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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o Europeane – ďalších krokoch
(2009/2158(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 151 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. augusta 2009 s názvom Europeana – ďalšie 
kroky (KOM(2009)0440),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 
zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej 
spoločnosti1,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie 2006/585/ES z 24. augusta 2006 o digitalizácii 
kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2009 s názvom Autorské práva v 
znalostnej ekonomike (KOM(2009)0532),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. augusta 2008 s názvom Európske kultúrne 
dedičstvo sprístupnené jedným kliknutím myšou – pokrok pri digitalizácii kultúrneho 
materiálu, jeho dostupnosti online a pri uchovávaní digitálnych záznamov na celom území 
EÚ (KOM(2008)513),

– so zreteľom na závery Rady o európskej digitálnej knižnici EUROPEANA z 20. 
novembra 20083,

– so zreteľom na záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni zo 4. júna 2008 o 
autorských právach, digitálnych knižniciach, ochrane digitálnych materiálov, dielach 
neznámych autorov a dielach, ktoré sa prestali vydávať,

– so zreteľom na záverečnú správu podskupiny pre verejno-súkromné partnerstvá expertnej 
skupiny na vysokej úrovni z mája 2008 o digitálnych knižniciach a verejno-súkromných 
partnerstvách na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva a jeho dostupnosť online,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 s názvom i2010: na ceste 
k európskej digitálnej knižnici4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre právne veci (A7-0000/2009),

                                               
1 Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s.10.
2 Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s.28.
3 Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 18.
4 Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
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A. keďže digitálne prostredie je základným predpokladom na zaručenie všeobecného 
prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu a na zabezpečenie jeho ochrany pre budúce 
generácie,

B. keďže bohatstvo a rôznorodosť spoločného európskeho kultúrneho dedičstva by sa mali 
podporovať v čo najširšom meradle a keďže členské štáty a kultúrne ustanovizne, najmä 
knižnice, zohrávajú pri tomto úsilí kľúčovú úlohu tak na národnej, ako aj na regionálnej 
a miestnej úrovni,

C. keďže európske kultúrne dedičstvo sa z veľkej časti skladá z diel verejnej sféry a mal by 
sa k nim poskytnúť prístup v digitálnom prostredí v čo najširšom meradle a v kvalitných 
formátoch,

D. keďže sa musí zohľadniť rýchly rozvoj nových technológií, ktorý sa odráža v kultúrnych 
zvyklostiach, a prebiehajúce projekty digitalizácie mimo Európy, akým je napríklad 
Google Books a výsledky urovnania tohto prípadu v Spojených štátoch amerických,

E. keďže doposiaľ bola digitalizovaná iba veľmi malá časť európskeho kultúrneho dedičstva, 
keďže členské štáty postupujú rôznym tempom a keďže verejné financovanie určené na 
hromadnú digitalizáciu nepostačuje,

F. keďže digitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva bude prínosom aj pre ostatné 
odvetvia, ako napríklad pre vzdelávanie, vedu, výskum, cestovný ruch a médiá,

G. keďže digitálna technológia je tiež pozoruhodným nástrojom pre osoby so zdravotným 
postihnutím,

H. keďže právne predpisy o autorských právach sa v členských štátoch EÚ značne odlišujú 
a ochrana autorských práv ostáva pre mnohé diela nevyjasnená,

I. keďže treba vyvinúť naliehavé úsilie na vyriešenie problému „čiernej diery“ čo sa týka 
obsahu 20. a 21. storočia, pričom diela vysokej kultúrnej hodnoty chradnú nepovšimnuté; 
keďže riešenie tohto problému musí náležite zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených 
strán,

Europeana – kľúč k zachovaniu a šíreniu európskeho kultúrneho dedičstva

1. víta otvorenie a rozvoj európskej digitálnej knižnice, múzea a archívu kvalitných obsahov 
pod názvom Europeana, v podobe jednotného, otvoreného a mnohojazyčného miesta 
prístupu a brány do európskeho kultúrneho dedičstva; 

2. zdôrazňuje význam rozvoja Europeany na plne prevádzkyschopnú službu 
s mnohojazyčným rozhraním a významovými sieťovými funkciami uchovávajúcimi 
kvalitné diela a údaje s celosvetovou dostupnosťou;

3. vyjadruje poľutovanie nad rozdielnymi príspevkami členských štátov do obsahu 
Europeany a podnecuje členské štáty a kultúrne ustanovizne, aby úzko spolupracovali pri 
digitalizácii diel, aby ďalej pokračovali v navrhovaní plánov digitalizácie na všetkých 
úrovniach a vyhli sa tak zdvojeniu úsilia a aby zrýchlili tempo digitalizácie kultúrneho 
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obsahu;

4. poukazuje na možné hospodárske výhody digitalizácie, pretože digitalizované kultúrne 
bohatstvo má významné hospodárske dôsledky, najmä na priemysel súvisiaci s kultúrou, a 
je oporou znalostnej ekonomiky;

5. poukazuje na to, že portál by mal zohľadňovať potreby osôb so zdravotným postihnutím, 
ktoré by mali mať plný prístup k európskym kolektívnym poznatkom; nabáda preto 
vydavateľstvá, aby sprístupnili viac diel vo formátoch dostupných osobám so zdravotným 
postihnutím;

6. zdôrazňuje, že Europeana by sa mala stať jedným z hlavných porovnávacích kritérií na 
vzdelávacie a výskumné účely; nazdáva sa, že by mohla mladým Európanov priblížiť ich 
kultúrne a literárne dedičstvo za predpokladu, že bude zmysluplne zapracovaná do 
vzdelávacích systémov;

7. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli všetky potrebné kroky na 
zamedzenie vzniku vedomostnej priepasti medzi Európou a Spojenými štátmi americkými 
a zaručili Európanom plný prístup k ich vlastnému kultúrnemu dedičstvu;

8. víta rozhodnutie Komisie obnoviť mandát expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktoré 
prispieva k spoločnej vízii európskych digitálnych knižníc, a podporuje praktické riešenia 
kľúčových problémov týkajúcich sa online dostupnosti kultúrnych materiálov;

Viac lepšieho obsahu pre Europeanu

9. nabáda poskytovateľov obsahu, aby zvyšovali rôznorodosť druhov obsahu Europeany, 
najmä čo sa týka zvukového a obrazového obsahu, s osobitným dôrazom na diela, ktoré 
ľahko podliehajú poškodeniu, a aby zároveň dodržiavali práva duševného vlastníctva, 
najmä práva výkonných umelcov;

10. je presvedčený, že analógový obsah verejnej sféry by mal zostať vo verejnej sfére aj po 
zmene formátu na digitálny;

11. vyzýva európske kultúrne ustanovizne, ktoré sú zodpovedné za digitalizáciu svojich diel 
verejnej sféry, aby ich sprístupnili v rámci Europeany a neobmedzovali dostupnosť na 
územie svojho štátu;

12. zdôrazňuje, že pre Europeanu by sa mali nájsť riešenia aj pre poskytovanie diel 
chránených autorskými právami, ako aj diel, ktoré sa prestali vydávať a diel neznámych 
autorov, a to pri dodržaní právnych predpisov týkajúcich sa duševného vlastníctva; je 
presvedčený, že by sa mohli uprednostniť riešenia, ako sú napríklad rozšírené kolektívne 
licencie alebo iné spôsoby kolektívnej správy;

13. podporuje zámer Komisie ustanoviť jednoduchý a nákladovo efektívny systém vyrovnania 
práv digitalizácie zverejnených diel a ich dostupnosti na internete v úzkej spolupráci 
so všetkými zúčastnenými stranami;
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14. preto víta a podporuje iniciatívy, akou je napríklad projekt ARROW1, ktorých partnermi 
sú tak držitelia práv, ako aj zástupcovia knižníc, najmä vzhľadom na skutočnosť, že 
cieľom týchto iniciatív je identifikovať vlastníkov práv a ich práva a vyjasniť stav práv 
pre diela či už neznámych autorov alebo diela, ktoré sa prestali vydávať;

15. uprednostňuje vyvážené riešenia na európskej úrovni pokiaľ ide o digitalizáciu a šírenie 
diel neznámych autorov, počnúc ich jasným určením, vytvorením spoločných noriem 
(vrátane dôkladného hľadania ich vlastníkov) a napokon vyriešením problému prípadného 
porušenia autorských práv pri použití diela neznámeho autora;

16. zdôrazňuje potrebu vývoja technológií na zabezpečenie dlhodobého a trvalo udržateľného 
digitálneho uchovávania, interoperability systémov na prístup k obsahu, viacjazyčného 
vyhľadávania a dostupnosti obsahu a súboru jednotných noriem;

Financovanie a správne otázky

17. zdôrazňuje, že vytvorenie trvalo udržateľného modelu financovania a správy je kľúčové 
pre dlhodobú existenciu Europeany;

18. zdôrazňuje, že vzhľadom na vysoké náklady digitalizácie a tlak času sa musia vypracovať 
nové spôsoby financovania, akými sú napríklad verejno-súkromné partnerstvá na základe 
riadne stanovených podmienok a spoločných usmernení;

19. poukazuje na to, že podstatná časť financovania by mala pochádzať z verejných 
príspevkov a navrhuje zohľadniť proces digitalizácie v rámci Lisabonskej stratégie a 
začleniť časť nákladov digitalizácie do nasledujúceho viacročného finančného rámca pre 
programy Spoločenstva;

20. navrhuje zorganizovať kampaň pod názvom „Pripojte sa k Europeane“ o financovaní 
s cieľom vystupňovať povedomie o tomto probléme a jeho naliehavosti  a odporúča, aby 
sa časť zdrojov vyčlenených na Europeanu venovala na propagáciu tejto knižnice medzi 
najširšou verejnosťou;

21. víta súčasný príspevok Nadácie európska digitálna knižnica pri uľahčovaní formálnych 
dohôd medzi múzeami, archívmi, audiovizuálnymi archívmi a knižnicami v otázke ako 
spolupracovať pri realizácii a trvalej udržateľnosti spoločného portálu Europeana;

22. zastáva názor, že kultúrne ustanovizne musia zohrávať hlavnú úlohu v budúcom modeli 
správy Europeany;

23. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.

                                               
1 Prístupné zoznamy informačných práv a diel neznámych autorov
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Europeana1, európska online knižnica, múzeum a archív, bola otvorená v novembri 2008 ako 
súčasť iniciatívy Komisie v oblasti digitálnych knižníc: cieľom tejto iniciatívy je sprístupniť 
európske kultúrne a vedecké dedičstvo pre všetkých užívateľov internetu. 

V súčasnosti Europeana ponúka 4,6 milióna digitalizovaných diel vrátane kníh, máp, 
filmových šotov a fotografií. Cieľom je dosiahnuť hranicu 10 miliónov objektov do júna 
2010, kedy sa počíta so spustením novej verzie Europeany. Druhá fáza projektu bude spustená
v roku 2011 v podobe plne funkčnej adresy Europeana.eu, ktorá bude mať viacjazyčnejší 
charakter a bude umožňovať významové vyhľadávacie služby online. Pridanou hodnotou pre 
používateľov je skutočnosť, že Europeana umožňuje hľadať informácie v ich vlastnom
jazyku.

Europeana je financovaná z programu eContentplus v rámci programu pre 
konkurencieschopnosť a inováciu a z prostriedkov niektorých členských štátov a kultúrnych 
ustanovizní.

Nadácia európska digitálna knižnica bola zriadená s cieľom poskytovať prístup k európskemu 
kultúrnemu dedičstvu naprieč doménami. Usiluje sa o uľahčovanie formálnych dohôd medzi 
múzeami, archívmi, audiovizuálnymi archívmi a knižnicami v otázke ako spolupracovať pri 
tvorbe a trvalej udržateľnosti spoločného portálu Europeana. Je rovnako zameraná na 
poskytovanie právneho rámca pre EÚ na účely financovania a predstavuje základ budúceho 
riadenia.

Internetová stránka je prevádzkovaná úradom Europeana na serveroch Holandskej národnej 
knižnice. Do obsahu Europeany prispieva viac než 1000 kultúrnych ustanovizní (a to buď 
priamo alebo prostredníctvom zostavovateľov) a viac než 150 ustanovizní sa pripojilo k jej 
partnerskej sieti.

Komisia v súčasnosti plánuje ďalšiu fázu rozvoja Europeany.  Cieľom je zaručiť, aby 
Europeana a základné postupy digitalizácie, dostupnosti online a digitálneho uchovávania 
umožnili európskej kultúre trvalú viditeľnosť na internete a začlenili naše spoločné 
a rôznorodé dedičstvo ako neoddeliteľnú súčasť do európskej informačnej infraštruktúry 
v budúcnosti.

V otázke ďalšieho rozvoja Europeany sa tiež začala verejná konzultácia. Jej obsahom bol 
okrem iného aj spôsob, akým zapojiť súkromný sektor do ďalšieho rozvoja Europeany 
prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev a ako v Europeane sprístupniť obsah 
chránený autorskými právami na vyhľadávanie.

Vo svojom uznesení z 27. septembra 2007 s názvom „i2010: na ceste k európskej digitálnej 
knižnici“ Európsky parlament vyjadril jednoznačnú podporu myšlienke vytvorenia európskej 
digitálnej knižnice vo forme spoločného, mnohojazyčného miesta prístupu k európskemu 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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kultúrnemu dedičstvu. 

Teraz, v čase, keď sa Europeana stáva skutočnosťou, potrebuje zo strany Európskeho 
parlamentu jasnú politickú podporu, pretože trvácnosť a kvalita tohto projektu závisia od 
zriadenia trvalo udržateľného modelu financovania a riadenia, nájdenia riešení masovej 
digitalizácie materiálov chránených autorskými právami a od zvyšovania povedomia 
členských štátov o význame tohto úsilia.

Hlavné problémy súvisiace s obsahom

Digitalizácia kultúrnych produktov vrátane kníh je náročnou a drahou úlohou, ktorá si 
vyžaduje spoluprácu medzi vlastníkmi práv, kultúrnymi ustanovizňami a spoločnosťami 
zaoberajúcimi sa informačnými a komunikačnými technológiami, ako aj medzi verejným a 
súkromným sektorom.

Výber obsahu na digitalizáciu a začlenenie do Europeany určujú členské štáty a ich kultúrne 
ustanovizne v súlade so svojimi politikami v oblasti kultúry a/alebo informácií.

Príspevky rôznych členských štátov do Europeany sú veľmi nerovnomerné čo sa týka počtu 
objektov, ako aj druhov materiálu. V Europeane je dostupných iba 5 % všetkých digitálnych 
kníh. Takmer polovica týchto kníh pochádza z Francúzska. Ďalšími veľkými prispievajúcimi 
štátmi sú Nemecko (16 %), Holandsko (8 %) a Spojené kráľovstvo (8 %). Všetky ostatné 
štáty prispievajú piatimi alebo menej percentami.

Spolu s masovou digitalizáciou, ktorá sa začína v ostatných častiach sveta, začína vyvstávať 
potreba vážnejšie sa zaoberať úlohou rozsiahlej digitalizácie európskeho kultúrneho 
dedičstva. Osobitná pozornosť by sa mala venovať dielam náchylným na poškodenie, ktoré by 
čoskoro mohli zaniknúť, ako sú napríklad audiovizuálne materiály. 

Pôvodným cieľom bolo sústrediť sa na materiály, na ktoré zanikli autorské práva. Z právnych 
dôvodov Europeana neobsahuje ani knihy, ktoré sa prestali vydávať (90 % obsahu národných 
knižníc) ani diela neznámych autorov (10-20 % obsahu národných zbierok), ktorých autorov 
nebolo možno identifikovať.

Rovnako je zrejmé, že by sa malo nájsť riešenie ako začleniť materiál, na ktorý sa vzťahuje 
ochrana autorských práv. Má to zásadný význam v záujme zabránenia vzniku „čiernej diery 
20. storočia“, t.j. situácie, keď je na internete dostupné množstvo kultúrneho obsahu spred 
roka 1900, ale len veľmi málo z neskoršieho obdobia. Vyžaduje si to úzku spoluprácu medzi 
kultúrnymi inštitúciami a držiteľmi práv za plného rešpektovania právnych predpisov 
týkajúcich sa ochrany autorských práv.

Osobitne naliehavý problém treba riešiť v oblasti diel neznámych autorov, t.j. diel, pri 
ktorých je nemožné alebo veľmi zložité nájsť právoplatných držiteľov autorských práv. 
Väčšina členských štátov len málo pokročila potom, ako v roku 2006 Komisia vydala svoje 
odporúčania o digitalizácii a uchovávaní digitálnych záznamov.

Problém diel neznámych autorov nadobudol na aktuálnosti v dôsledku urovnania právneho 
sporu v súvislosti so službou Google Book Search v Spojených štátoch amerických, ktorý sa 
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týka mnohých týchto diel. (Google Books je komerčný projekt, ktorý vyvíja jeden 
z najvýznamnejších aktérov na trhu internetových služieb. Umožňuje užívateľom online 
prezerať knihy alebo úryvky kníh verejnej sféry po vyhľadaní na základe kľúčových slov.) 
Urovnanie spočíva v dohode medzi Google, Združením amerických vydavateľstiev a 
Spolkom autorov, ktorou sa ukončila žaloba týkajúca sa porušenia ochrany autorských práv. 
Urovnanie z USA sa vzťahuje iba na komerčné využitie kníh spoločnosťou Google 
s Spojených štátoch. Môže však viesť k vytvoreniu znalostnej priepasti medzi Európou 
a USA, ak budú v dôsledku tohto urovnania digitalizované knihy európskych autorov 
dostupné iba na území USA. Google by mohlo získať de facto monopolné postavenie ako 
jediný zdroj na hľadanie, distribúciu a predaj kníh.

Komisia preto potrebuje podrobnejšie zhodnotiť ako sa situácie vyvinie. Mali by sa prijať 
všetky potrebné kroky na to, aby sa zabránilo novej digitálnej priepasti a aby sa ochránili 
európske spoločné a dlhodobé záujmy. Európska cesta sa líši od prístupu Google Books, 
pretože Europeana je celosvetovo dostupnou službou a jej cieľom je kvalitný obsah pri plnom 
rešpektovaní právnych predpisov v oblasti ochrany autorských práv. Malo by sa to zohľadniť 
pri hľadaní riešení rôznych problémov vznikajúcich v súvislosti s právnymi predpismi v 
oblasti ochrany autorských práv, ktoré sa medzi členskými štátmi EÚ značne odlišujú.

V súčasnosti existujú veľmi užitočné nástroje uľahčujúce vyrovnanie práv pri dielach 
neznámych autorov, akým je napríklad iniciatíva ARROW (Prístupné zoznamy informácií 
o vlastníckych právach a dielach neznámych autorov), ktorá je projektom umožňujúcim 
užívateľovi použitím rozhrania na európskej úrovni overiť, či je dielo dostupné, či autorské 
práva naň vypršali alebo či ide o dielo neznámeho autora a získať informácie o držiteľoch 
autorských práv. 

Prebiehajúce projekty digitalizácie v Európe odhaľujú problém s materiálmi verejnej sféry
po zmene formátu. Je nevyhnutné, aby knihy z verejnej sféry v analógovej forme ostali vo 
verejnej sfére aj v digitálnej forme a aby ich mohla využívať čo najširšia verejnosť. V Európe 
existuje množstvo prístupov, pri ktorých vyvstávajú otázky ohľadom práv vyplývajúcich 
z digitalizácie.

Úskaliami materiálu verejnej sféry sú napríklad predpoklad novej úrovne práv, ktorá by sa 
vytvorila digitalizáciou, zaručenie výhradných práv dielam verejnej sféry pre spoločnosť, 
ktorá ich digitalizuje, ako aj územné obmedzenia prístupu ku kultúrnemu obsahu, ktoré môžu 
vyvstať v procese digitalizácie.

Otázky financovania

Model financovania európskej digitálnej knižnice prešiel vývojom z výlučného financovania 
Spoločenstvom (do roku 2009 prostredníctvom projektu EDL-net spolufinancovaného 
z programu eContentplus) na model, pri ktorom finančné prostriedky nepochádzajú iba od 
Komisie (prostredníctvom programu pre konkurencieschopnosť a inováciu), ale aj od 
členských štátov, niektorých kultúrnych ustanovizní a zo sponzorských príspevkov 
súkromného sektora (od roku 2009 do konca roku 2013).

Pre trvalo udržateľný model financovania po roku 2013 sa musia vypracovať nové metódy 
financovania.
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Jedným z plánovaných spôsobov je odklon od súčasného financovania závislého na 
projektoch smerom k verejno-súkromným partnerstvám a štruktúrovanejším príspevkom 
verejných inštitúcií.

Verejno-súkromné partnerstvá sa môžu rozvíjať rôznymi spôsobmi, napríklad ako 
súkromné sponzorstvo, platby za odkazy poskytnuté Europeanou na obsah organizácií, ktoré 
získavajú príjmy s tohto obsahu, ako aj rozsiahlejšími modelmi partnerstiev, pri ktorých by 
bol súkromný sektor priamo zapojený do prevádzky Europeany a vytváral pri príjmy na
prevádzku tejto internetovej stránky. Malo by sa tak diať vždy na základe riadne stanovených 
podmienok a spoločných usmernení.

Po roku 2013 by modely verejného financovania mali zahŕňať zvýšenie príspevkov 
členských štátov a nepretržité príspevky Spoločenstva.

Bezodkladnou úlohou je riešiť nákladný proces masovej digitalizácie v rámci vyvíjajúcej sa 
Lisabonskej stratégie v súčasnosti. Jedným spôsobom, ako napredovať, je kryť časť nákladov 
digitalizácie z ďalšej generácie programov Spoločenstva a zohľadniť to v ďalšom viacročnom 
finančnom rámci. Recesia v súčasnosti nemôže byť dôvodom na krátenie financovania pre 
informačnú spoločnosť, digitalizáciu a ostané oblasti.

Je potrebná riadna kampaň zameraná na budúce financovanie vrátane konferencií 
o zvyšovaní finančných prostriedkov, a to s cieľom zvýšiť povedomie o Europeane a v širšom 
meradle o celkovom množstve práce a úsilia potrebného na dosiahnutie významného pokroku 
pri rozsiahlej digitalizácii európskeho kultúrneho dedičstva.


