
PR\793669SV.doc PE430.369v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kultur och utbildning

2009/2158(INI)

11.11.2009

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om Europeana – nästa steg
(2009/2158(INI))

Utskottet för kultur och utbildning

Föredragande: Helga Trüpel



PE430.369v01-00 2/10 PR\793669SV.doc

SV

PR_INI

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION ............................................3

MOTIVERING ......................................................................................................................7



PR\793669SV.doc 3/10 PE430.369v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om Europeana – nästa steg
(2009/2158(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 151 i EG-fördraget,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 augusti 2009 med titeln 
”Europeana – nästa steg” (KOM(2009)0440),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av 
den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället1,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2006/585/EG av den 24 augusti 2006 
om kulturellt innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2009 med titeln 
”Upphovsrätten i kunskapsekonomin” (KOM(2009)0532),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 augusti 2008 med titeln 
”Europas kulturarv på ett musklicks avstånd – Kulturellt innehåll – digitalisering, 
elektronisk tillgång och digitalt bevarande inom hela EU. En lägesrapport.”
(KOM(2008)0513),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 20 november 2008 om det europeiska digitala 
biblioteket EUROPEANA3,

– med beaktande av slutrapporten av den 4 juni 2008 från högnivågruppen för digitala 
bibliotek – undergruppen för upphovsrätter – om digitalt bevarande, verk av okända 
upphovsmän (anonyma verk) och verk som har utgått på förlaget,

– med beaktande av slutrapporten från maj 2008 från högnivågruppen för digitala bibliotek 
– undergruppen för offentlig-privata partnerskap – om offentlig-privata partnerskap för 
digitalisering och elektronisk tillgång till Europas kulturella arv.

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 om ”i2010: mot ett europeiskt 
digitalt bibliotek”4,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 EGT L 167, 22.6.2001, s. 10.
2 EUT L 236, 31.8.2006, s. 28.
3 EUT C 319, 13.12.2008, s. 18.
4 EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för rättsliga frågor 
(A7-.../2009), och av följande skäl:

A. Det är av största vikt i vårt digitala samhälle att alla garanteras tillgång till det europeiska 
kulturarvet och att man ser till att det bevaras för kommande generationer.

B. Det gemensamma europeiska kulturarvets rikedom och mångfald måste främjas i största 
möjliga utsträckning, och medlemsstaterna och kulturinstitutionerna, särskilt biblioteken, 
spelar en viktig roll på detta område, på såväl nationell som regional och lokal nivå.

C. Det europeiska kulturarvet består till stor del av verk som är allmängods, och i den 
digitala världen bör dessa verk i största möjliga utsträckning göras tillgängliga i 
högkvalitativa format.

D. Det är viktigt att man tar hänsyn till den snabba utvecklingen av ny teknik och till de 
förändringar som detta medför på det kulturella området samt till befintliga 
digitaliseringsprojekt utanför Europa, som Google Books och den överenskommelse som 
nåddes i detta ärende i Förenta staterna.

E. Hittills har dock endast en mycket liten del av det europeiska kulturarvet digitaliserats, 
arbetet framskrider olika snabbt i de olika medlemsstaterna, och de offentliga medel som 
anslagits för den storskaliga digitaliseringen räcker inte till.

F. Digitaliseringen av det europeiska kulturarvet gagnar också andra verksamhetsområden 
som utbildning, vetenskap, forskning, turism och media.

G. Digital teknik är dessutom ett fantastiskt verktyg för personer med funktionshinder. 

H. Upphovsrättslagstiftningen skiljer sig dock kraftigt inom EU och den upphovsrättsliga 
statusen för en stor mängd verk är fortfarande oklar.

I. Det krävs omedelbara insatser för att lösa problemet med det ”svarta hålet” beträffande 
material från 1900-talet och 2000-talet, som innebär att kulturellt värdefulla verk inte kan 
utnyttjas. I samband med lösningen är det viktigt att alla berörda parters intressen 
tillgodoses.

Europeana – ett viktigt steg för att bevara och sprida Europas kulturella arv

1. Europaparlamentet välkomnar öppnandet och utvecklingen av Europeana – det europeiska 
digitala biblioteket, museet, och arkivet för högkvalitativt material – som en gemensam, 
direkt och flerspråkig portal till det europeiska kulturarvet.

2. Europaparlamentet framhåller att det är viktigt att Europeana blir en fullt utvecklad tjänst 
med ett flerspråkigt gränssnitt och semantiska webbfunktioner som bevarar den höga 
kvaliteten hos de verk och uppgifter som görs tillgängliga över världen. 

3. Europaparlamentet beklagar obalansen i bidrag till Europeanas innehåll från 
medlemsstaterna och uppmanar dem och andra kulturinstitutioner att samarbeta för att 
digitalisera verk och att fortsätta arbetet med att utarbeta digitaliseringsplaner på alla 



PR\793669SV.doc 5/10 PE430.369v01-00

SV

tänkbara nivåer, så att man undviker dubbelarbete och påskyndar digitaliseringen av 
kulturellt innehåll.

4. Europaparlamentet framhåller digitaliseringens ekonomiska potential, eftersom 
digitaliseringen av kulturella tillgångar har en stor inverkan på kultursektorn och stöttar 
den kunskapsbaserade ekonomin.

5. Europaparlamentet påpekar att portalen bör ta hänsyn till funktionshindrade personers 
behov, och att Europas kollektiva kunskap ska göras fullt tillgänglig för dessa personer. 
Parlamentet uppmanar därför utgivarna att göra fler verk tillgängliga i format som kan 
användas av funktionshindrade personer.

6. Europaparlamentet betonar att Europeana bör göras till en av de främsta referenspunkterna 
för utbildning och forskning. Europeiska ungdomar skulle föras närmare sitt kulturella och 
litterära arv om Europeana integrerades på ett sammanhängande sätt i 
utbildningssystemen.

7. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att göra 
allt för att undvika att det uppstår en kunskapsklyfta mellan Europa och Förenta staterna 
samt att se till att alla européer ges full tillgång till sitt kulturella arv.

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att förlänga högnivågruppens 
mandat eftersom den bidrar till en gemensam vision för europeiska digitala bibliotek och 
stöder praktiska lösningar av centrala problem som påverkar den elektroniska 
tillgängligheten till kulturellt material.

Ett större och bättre innehåll för Europeana 

9. Europaparlamentet uppmuntrar innehållsleverantörerna att öka mängden av olika typer av 
innehåll till Europeana, särskilt ljud- och videofiler, med särskilt tonvikt på de verk som 
känsliga och riskerar att gå förlorade, och att samtidigt respektera immateriella rättigheter, 
i synnerhet utövande konstnärers rättigheter.

10. Europaparlamentet är övertygat om att innehåll som är allmängods i den analoga världen 
bör förbli allmängods i den digitala miljön, även efter formbytet. 

11. Europaparlamentet uppmanar de europeiska kulturinstitutioner som digitaliserar verk som 
ingår i allmängodset att göra verken tillgängliga via Europeana och inte begränsa 
tillgängligheten till det egna landets territorium.

12. Europaparlamentet understryker att man måste hitta lösningar så att Europeana också kan 
erbjuda upphovsrättsligt skyddade verk, verk som inte längre finns i tryck samt anonyma 
verk genom en sektorsvis genomgång, samtidigt som de immateriella rättigheterna 
respekteras. Parlamentet anser att lösningar som utvidgade kollektiva licensavtal eller 
annan kollektiv förvaltning av rättigheter bör understödjas.

13. Europaparlamentet stöder kommissionens intention att inrätta ett enkelt och 
kostnadseffektivt rättighetsklareringssystem för digitaliseringen av publicerade verk och 
deras elektroniska tillgänglighet i nära samarbete med alla berörda aktörer.
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14. Europaparlamentet välkomnar och stöder därför initiativ som Arrow-projektet1, där 
rättighetsinnehavare och biblioteksföreträdare samarbetar, särskilt eftersom dessa projekt 
försöker fastställa vilka rättighetsinnehavarna är och deras rättigheter, samt klarlägga 
verkens upphovsrättsliga status och även huruvida det rör sig om anonyma verk eller verk 
som inte längre finns i tryck.

15. Europaparlamentet förordar en Europatäckande lösning för digitaliseringen och 
spridningen av anonyma verk, som inleds med att man definierar dem, inrättar 
gemensamma standarder (inbegripet vederbörliga efterforskningar för att spåra verkens 
ägare), och reder ut frågan om eventuellt upphovsrättligt intrång i samband med 
användningen av anonyma verk.

16. Europaparlamentet pekar på behovet av att utveckla tekniken för att säkerställa ett 
långsiktigt och hållbart digitalt bevarande, driftskompabilitet mellan de system som 
tillgängliggör innehållet, flerspråkig navigering och tillgång till innehåll liksom enhetliga 
standarder.

Finansiering och styrelseformer

17. Europaparlamentet understryker att det är ytterst viktigt att man tar fram en hållbar modell 
för finansiering och styrning så Europeana kan bevaras på lång sikt.

18. Europaparlamentet betonar att man måste utveckla nya finansieringssätt för att möta de 
höga kostnaderna för digitalisering och tidspressen, t.ex. offentlig-privata partnerskap som 
grundas på tydliga villkor och gemensamma riktlinjer.

19. Europaparlamentet betonar att en omfattande del av finansieringen bör utgöras av statliga 
bidrag och föreslår att digitaliseringsprocessen bör omfattas av Lissabonstrategin samt att 
delar av digitaliseringskostnaderna tas med i nästa fleråriga budgetram och finansieras via 
gemenskapsprogrammen.

20. Europaparlamentet föreslår att man anordnar en kampanj om finansieringsinsatser under 
rubriken ”Delta i Europeana” för att öka medvetenheten kring frågan och dess betydelse 
samt rekommenderar att delar av de medel som avsatts för Europeana används till att 
sprida information om detta bibliotek till en så bred publik som möjligt.

21. Europaparlamentet välkomnar det pågående arbetet inom stiftelsen för ett europeiskt 
digitalt bibliotek med att underlätta formella överenskommelser mellan museer, arkiv, 
audiovisuella arkiv och bibliotek om samarbete kring leverans till och upprätthållande av 
den gemensamma portalen Europeana.

22. Europaparlamentet anser att kulturinstitutionerna måste få en fortsatt central roll i 
Europeanas framtida styrelsemodell.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.
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MOTIVERING

Europeana1 – det europeiska biblioteket, museet och arkivet online – öppnades i 
november 2008 som ett led i kommissionens initiativ till digitala bibliotek. Syftet med detta 
initiativ är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt för alla via Internet.

Europeana ger idag tillgång till mer än 4,6 miljoner digitaliserade verk, inklusive böcker, 
kartor, filmklipp och foton. Målet är att det ska finnas 10 miljoner objekt senast i juni 2010, 
när en ny version av Europeana ska lanseras. Under den andra fasen av projektet, under 2011, 
kommer en fullständigt utvecklad version av webbplatsen Europeana.eu att lanseras, vilken 
kommer att vara mer flerspråkig till sin karaktär och omfatta semantiska webbfunktioner. En 
ytterligare fördel med Europeana är att användarna kan hitta information på sitt eget språk. 

Europeana finansieras genom programmet eContentplus, ramprogrammet för konkurrenskraft 
och innovation samt av ett antal medlemsstater och kulturinstitutioner.

Stiftelsen för ett europeiskt digitalt bibliotek skapades i syfte att erbjuda en 
domänöverskridande tillgång till Europas kulturella arv. Den arbetar för att underlätta 
formella avtal mellan museer, arkiv, audiovisuella arkiv och bibliotek om samarbete kring 
leverans till och upprätthållande av den gemensamma portalen Europeana. Syftet med
stiftelsen är också att tillhandahålla en rättslig ram för EU:s finansiering och en grund för 
framtida styrelseformer. 

Webbplatsen sköts av Europeanakontoret, som finns hos det nederländska nationalbiblioteket. 
Över 1 000 kulturinstitutioner bidrar med innehåll till Europeana (direkt eller genom 
sammanställare) och mer än 150 institutioner deltar i dess partnernätverk.

Kommissionen blickar nu framåt mot nästa fas i Europeanas utveckling. Målet är att se till att 
Europeana och de därmed sammanhängande politiska strategierna för digitalisering, 
tillgänglighet och digitalt bevarande gör den europeiska kulturen varaktigt synlig på Internet 
och förvandlar vårt gemensamma och av mångfald präglade arv till en integrerad del av 
Europas informationsinfrastruktur för framtiden.

Det har också hållits ett offentligt samråd om vidareutvecklingen av Europeana. Detta samråd 
tog bland annat upp frågan om den privata sektorns deltagande i vidareutvecklingen av 
Europeana via offentlig-privata partnerskap samt frågan om hur upphovsrättsligt skyddat 
material ska kunna sökas genom Europeana.

I sin resolution av den 27 september 2007 om ”i2010: mot ett europeiskt digitalt bibliotek”, 
uttryckte Europaparlamentet ett starkt stöd för idén att inrätta ett europeiskt digitalt bibliotek i 
form av en gemensam, flerspråkig portal till det europeiska kulturarvet.

Nu när Europeana är på väg att realiseras är det viktigt att projektet har ett tydligt politiskt 
stöd från Europaparlamentet, eftersom uthålligheten och kvaliteten i det bygger på att man 
hittar hållbara finansierings- och styrelseformer samt löser frågan med storskalig 
digitalisering av upphovsrättsskyddat material och ökar medvetenheten om detta arbete i 
medlemsstaterna.

                                               
1 http://www.europeana.en
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De viktigaste frågorna beträffande innehållet

Digitaliseringen av kulturella produkter, inklusive böcker, är ett omfattande och dyrt företag 
som kräver ett nära samarbete mellan rättighetsinnehavare, kulturinstitutioner och 
IKT-företag, liksom mellan den offentliga och den privata sektorn.

Urvalet av vilket innehåll som ska digitaliseras och läggas ut på Europeana görs av 
medlemsstaterna och deras kulturinstitutioner i enlighet med deras kultur- och/eller 
informationspolitik. 

Obalansen mellan olika medlemsstaters bidrag till European är mycket stor, både när det 
gäller antal objekt och typer av material. Endast 5 procent av alla digitala böcker finns 
tillgängliga i Europeana. Nästan hälften av dessa kommer från Frankrike. Andra stora 
bidragsländer är Tyskland (16 procent), Nederländerna (8 procent) och Storbritannien 
(8 procent). Övriga länder bidrar vart och ett med 5 procent eller mindre. 

I dagens läge, när den storskaliga digitaliseringen börjar ta fart i andra delar av världen är 
det oerhört viktigt att vi verkligen griper oss an digitaliseringen av det europeiska kulturarvet i 
stor skala. Särskild uppmärksamhet bör ägnas de känsliga verk som riskerar att försvinna 
mycket snart, bland annat audiovisuellt material.

Syftet till en början var att fokusera på den potential som textmaterial som inte omfattas av 
upphovsrätten erbjuder. Av juridiska skäl omfattar Europeana varken böcker som inte längre 
finns i tryck (90 procent av de nationella biblioteken) eller anonyma verk (10–20 procent av 
de nationella samlingarna), dvs. verk vars upphovsmän inte kan fastställas.

Samtidigt är det tydligt att man måste lösa frågan med hur upphovsrättsskyddat material ska 
kunna tas med. Detta är särskilt viktigt så att man kan undvika ett ”svart hål” för 1900-talet, 
en situation där mycket kulturellt material från tiden före 1900 finns tillgängligt på webben, 
men mycket litet från senare tid. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan kulturinstitutioner 
och rättighetsinnehavare, samtidigt som upphovsrätten respekteras fullt ut.

Ett särskilt akut problem är anonyma verk, dvs. verk som det är omöjligt eller mycket svårt 
att spåra rättighetsinnehavarna till. I de flesta medlemsstater har det inte hänt så mycket sedan 
kommissionen utfärdade sin rekommendation om kulturellt innehåll – digitalisering, 
elektronisk tillgång och digitalt bevarande 2006.

Frågan om anonyma verk har uppmärksammats allt mer efter överenskommelsen i ärendet om 
Google Book search i Förenta staterna, som rör många av dessa verk. (Google Books är ett 
kommersiellt projekt som utvecklats av en av de viktigaste aktörerna på marknaden för 
Internettjänster. Genom denna tjänst kan användarna via webben läsa böcker som inte är 
upphovsrättsligt skyddade eller utdrag ur böcker som är upphovsrättsligt skyddade efter en 
sökning på nyckelord.) Överenskommelsen är ett avtal mellan Google, den amerikanska 
förläggarföreningen och det amerikanska författarförbundet i ett ärende om upphovsrätt. Den 
amerikanska överenskommelsen gäller bara Googles kommersiella exploatering av böcker i 
Förenta staterna. Den kan dock leda till att det uppstår en kunskapsklyfta mellan Europa och 
USA om den får till följd att digitaliserade böcker av europeiska upphovsmän endast blir 
tillgängliga inom Förenta staternas territorium. Google skulle i praktiken kunna hamna i en 
monopolställning som den enda källan med obegränsad makt i fråga om upptäckande, 
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spridning och försäljning av böcker.

Kommissionen måste därför noga bevaka hur situationen utvecklar sig. Man måste också göra 
allt för att undvika att det uppstår en ny digital klyfta och för att skydda gemensamma och 
långsiktiga europeiska intressen. Det europeiska tillvägagångssättet skiljer sig från det hos 
Google Books, eftersom Europeana är en tjänst som är tillgänglig över hela världen och 
eftersträvar ett högkvalitativt innehåll och full respekt för upphovsrätten. Detta bör man ha i 
åtanke när man söker lösa de många problemen kring upphovsrätten, där det finns stora 
skillnader medlemsstaterna emellan.

För närvarande finns det mycket användbara redskap för att underlätta rättighetsklareringen 
av anonyma verk, exempelvis initiativet Arrow (Accessible Registries of Rights Information 
and Orphan Works), ett projekt som tillåter alla användare att med hjälp av ett gränssnitt som 
tagits fram på europeisk nivå kontrollera om ett verk finns tillgängligt, om rättigheterna har 
upphört att gälla eller om det rör sig om ett anonymt verk, liksom information om 
upphovsrättsinnehavare. 

Pågående digitaliseringsprojekt i Europa visar att material som är allmängods kommer att 
utgöra ett växande problem efter formatbytet. Det är viktigt att böcker som är allmängods i 
den analoga världen förblir allmängods i den digitala miljön och att så många som möjligt kan 
ta del av dem. Detta hanteras på olika sätt inom Europa, vilket gett upphov till juridiska frågor 
om rättigheter som uppstår till följd av digitaliseringen.

Bland de problematiska frågor som rör material som är allmängods finns t.ex. antagandet att 
digitaliseringen ger upphov till en ny uppsättning rättigheter, beviljandet av exklusiva 
rättigheter till verk som är allmängods till digitaliseringsföretag, liksom territoriella 
begränsningar för tillgång till kulturellt innehåll som kan uppstå under 
digitaliseringsprocessen.

Finansieringsfrågor

Finansieringsmodellen för det europeiska digitala biblioteket har utvecklats från att 
uteslutande ha varit en modell som byggde på gemenskapsmedel (fram till 2009 genom 
EDL-net-projektet som medfinansieras inom programmet eContentplus) till en modell där 
finansieringen inte enbart kommer från kommissionen (genom ramprogrammet för 
konkurrenskraft och innovation) utan även från medlemsstaterna, ett antal kulturinstitutioner 
samt sponsorer inom den privata sektorn (från 2009 fram till slutet av 2013). 

Nya finansieringssätt måste utvecklas så att man kan hitta hållbara finansieringsmodeller från 
2013 och framåt.

Ett tänkbart alternativ är att övergå från dagens projektbaserade finansiering till offentlig-
privata partnerskap och mer strukturerade bidrag från de offentliga institutionerna. 

Offentlig-privata partnerskap kan anta olika former, såsom privat sponsring, betalning för 
länkar som Europeana tillhandahåller till organisationers innehåll och som genererar 
inkomster från detta innehåll, liksom mer långtgående partnerskapsmodeller där den privata 
sektorn direkt deltar i att sköta Europeana och genererar intäkter för att driva webbplatsen. 
Detta ska alltid bygga på tydliga villkor och gemensamma riktlinjer. 



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

SV

Offentliga finansieringsmodeller bör omfatta både ökade bidrag från medlemsstaternas sida 
och ett fortsatt stöd från gemenskapen efter 2013.

En omedelbar uppgift skulle vara att ta itu med den kostsamma processen med storskalig 
digitalisering inom ramen för den pågående utvecklingen av Lissabonsstrategin. En väg 
framåt kunde vara att en del av kostnaderna för digitaliseringen hämtades från nästa 
generations gemenskapsprogram samt att man tog hänsyn till den vid fastställandet av nästa 
fleråriga budgetram. Den nuvarande ekonomiska nedgången får inte användas som ett 
svepskäl för nedskärningar i finansieringen av informationssamhället, digitaliseringen och 
liknande områden.

Det behövs en ordentlig kampanj om framtida finansiering som omfattar konferenser för 
insamling av medel i avsikt att öka medvetenheten om Europeana och, i ett bredare 
perspektiv, om själva omfattningen av det arbete och de insatser som krävs för att vi ska 
kunna uppnå verkliga framsteg i den storskaliga digitaliseringen av det europeiska 
kulturarvet.


