarea și durabilitatea portalului comun 
Europeana;

22. consideră că instituțiile culturale trebuie să aibă în continuare un rol important în viitorul 
model de guvernanță a bibliotecii Europeana;

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (Registre accesibile de informații privind 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Europeana1 – bibliotecă, muzeu și arhivă online a Europei – a fost inaugurată în noiembrie 
2008 în cadrul inițiativei Comisiei privind bibliotecile digitale. Scopul său este de a oferi 
publicului acces prin internet la patrimoniul cultural și științific al Europei.

În prezent, Europeana oferă acces la 4,6 milioane de lucrări digitalizate, care includ cărți, 
hărți, secvențe video și fotografii. Obiectivul vizat este să se ajungă la 10 milioane de lucrări 
până în iunie 2010, când este prevăzută lansarea unei noi versiuni a bibliotecii. A doua fază a 
proiectului va consta în lansarea în 2011 a unui portal Europeana.eu complet operațional, care 
va avea un caracter multilingv mai extins și funcții web semantice. Pentru utilizatori, valoarea 
adăugată constă în faptul că Europeana le oferă posibilitatea de a găsi informații în limba lor 
maternă. 

Europeana este finanțată prin programele eContentplus și Competitivitate și Inovare și de 
către o serie de state membre și instituții culturale.

Fundația pentru biblioteca digitală europeană a fost creată cu scopul de a oferi acces 
interdisciplinar la patrimoniul cultural al Europei. Fundația încearcă să faciliteze încheierea 
unor acorduri oficiale de cooperare între muzee, arhive, arhive audiovizuale și biblioteci cu 
privire la funcționarea și durabilitatea portalului comun Europeana. De asemenea, vizează 
stabilirea unui cadru juridic care să fie utilizat de UE pentru finanțare și drept platformă 
pentru guvernarea viitoare. 

De administrarea site-ul se ocupă biroul Europeana, care este găzduit de Biblioteca Națională 
Olandeză. Peste 1 000 de instituții culturale contribuie cu lucrări la Europeana (direct sau prin 
intermediul agregatorilor de conținut) și peste 150 de instituții sunt membre ale rețelei de 
parteneri.

Comisia se concentrează în prezent pe etapa următoare de dezvoltare a inițiativei Europeana.  
Obiectivul este de a garanta că Europeana și politicile de digitalizare, accesibilitate online și 
conservare digitală pe care se bazează aceasta oferă culturii europene vizibilitate de lungă 
durată pe internet și transformă patrimoniul nostru comun și divers într-o parte integrantă a 
infrastructurii informaționale a Europei pentru viitor.

A fost inițiată și o consultare publică referitoare la dezvoltarea ulterioară a bibliotecii 
Europeana. Consultarea a vizat, printre altele, modul în care sectorul privat poate fi implicat 
în dezvoltarea viitoare a Europeana prin parteneriate de tip public-privat și modul în care 
materialele protejate de drepturi de autor pot fi accesibile prin Europeana.

În Rezoluția sa din 27 septembrie 2007 privind „i2010: spre o bibliotecă digitală europeană”, 
Parlamentul European și-a exprimat sprijinul ferm al ideii de creare a unei biblioteci digitale 
europene sub forma unui punct de acces unic și multilingv la patrimoniul cultural european.

Acum, când inițiativa Europeana a devenit realitate, aceasta are nevoie de sprijinul politic clar 

                                                                                                                                                  
drepturile și de lucrări orfane).
1 http://www.europeana.eu
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al Parlamentului European, întrucât rezistența și calitatea proiectului depind de crearea unui 
model durabil de finanțare și de guvernare, de găsirea unor soluții pentru digitalizarea masivă 
a materialelor protejate de drepturi de autor și de sensibilizarea statelor membre cu privire la 
importanța unor astfel de eforturi.

Principalele aspecte privind materialele

Digitalizarea produselor culturale, inclusiv a cărților, este o activitate extinsă și costisitoare 
care necesită o cooperare strânsă între deținătorii drepturilor, instituțiile culturale și 
companiile din domeniul TIC, precum și între sectorul public și cel privat.

Selecția materialelor care urmează să fie digitalizate și oferite prin intermediul Europeana este 
determinată de statele membre și de instituțiile culturale ale acestora, în funcție de politicile 
lor culturale și/sau informaționale. 

Contribuția diverselor state membre la Europeana este extrem de neuniformă, în ceea ce 
privește atât numărul materialelor prezentate, cât și tipurile acestora. Numai 5% din toate 
cărțile digitalizate sunt disponibile în Europeana. Aproape jumătate dintre acestea provin din 
Franța. Alte țări cu contribuții importante sunt Germania (16%), Țările de Jos (8%) și Regatul 
Unit (8%). Celelalte țări furnizează fiecare cel mult 5%. 

Întrucât digitalizarea masivă se dezvoltă rapid în alte părți ale lumii, este urgent să ne 
angajăm mai serios în vederea digitalizării pe scară largă a patrimoniului cultural european. 
Ar trebui să se acorde o atenție specială lucrărilor fragile care ar putea dispărea în scurt timp, 
iar printre acestea, materialelor audiovizuale.

Scopul inițial era concentrarea pe potențialul oferit de textele neprotejate de drepturi de autor. 
Din considerente juridice, Europeana nu conține nici cărți epuizate (care reprezintă 90% din 
patrimoniul bibliotecilor naționale), nici lucrări orfane (care reprezintă 10%-20% din 
colecțiile naționale), ale căror autori nu pot fi identificați.

În același timp, este evident că ar trebui găsite soluții privind modul în care ar putea fi incluse 
materialele protejate de drepturi de autor. Acest lucru este important în special pentru a 
evita o „gaură neagră a secolului XX”, situație în care se pot accesa pe Internet foarte multe 
materiale dinainte de 1900, însă foarte puține lucrări mai recente. Acest lucru necesită o 
strânsă colaborare între instituțiile culturale și deținătorii de drepturi, cu respectarea legislației 
privind drepturile de autor.

O problemă deosebită o prezintă operele „orfane”, adică acele opere în cazul cărora este 
imposibil sau foarte dificil să se identifice deținătorii drepturilor de autor. Majoritatea statelor 
membre au realizat puține progrese după prezentarea de către Comisie a Recomandării sale 
din 2006 privind digitalizarea și conservarea digitală.

Problema lucrărilor orfane a atras tot mai multă atenție ca urmare a înțelegerii dintre părți în 
cauza din Statele Unite ale Americii referitoare la Google Book Search, proiect care vizează 
multe dintre aceste lucrări. (Google Books este un proiect comercial dezvoltat de unul dintre 
cei mai importanți actori de pe piața serviciilor de internet. Proiectul permite utilizatorilor să 
acceseze online cărți de domeniu public sau fragmente de cărți protejate de drepturi de autor 
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după efectuarea unei căutări după cuvinte-cheie.). Înțelegerea constă într-un acord între 
Google, Asociația editurilor din SUA și Sindicatul autorilor, acord convenit pentru a soluționa 
o acțiune în justiție înaintată pentru încălcarea drepturilor de autor. Acordul convenit în SUA 
se aplică numai exploatării comerciale a cărților de către Google în Statele Unite ale Americii. 
Cu toate acestea, ar putea duce la crearea unui decalaj de cunoștințe între Europa și SUA, în 
cazul în care, ca urmare a înțelegerii respective, cărțile digitalizate ale autorilor europeni 
devin accesibile doar pe teritoriul SUA. Google ar putea sfârși prin a deține monopolul în 
acest domeniu, fiind unica sursă în materie de descoperire, distribuție și vânzare de carte.

Prin urmare, Comisia trebuie să urmărească îndeaproape evoluția acestei situații. Ar trebui 
luate toate măsurile necesare pentru a evita un nou decalaj digital și pentru a proteja interesele 
europene comune pe termen lung. Abordarea europeană diferă de cea a Google Books, 
întrucât Europeana este un serviciu disponibil la nivel mondial, care urmărește să ofere 
materiale de înaltă calitate, cu respectarea deplină a legislației privind drepturile de autor. 
Aceste lucru ar trebui avut în vedere când se caută soluții la problemele complexe generate de 
legislația privind drepturile de autor, care diferă mult de la un stat membru al UE la altul.

Deocamdată, printre instrumentele extrem de utile care facilitează acordarea drepturilor 
pentru lucrările orfane se numără și inițiativele precum Accessible Registries of Rights 
Information and Orphan Works – ARROW (Registre accesibile de informații privind 
drepturile și de lucrări orfane), un proiect care permite utilizatorilor să verifice, prin 
intermediul unei interfețe dezvoltate la nivel european, dacă o lucrare este disponibilă, 
expirată sau orfană și să obțină informații privind deținătorii drepturilor. 

Proiectele actuale de digitalizare din Europa indică apariția unei probleme în ceea ce privește 
materialele de domeniu public după modificarea formatului. Este esențial ca materialele 
aparținând domeniului public în mediul analog să rămână în domeniul public și în mediul 
digital și ca un public cât mai larg să poată beneficia de ele. În Europa există o mare varietate 
de abordări care ridică întrebări de natură juridică referitoare la drepturile create prin 
digitalizare.

Printre aspectele problematice legate de materialele de domeniu public se numără 
următoarele: presupunerea existenței unui nivel nou de drepturi create prin digitalizare, 
acordarea drepturilor exclusive asupra lucrărilor de domeniu public companiei care realizează 
digitalizarea, precum și limitările teritoriale ale accesării materialelor culturale care pot crește 
în cursul procesului de digitalizare.

Aspecte privind finanțarea

Modelul de finanțare pentru biblioteca digitală europeană a evoluat de la unul finanțat 
exclusiv de Comunitate (până în 2009 prin proiectul EDL-net, cofinanțat de programul 
eContentplus), la un model în care sursele de finanțare sunt nu numai Comisia (prin 
programul Competitivitate și Inovare), ci și statele membre, anumite instituții culturale și 
sectorul privat (din 2009 până la sfârșitul lui 2013). 

Trebuie să se elaboreze noi metode de finanțare pentru a găsi un model durabil de finanțare 
după 2013.
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Una dintre soluțiile preconizate este renunțarea la modelul actual de finanțare bazată pe 
proiecte și adoptarea unui model de finanțare bazat pe parteneriate de tip public-privat și 
contribuții mai structurate din partea instituțiilor publice. 

Parteneriatele de tip public-privat pot fi dezvoltate în diferite moduri, cum ar fi 
sponsorizările private, plata pentru linkurile oferite prin Europeana la conținutul organizațiilor 
care generează venituri din acest conținut, precum și modele de parteneriat mai complexe, în 
cadrul cărora sectorul privat ar fi direct implicat în administrarea bibliotecii Europeana și în 
obținerea de venituri pentru funcționarea site-ului. Acestea ar trebui să funcționeze în orice 
caz pe baza unor condiții clar convenite și a unor orientări comune. 

Modelele de finanțare publică ar trebui să includă atât o contribuție sporită a statelor 
membre, cât și o contribuție permanentă a Comunității după 2013.

O sarcină imediată ar fi plasarea procesului costisitor de digitalizare masivă sub egida 
Strategiei de la Lisabona, aflată în prezent în schimbare. Un pas înainte ar fi să se acopere o 
parte dintre costurile digitalizării prin următoarea generație de programe comunitare și să se 
țină cont de acest lucru în următorul cadru financiar multianual. Recesiunea actuală nu poate 
constitui un motiv pentru reducerea fondurilor destinate societății informaționale, digitalizării 
etc.

Este necesară organizarea unei campanii pentru finanțarea pe viitor, inclusiv conferințe 
pentru strângerea de fonduri, pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la Europeana și, la 
nivel mai general, cu privire la volumul imens de muncă și la efortul necesar pentru a realiza 
progrese semnificative în domeniul digitalizării pe scară largă a patrimoniului cultural 
european.


