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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

Europeana - τα επόµενα βήµατα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Europeana – η επιγραµµική βιβλιοθήκη, µουσείο και αρχείο της Ευρώπης – άνοιξε το 
Νοέµβριο του 2008, ως µέρος της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, µε στόχο να καταστήσει την πολιτιστική και επιστηµονική κληρονοµιά της 
Ευρώπης προσβάσιµη σε όλους στο ∆ιαδίκτυο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1 και το 
Συµβούλιο2 τόνισαν τη σηµασία της Europeana για την προβολή της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς των κρατών µελών στο ∆ιαδίκτυο, όσο και για την παροχή πρόσβασης σε όλους 
στην εν λόγω κληρονοµιά. Ταυτόχρονα, υπογράµµισαν το οικονοµικό δυναµικό της 
επιγραµµικής διάθεσης των πολιτιστικών θησαυρών µας στο ∆ιαδίκτυο ως πηγής για 
δηµιουργικότητα και για νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε τοµείς όπως ο τουρισµός και η 
µάθηση. 

Το παρόν έγγραφο ατενίζει την επόµενη φάση ανάπτυξης της Europeana και τον µελλοντικό 
προσανατολισµό της. Παραθέτει τις κύριες προκλήσεις για τα επόµενα χρόνια σε σχέση µε 1) 
τον εµπλουτισµό του περιεχοµένου της Europeana µε υλικό - τόσο κοινής χρήσης όσο και 
προστατευόµενο από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας - της υψηλότερης ποιότητας και 
συνάφειας για τους χρήστες και 2) ένα µοντέλο βιώσιµης χρηµατοδότησης και διαχείρισης. 
Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η Europeana και οι σχετικές πολιτικές για την 
ψηφιακοποίηση, την επιγραµµική προσβασιµότητα και την ψηφιακή διαφύλαξη προσδίδουν 
στον ευρωπαϊκό πολιτισµό διαρκή προβολή στο ∆ιαδίκτυο και καθιστούν την κοινή και 
διαφοροποιηµένη κληρονοµιά µας αναπόσπαστο µέρος της πληροφοριακής υποδοµής της 
Ευρώπης για το µέλλον. 

Προκειµένου να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη 
του στόχου αυτού, η Επιτροπή δροµολογεί διαβούλευση µε βάση σειρά ερωτήσεων που 
περιλαµβάνονται στο υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την παρούσα 
ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε 
οποιοδήποτε ή όλα τα ερωτήµατα, έως τις 15 Νοεµβρίου 2009. 

                                                 
1 Ψήφισµα του Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία «i2010, προς την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη» 

27.9.2007. 
2 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 20 Noεµβρίου 2008 για την Europeana, ΕΕ C 319 της 13.12.2008, 

σ.18. 
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2. EUROPEANA: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

2.1. Το πολιτικό πλαίσιο  

Η πρωτοβουλία i2010 για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του 2005. 
Βασίστηκε σε προηγούµενες δραστηριότητες που είχαν χρηµατοδοτηθεί από την Επιτροπή µε 
σκοπό την επιγραµµική διάθεση της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης και 
ανταποκρίθηκε σε επιστολή (µε ηµεροµηνία 28 Απριλίου 2005) έξι επικεφαλής κρατών και 
κυβερνήσεων προς τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, µε την οποία πρότειναν τη δηµιουργία ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης. 

Για το ευρύ κοινό, η Europeana είναι το πλέον απτό αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας. Είναι ένα 
κοινό σηµείο πρόσβασης σε ένα τεράστιο και αυξανόµενο µέρος του περιεχοµένου που έχει 
ψηφιακοποιηθεί και που διατίθεται επιγραµµικά από πολιτιστικά ιδρύµατα των κρατών 
µελών. Ωστόσο, η Europeana είναι µόνο η κορυφή του παγόβουνου: η δηµιουργία και η 
ανάπτυξή της δεν θα ήταν δυνατή χωρίς συνεχείς προσπάθειες από τα κράτη µέλη για την 
ψηφιακοποίηση, την επιγραµµική προσβασιµότητα και την ψηφιακή διαφύλαξη. Η Επιτροπή 
έχει εργαστεί από κοινού µε τα κράτη µέλη ώστε τα θέµατα να λάβουν τη θέση τους στο 
πολιτικό θεµατολόγιο και για να εξασφαλιστεί τη σύµπλευση των πολιτικών σε όλη την 
Ευρώπη. Το 2006, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση3 µε σειρά από συγκεκριµένα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν, ενώ παρακολουθεί τον τρόπο µε τον οποίο τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τη 
σύσταση και τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου, σε συνεργασία µε οµάδα 
εµπειρογνωµόνων από τα κράτη µέλη. 

Η Επιτροπή διευκόλυνε επίσης την επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των ενδιαφεροµένων φορέων 
σε πρακτικές λύσεις για καίρια ζητήµατα που αφορούν την επιγραµµική προσβασιµότητα 
πολιτιστικού και επιστηµονικού υλικού. Το έργο αυτό οργανώθηκε µέσω της οµάδας υψηλού 
επιπέδου για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, που συγκεντρώνει πολιτιστικά ιδρύµατα, 
εκπροσώπους των κατόχων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των επιχειρήσεων 
τεχνολογίας, καθώς και πανεπιστηµιακούς. Μεταξύ άλλων, κατέληξε σε έναν τύπο άδειας για 
την ψηφιακοποίηση εξαντληµένων έργων και ένα πρόγραµµα συνεργασίας µεταξύ εκδοτών 
και επιστηµόνων για τη µέτρηση του αντίκτυπου της ανοικτής πρόσβασης στις επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις. Οι πολιτικές αυτές δραστηριότητες διέπονται από εκτεταµένες τεχνικές 
εργασίες που συγχρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα eContentplus, το πρόγραµµα 
ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας και το 7ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την 
ανάπτυξη. 

Η Europeana συµβάλλει στη διάδοση των πολιτισµών των κρατών µελών και αναδεικνύει τα 
κοινά στοιχεία τους, δίνοντας µεγάλη διαδικτυακή προβολή της πλούσιας και ποικιλόµορφης 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Αυξάνει τη σηµασία των επιµέρους ψηφιακοποιηµένων 
συλλογών προσφέροντας «εικονικές µόνιµες εκθέσεις» των έργων σε ολόκληρη την ήπειρο. 

Ο ιστότοπος βοηθά επίσης στην εύρεση πληροφοριών σε διάφορες µορφές (κείµενο, ήχος, 
οπτικοακουστικά µέσα και εικόνα) και να συγκρίνει τις διαφορετικές σκοπιές για την κοινή 
µας ευρωπαϊκή ιστορία και κληρονοµιά στις διάφορες χώρες. 

                                                 
3 Σύσταση 2006/585/EΚ για την ψηφιακοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη, ΕΕ L 236 της 31.8.2006, 

σ.28. 
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Επιπλέον, η Europeana ενθαρρύνει και εστιάζει περαιτέρω πρωτοβουλίες ψηφιακοποίησης 
στα κράτη µέλη, παρέχοντας επισκόπηση του υλικού που έχει ήδη ψηφιακοποιηθεί και 
προβάλλοντας τα κενά στις προσπάθειες ψηφιακοποίησης σε ολόκληρη την Ένωση. 

Η αξία της Europeana για τους χρήστες είναι ότι τους παρέχει τη δυνατότητα µέσα από µια 
µοναδική διεπαφή - και στη δική της µητρική τους γλώσσα – να εντοπίσουν ψηφιακό 
πολιτιστικό περιεχόµενο από αξιόπιστους πολιτιστικούς οργανισµούς σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και να το χρησιµοποιήσουν για σκοπούς εργασίας, ψυχαγωγίας ή 
µελέτης. 

2.2. Η τρέχουσα κατάσταση 

Η Europeana παρέχει πλέον άµεση πρόσβαση µέσω µιας πολυγλωσσικής διεπαφής σε έναν 
µοναδικό πλούτο περισσότερων από 4,6 εκατ. ψηφιακοποιηµένων βιβλίων, εφηµερίδων, 
αποσπασµάτων ταινιών, χαρτών, φωτογραφιών και εγγράφων από ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες, 
αρχεία, µουσεία και οπτικοακουστικά αρχεία. Ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί ραγδαία στα 
επόµενα χρόνια. Το ζωηρό ενδιαφέρον του κοινού για την Europeana εκδηλώθηκε κατά την 
έναρξή της, το Νοέµβριο του 2008. 

Επί του παρόντος, περισσότερα από 1000 πολιτιστικά ιδρύµατα συνεισφέρουν περιεχόµενο 
στην Europeana (απευθείας ή µέσω φορέων συγκέντρωσης) ενώ περισσότερα από 150 
ιδρύµατα συµµετέχουν στο δίκτυο συνεργατών της. Αυτή η συνεργασία µεταξύ διαφόρων 
τύπων πολιτιστικών ιδρυµάτων που επιτυγχάνεται µέσω της Europeana είναι πρωτοφανής σε 
έκταση και σε δυνατότητες. Ο αυξανόµενος κατάλογος των πολιτιστικών ιδρυµάτων που 
προσφέρουν ώστε να καταστήσουν το περιεχόµενό τους προσιτό µέσω της υπηρεσίας, 
φανερώνει την ισχύ αυτού του δυναµικού και τη δέσµευση στο όραµα της Europeana. Η 
Europeana έχει βρει τον τρόπο να παρέχει άµεση πρόσβαση σε διάφορες πολιτιστικές 
συλλογές της Ευρώπης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ορατότητα αυτών των ιδρυµάτων 
για τον τελικό χρήστη. Η συνεργασία µπορεί να επεκταθεί και σε άλλες πρωτοβουλίες σε όλο 
τον κόσµο, όπως η παγκόσµια ψηφιακή βιβλιοθήκη. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana έχει εγκατασταθεί σχετική οργανωτική δοµή. Ο 
ιστότοπος λειτουργεί σε καθηµερινή βάση από το γραφείο της Europeana, που φιλοξενείται 
από την Εθνική Βιβλιοθήκη των Κάτω Χωρών. Η υπηρεσία επεκτείνεται ώστε να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντα της διατήρησης και επικαιροποίησης του πρωτοτύπου που 
δροµολογήθηκε το 2008, και καταβάλλεται προσπάθεια για ευρύτερη διάδοση του ιστότοπου 
- Europeana 1.0 - το 2010. 

Κατά τα επόµενα χρόνια ο ιστότοπος θα βελτιωθεί σταδιακά µε νέες λειτουργικές 
δυνατότητες και υπηρεσίες και βελτίωση των ήδη υφιστάµενων. Βασικά θέµατα που πρέπει 
να εξεταστούν είναι οι δυνατότητες αναζήτησης και διεπαφές. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 
επίσης στην ανάπτυξη υπηρεσιών Web 2.0 για τη δηµιουργία κοινοτήτων ενδιαφέροντος, 
καθώς και βελτίωση των πολυγλωσσικών χαρακτηριστικών. Ιδέες για τη βελτίωση του 
ιστότοπου προήλθαν από πρόσφατη έρευνα µεταξύ των χρηστών της Europeana, στην οποία 
απάντησαν περισσότερα από 3.000 άτοµα, και η οποία περιλάµβανε θετικά σχόλια για την 
υπηρεσία. Με την αναβάθµιση του ιστότοπου, η Europeana θα συνεχίσει να λειτουργεί ως 
εργαστήριο για δοκιµή νέων ιδεών και αποτελεσµάτων της έρευνας. Απαιτείται περαιτέρω 
προβολή της Europeana ώστε οι πολίτες να ενηµερωθούν για την υπηρεσία. 
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3. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ EUROPEANA 

Μια προϋπόθεση για την επιτυχή περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana είναι η αύξηση των 
συλλογών της. Στόχος της πολιτικής της Επιτροπής είναι το 2010 να φτάσει τα 10 
εκατοµµύρια αντικείµενα προσβάσιµα µέσω του ιστότοπου. Ο αριθµός αυτός αναµένεται να 
πολλαπλασιαστεί τα επόµενα έτη. 

Για την τροφοδότηση της Europeana απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες ψηφιακοποίησης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και προσθήκη µεταδεδοµένων στα ψηφιακοποιηµένα αντικείµενα, 
σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα. Η Επιτροπή ζήτησε εποµένως από τα κράτη µέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους σχετικά, και να εξασφαλίσουν ότι το ψηφιακοποιηµένο 
περιεχόµενο µπορεί να γίνει εύκολα προσβάσιµο µέσω της Europeana, µεταξύ άλλων µε τη 
δηµιουργίας εθνικών ή θεµατικών φορέων συγκέντρωσης υλικού.4  

3.1. Τύποι περιεχοµένου 

Συνολικά, η συνεισφορά από τα διάφορα κράτη µέλη στην Europeana εξακολουθεί να είναι 
άνιση, όσον αφορά τόσο τον αριθµό των αντικειµένων όσο και τους τύπους υλικού (βλ. 
τµήµα 2 του υπηρεσιακού εγγράφου που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση). Είναι 
προφανείς οι σηµαντικές προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τη Γαλλία για εµπλουτισµό 
της Europeana, µε περίπου το 47% του συνόλου των ψηφιακών αντικειµένων. Ορισµένα 
άλλα κράτη µέλη συνεισφέρουν µόνο µερικά αντικείµενα. Η κατάσταση αυτή θα 
ισορροπήσει σταδιακά όσο θα εντάσσονται στην Europeana περισσότερες συλλογές από όλη 
την Ευρώπη. 

Στην πρώτη αυτή φάση, ορισµένα κράτη µέλη (π.χ. Πολωνία, Ουγγαρία) συνέβαλαν κυρίως 
µε βιβλία στην Europeana, ενώ άλλα κράτη µέλη (Φινλανδία, Λουξεµβούργο, Εσθονία) έχουν 
συγκεντρώσει τη συνεισφορά τους σε εφηµερίδες και περιοδικά, είτε (στην περίπτωση της 
Ρουµανίας), σε εικόνες από µουσεία. Αυτό οδηγεί στην παράδοξη κατάσταση όπου κλασσικά 
έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας είναι διαθέσιµα µέσω της Europeana σε µια σειρά από 
γλώσσες, αλλά όχι στην πρωτότυπη γλώσσα τους. Για παράδειγµα, θα βρείτε τα έργα του 
Γκαίτε στα γαλλικά, τα πολωνικά και τα ουγγρικά, αλλά όχι στα γερµανικά. 

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει παρατηρήσεις και ερωτήµατα από τους χρήστες. Η 
επιλογή του περιεχοµένου που θα ψηφιακοποιηθεί και θα εισαχθεί στην Europeana 
καθορίζεται από τα κράτη µέλη και τα πολιτιστικά ιδρύµατά τους, σύµφωνα µε την εκάστοτε 
πολιτική τους για πολιτιστικά θέµατα ή/και πληροφόρηση. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να 
απαιτηθεί ιδιαίτερη προσπάθεια σε σχέση µε συγκεκριµένες κατηγορίες υλικού ως 
ανταπόκριση στις προσδοκίες των χρηστών για το περιεχόµενο της Europeana. 

3.2. Περιεχόµενο προστατευόµενο από πνευµατικά δικαιώµατα 

Μία από τις βασικές προκλήσεις για την Europeana είναι να συµπεριληφθεί υλικό 
πνευµατικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί µια «µαύρη τρύπα στον 20ο αιώνα» - µια 
κατάσταση όπου είναι διαθέσιµο µέσω του ∆ιαδικτύου πολύ πολιτιστικό υλικό προγενέστερο 
του 1900, αλλά πολύ λίγο από το πλέον πρόσφατο παρελθόν. Προς τούτο απαιτείται καλή 
συνεργασία µεταξύ πολιτιστικών ιδρυµάτων και δικαιούχων, µε πλήρη τήρηση της 
νοµοθεσίας πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η συνεργασία αυτή µπορεί να λάβει τη µορφή 

                                                 
4 Ανακοίνωση «Η πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης µε ένα κλικ του ποντικιού», 11.8.2008. 
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συµφωνιών µεταξύ εθνικών πολιτιστικών ιδρυµάτων και δικαιούχων ή συνδέσµων από την 
Europeana σε ιστότοπους που λειτουργούν από τους δικαιούχους.  

Ένα καλό παράδειγµα για το τελευταίο είδος εταιρικής σχέσης είναι η Gallica2, η ιστοσελίδα 
της Bibliothèque nationale de France. Προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε υλικό κοινής 
χρήσης και παρέχει συνδέσµους σε περιεχόµενο µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
γάλλων εκδοτών. Οι εκδότες αποφασίζουν το µέρος του περιεχοµένου τους που θέλουν να 
δείξουν µέσω της Gallica2, ενώ οι χρήστες µπορούν να αποκτήσουν τα πλήρη έργα από τους 
ιστότοπους των εκδοτών. Παρόµοιο µοντέλο θα µπορούσε να ισχύσει για την Europeana. Το 
πλεονέκτηµα για τους χρήστες είναι ότι όχι µόνο αποκτούν άµεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε 
υλικό κοινής χρήσης, αλλά µπορούν επίσης εύκολα να βρουν το περιεχόµενο µε δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας που µπορεί να θέλουν να αποκτήσουν. Το πλεονέκτηµα για τους 
εκδότες θα ήταν µεγαλύτερη προβολή των έργων τους σε πανευρωπαϊκό ακροατήριο. 

Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγµα στις Κάτω Χώρες και τη Γερµανία, 
δικαιούχοι και πολιτιστικά ιδρύµατα διερευνούν ένα διαφορετικό µοντέλο που επιτρέπει σε 
πολιτιστικά ιδρύµατα να ψηφιακοποιούν πολιτιστικό υλικό έναντι τέλους και να το 
καθιστούν προσιτό στο κοινό. Αυτό αφορά ιδιαίτερα εξαντληµένα βιβλία, που όµως 
διαθέτουν δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, καθώς και παλιές εφηµερίδες.  

Για την ανάπτυξη της Europeana είναι σηµαντικό οι άδειες αυτές να προβλέπουν τη διάθεση 
του υλικού σε ολόκληρη την ΕΕ. Πράγµατι, ένας γαλλικός φορέας συγκέντρωσης 
αναγκάστηκε να αποσύρει φωτογραφίες από την Europeana, δεδοµένου ότι το δικαίωµά του 
για διάδοση του υλικού περιοριζόταν στη γαλλική επικράτεια. Υπάρχουν και άλλα 
παραδείγµατα, όπου τα πολιτιστικά ιδρύµατα έχουν αποδεχτεί άδειες που περιορίζουν τη 
διάδοση του υλικού σε διευθύνσεις IP εντός του εθνικού χώρου. Οι ρυθµίσεις αυτές είναι 
αποτέλεσµα οικονοµικών επιλογών - µια άδεια που καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης µπορεί 
να είναι πιο ακριβή - ή µπορεί να σχετίζονται µε νοµικά ζητήµατα. Κινδυνεύουν, ωστόσο, να 
οδηγήσουν σε κατακερµατισµό της ψηφιακοποιηµένης πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
Ευρώπης σε εθνικά «σιλό» στο ∆ιαδίκτυο και εγείρουν ερωτήµατα όσον αφορά την ευθύνη 
των πολιτιστικών φορέων σε ολόκληρη την ΕΕ που χρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο για να 
παρέχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρουν στο ∆ιαδίκτυο για όλους τους 
πολίτες της ΕΕ. 

Ένας από τους τοµείς όπου επειγόντως πρέπει να σηµειωθεί πρόοδος για τη διευκόλυνση της 
ψηφιακοποίησης προς όφελος του περιεχοµένου που είναι προσβάσιµο µέσω της Europeana 
είναι το πεδίο των ορφανών έργων, δηλαδή έργων για τα οποία είναι αδύνατο ή πολύ 
δύσκολο να βρεθούν οι δικαιούχοι. Το 2006, στη σύστασή της για την ψηφιακοποίηση και 
την ψηφιακή διαφύλαξη, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη µέλη να θέσουν σε εφαρµογή 
µηχανισµούς για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ορφανών έργων. Από τότε, µικρή 
πρόοδο έχουν σηµειώσει τα περισσότερα κράτη µέλη. Στο πλαίσιο της οµάδας υψηλού 
επιπέδου για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες υπογράφηκε µνηµόνιο συνεννόησης από τους 
διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τη δεόντως 
επιµελή αναζήτηση ορφανών έργων. 

Το θέµα συνεχίστηκε στην πράσινη βίβλο του 2008 για τα δικαιώµατα δηµιουργού στην 
οικονοµία της γνώσης5, µε σειρά από ερωτήµατα, ιδίως σχετικά µε το κατά πόσον είναι 
αναγκαία η νοµοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ορφανά έργα και για τον τρόπο 

                                                 
5 COM (2008) 466/3 
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αντιµετώπισης των συναφών διασυνοριακών πτυχών. Μετά το αποτέλεσµα της 
διαβούλευσης, η Επιτροπή θα καταρτίσει αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικά µε τον τρόπο 
αντιµετώπισης του θέµατος των ορφανών έργων, η οποία θα διερευνήσει διάφορες 
προσεγγίσεις που θα µπορούσαν να διευκολύνουν την ψηφιακοποίηση και την διάδοση 
ορφανών έργων. 

Το ζήτηµα των ορφανών έργων προσέλκυσε πρόσφατα ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον, 
ως αποτέλεσµα του διακανονισµού σχετικά µε την αναζήτηση στο Google Book, η οποία 
αφορά πολλά από αυτά τα έργα. Ο διακανονισµός συζητήθηκε σε υπουργικό επίπεδο στο 
Συµβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Πολιτισµού της 12ης Μαΐου 2009 και στο Συµβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας της 28ης Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει ανάλυση των 
επιπτώσεων του διακανονισµού, την οποία επί του παρόντος καταρτίζει. 

Στο πλαίσιο της ψηφιακοποίησης παλαιότερων έργων, υπάρχει εντυπωσιακή και άκρως 
σηµαντική διαφορά µε τις ΗΠΑ όσον αφορά τη νοµοθεσία περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η 
διάρκεια της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων έχει εναρµονιστεί στην Ευρώπη και 
στις ΗΠΑ στα 70 χρόνια µετά το θάνατο του δηµιουργού, αλλά η νοµοθεσία των ΗΠΑ 
περιλαµβάνει την καταληκτική χρονολογία του 1923 (έργα που δηµοσιεύθηκαν πριν από 
1923 είναι κοινής χρήσης). Ως εκ τούτου πολύ υλικό ευρωπαϊκής προέλευσης παλαιότερο του 
1923 µπορεί να ψηφιακοποιηθεί και να διατίθεται στις ΗΠΑ χωρίς άδεια εκµετάλλευσης, ενώ 
δεν επιτρέπεται η διάθεσή του για τους ευρωπαίους πολίτες µέσω υπηρεσιών όπως η 
Europeana.6 Το πρακτικό αποτέλεσµα είναι η ευρύτερη διαδικτυακή πρόσβαση στα ψηφιακά 
βιβλία στις ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη, ενώ πρέπει να εξεταστούν λύσεις που αφορούν τους 
δικαιούχους και τα πολιτιστικά ιδρύµατα προκειµένου να επανορθωθεί η κατάσταση. Οι 
λύσεις αυτές θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν επιτάχυνση της δηµιουργίας µητρώων για τα 
ορφανά και για τα εξαντληµένα έργα - που έχουν ήδη ξεκινήσει, µέσω του έργου ARROW - 
ή την πραγµατιστική χρησιµοποίηση µιας καταληκτικής χρονολογίας που θα επέβαλε 
χαµηλότερο όριο για την δεόντως επιµελή αναζήτηση έργων πριν από µια ορισµένη 
χρονολογία. 

3.3. Περιεχόµενο σε κοινή χρήση 

Μεγάλο µέρος του υλικού που είναι προσβάσιµο σε ψηφιακή µορφή µέσω της Europeana 
είναι σε κοινή χρήση• τούτο σηµαίνει ότι δεν καλύπτεται ή δεν καλύπτεται πλέον από 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και ότι καταρχήν µπορεί να είναι προσβάσιµο και να 
χρησιµοποιείται από όλους. Το υλικό αυτό είναι σηµαντική πηγή για περαιτέρω χρήση από 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και κατευθυντήρια δύναµη για δηµιουργικότητα στη 
διαδικτυακή εποχή. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή υπογράµµισε την ανάγκη να διατηρηθεί 
«ελεύθερη πρόσβαση στα έργα που αποτελούν δηµόσιο κτήµα ύστερα από αλλαγή του 
µορφοτύπου τους (της µορφής στην οποία είναι αποτεθειµένα). Με άλλα λόγια, τα έργα αυτά 
πρέπει να παραµείνουν δηµόσιο κτήµα και µετά την ψηφιακοποίησή τους και να καταστούν 
προσβάσιµα µέσω του ∆ιαδικτύου (Ίντερνετ)».7 

Στην πράξη αυτό δεν συµβαίνει πάντοτε. Ορισµένα από τα πολιτιστικά ιδρύµατα αναφέρουν 
ρητά ότι το υλικό που συνεισφέρουν στην Europeana είναι δηµόσιο κτήµα (σε κοινή χρήση), 

                                                 
6 Στην πρόσφατη ανακοίνωσή της σχετικά µε το αν θα είναι διαθέσιµη η αναζήτηση βιβλίων της Google 

σε κινητά τηλέφωνα, η Google ανέφερε ότι µέσω της υπηρεσίας αυτής περισσότερα από ένα 
εκατοµµύριο βιβλία σε κοινή χρήση είναι διαθέσιµα στους πολίτες των ΗΠΑ. Για την Ευρώπη, το 
δελτίο Τύπου που εκδίδεται από την Google αναφέρει µόνο µισό εκατοµµύριο βιβλία σε κοινή χρήση. 

7 Ανακοίνωση «Η πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης µε ένα κλικ του ποντικιού», p. 7  
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ενώ άλλοι αξιώνουν δικαιώµατα στα ψηφιακοποιηµένα αντίγραφα ή/και χρέωση για 
τηλεφόρτωση. Μερικά ιδρύµατα εφαρµόζουν υδατογραφήµατα και, σε µία περίπτωση, η 
θέαση του υλικού σε εύλογο µέγεθος είναι επί πληρωµή. Οι διαφορετικές πρακτικές που 
αντικατοπτρίζουν το ευρύ φάσµα προσεγγίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες ενίοτε 
υπαγορεύονται από την αυξανόµενη πίεση στα πολιτιστικά ιδρύµατα να αυξήσουν τα άµεσα 
έσοδα από τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. Η απαίτηση για καταβολή 
πληρωµής για ψηφιακοποιηµένα έργα που είναι δηµόσιο κτήµα αντανακλά επίσης το γεγονός 
ότι η ψηφιακοποίηση συνεπάγεται κόστος. Ταυτόχρονα περιορίζει όµως σοβαρά το 
πολιτιστικό και οικονοµικό δυναµικό του υλικού. 

Από νοµική άποψη, το ερώτηµα είναι αν η ψηφιακοποίηση αυτή καθεαυτήν δηµιουργεί νέα 
δικαιώµατα. Κανονικά αυτό δεν συµβαίνει. Ωστόσο, το επίπεδο πρωτοτυπίας που απαιτείται 
για τη δηµιουργία του δικαιώµατος δηµιουργού δεν είναι εναρµονισµένο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, εποµένως η απάντηση στο ερώτηµα µπορεί να διαφέρει µεταξύ των κρατών µελών.8 
Μπορεί επίσης να διαφέρει για διαφορετικούς τύπους ψηφιακοποίησης (για παράδειγµα, η 
σάρωση των βιβλίων δεν είναι το ίδιο µε τη δαπανηρή τρισδιάστατη απόδοση των 
αντικειµένων). 

Το ζήτηµα αρχής είναι κατά πόσον είναι αποδεκτό να αποκλείεται η πρόσβαση σε υλικό 
ελεύθερο σε κοινή χρήση, το οποίο έχει ψηφιακοποιηθεί µε δηµόσιο χρήµα από δηµόσια 
ιδρύµατα, αντί να µετατραπεί σε διαδεδοµένο στοιχείο προς όφελος της κοινωνίας της 
πληροφορίας. Η δεύτερη αυτή προσέγγιση είναι σύµφωνη µε την κοινοτική πολιτική για την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα, καθώς και µε την υπουργική σύσταση 
του ΟΟΣΑ για βελτιωµένη πρόσβαση και αποδοτικότερη χρήση πληροφοριών του δηµόσιου 
τοµέα.9 Το θέµα αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της Europeana, αφού ως προς τους 
όρους χρήσης ο ιστότοπος ακολουθεί τις πολιτικές των συνεισφερόντων θεσµικών οργάνων. 

Παρόµοια προβλήµατα ανακύπτουν όταν τα δηµόσια ιδρύµατα συνάπτουν αποκλειστικές 
συµφωνίεςς µε ιδιωτικές εταιρείες για ψηφιακοποίηση και αξιοποίηση των µοναδικών 
περιουσιακών στοιχείων τους που είναι σε κοινή χρήση εναντι υλικών ωφεληµάτων. Με τις 
ρυθµίσεις αυτές κινδυνεύει να αποκλειστεί περιεχόµενο κοινής χρήσης, αλλά σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να είναι ο µόνος τρόπος για χρηµατοδότηση της ψηφιακοποίησης. Αυτό 
το δίληµµα διατυπώθηκε από την οµάδα υψηλού επιπέδου για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες στην 
έκθεσή της σχετικά µε συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα για ψηφιακοποίηση. Η 
οµάδα συνέστησε ότι «περιεχόµενο κοινής χρήσης στον αναλογικό κόσµο πρέπει να 
παραµείνει σε κοινή χρήση σε ψηφιακό περιβάλλον. Εάν οι περιορισµοί στην πρόσβαση των 
χρηστών και στη χρήση είναι απαραίτητοι προκειµένου να καταστεί το ψηφιακό περιεχόµενο 
διαθέσιµο, οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να ισχύουν µόνο για χρονικά περιορισµένη 
περίοδο.»10 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 20ής Νοεµβρίου 2008 σχετικά µε την Europeana, οι 
αρµόδιοι για τον πολιτισµό υπουργοί της ΕΕ υπογράµµισαν την ανάγκη να βρεθεί βιώσιµη 
χρηµατοδότηση και µοντέλο διοίκησης για την υπηρεσία. Οι υπουργοί κάλεσαν το ίδρυµα της 

                                                 
8 Το κριτήριο της πρωτοτυπίας έχει, ωστόσο, εναρµονιστεί για φωτογραφίες, βάσεις δεδοµένων και 

λογισµικό υπολογιστών. 
9 Σεούλ, 18 Ιουνίου 2008. 
10 http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/hleg/reports/ppp/ppp_final.pdf 
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ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 
συνεργαστούν στο θέµα αυτό, ενώ πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις στο πλαίσιο των 
εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών για την ψηφιακοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη. Η 
παρούσα διαβούλευση ανοίγει τη συζήτηση σε ευρύτερο σύνολο φορέων σχετικά µε τον 
τρόπο εξασφάλισης της απαραίτητης αυτονοµίας για το µέλλον της Europeana.. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana είναι πιθανά διάφορα αποκλίνοντα µοντέλα, από 
την εξ ολοκλήρου κοινοτικά χρηµατοδοτούµενη λειτουργία έως ένα µοντέλο όπου ο 
ιδιωτικός τοµέας διαδραµατίζει καίριο ρόλο στη λειτουργία της υπηρεσίας. Η χρηµατοδότηση 
και το µοντέλο διοίκησης που θα επιλεγούν τελικά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την 
αποστολή της Europeana να προσφέρει την ευρύτατη δυνατή πρόσβαση στις πολιτιστικές 
συλλογές, την ευρωπαϊκή εµβέλεια και το χαρακτήρα του ιστότοπου, όπως επίσης και τον 
εξέχοντα ρόλο των πολιτιστικών ιδρυµάτων που συνεισφέρουν τις συλλογές τους. Επιπλέον, 
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι δαπάνες του γραφείου της Europeana 
αντιπροσωπεύουν µικρό µόνο κλάσµα του συνόλου των επενδύσεων των κρατών µελών και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά να καταστεί 
προσβάσιµη µέσω του ∆ιαδικτύου. 

4.1. Χρηµατοδότηση της αναπτυξιακής φάσης (2009-2013) 

Στην εναρκτήρια φάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισέφερε οικονοµικά στη δηµιουργία της 
Europeana µέσω του έργου EDL-net, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα 
eContentplus. Το έργο, το οποίο είχε προϋπολογισµό 1,3 εκατ. ευρώ, έληξε στις αρχές του 
2009. 

Για την περίοδο από το 2009 έως τα µέσα του 2011 η ανάπτυξη της Europeana θα 
συγχρηµατοδοτείται µε 6,2 εκατοµµύρια ευρώ, µέσω του έργου Europeana 1.0, που έχει 
επιλεγεί στο πλαίσιο του προγράµµατος eContentplus programme. Σε αυτή τη φάση, διάφορα 
κράτη µέλη 11 καθώς και µερικά µεµονωµένα πολιτιστικά ιδρύµατα θα συνεισφέρουν 
οικονοµικά. 

Μέχρι το τέλος του 2013 η Επιτροπή µπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την φάση ανάπτυξης 
της Europeana µέσω του Προγράµµατος ανταγωνιστικότητας και καινοτοµίας. Σε αυτή τη 
φάση θα υπάρξει ορισµένη περαιτέρω συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή/και αρχικές 
χορηγίες από τον ιδιωτικό τοµέα. 

4.2. Μεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση (2013 και µετέπειτα)  

Για την περίοδο µετά το 2013 πρέπει να εξεταστούν πρόσθετοι τρόποι χρηµατοδότησης της 
Europeana, για την επίτευξη της σωστής ισορροπίας ανάµεσα στην κοινοτική χρηµατοδότηση 
και τους λοιπούς πόρους, αποδεσµευόµενης από τη σηµερινή χρηµατοδότηση βάσει έργων. 
Μπορούν να υπάρξουν συµπληρωµατικές πηγές χρηµατοδότησης µέσω συµπράξεων 
δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα ή µέσω µιας συνεισφοράς περισσότερο διαρθρωτικού 
χαρακτήρα, από τα κράτη µέλη. Μερικά έσοδα µπορούν επίσης να αναµένονται από τον 
ιστότοπο, αλλά θα καλύπτουν µόνο πολύ µικρό µερίδιο του συνολικού κόστους λειτουργίας 
της υπηρεσίας. Η χρέωση του τελικού χρήστη για την εξεύρεση περιεχοµένου µέσω της 
Europeana καθώς και για τις άλλες λειτουργικές δυνατότητες του ιστότοπου δεν αποτελεί 

                                                 
11 Γαλλία, Γερµανία, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Iταλία, Φινλανδία, Iρλανδία, Λιθουανία, Ουγγαρία 
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επιλογή, διότι αυτό θα διακύβευε την αφοµοίωση από τους χρήστες και θα αντέβαινε στο 
βασικό στόχο του ιστότοπου. 

Συµπράξεις δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα για την Europeana 

Οι συµπράξεις δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα για την Europeana µπορούν να λάβουν διάφορες 
µορφές. Ένα πρώτο µοντέλο είναι η ιδιωτική χορηγία, καθώς η Europeana αναπτύσσεται 
περαιτέρω και προσελκύει περισσότερους χρήστες. Η χορηγία θα µπορούσε να δοθεί για 
φιλανθρωπικούς λόγους - ένα µοντέλο που χρησιµοποιείται ευρύτερα στις ΗΠΑ. Χορηγία θα 
µπορούσε επίσης να δοθεί σε αντάλλαγµα για ένα αντιστάθµισµα, για παράδειγµα τη 
διαφήµιση.  

Οι πρακτικές στα κράτη µέλη διαφέρουν ως προς την αποδοχή της εµπορικής επικοινωνίας σε 
χώρους όπως η Europeana, που προσφέρουν µια δηµόσια υπηρεσία. Αυτό µπορεί επίσης να 
εξαρτάται από το είδος της εµπορικής επικοινωνίας, δεδοµένου ότι η παρουσία του 
λογότυπου της εταιρείας στις βασικές πληροφορίες διαφέρει από ένα διαφηµιστικό παράθυρο 
που προωθεί ένα συγκεκριµένο προϊόν. 

Μια άλλη πιθανή πηγή εισοδήµατος είναι η πληρωµή για τους συνδέσµους που παρέχει η 
Europeana σε περιεχόµενο των οργανισµών (ιδιωτικών και δηµόσιων) που δηµιουργούν 
εισόδηµα από αυτό το περιεχόµενο. Με άλλα λόγια, θα µπορούσε να υπάρχει ένα τέλος 
µεσιτείας για τη διαβίβαση προς ιστότοπους µε χρέωση περιεχοµένου. Ωστόσο, η σύµπραξη 
δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα που βασίζεται σε τέτοιου είδους συνδέσµους δεν συνεπάγεται 
κατ 'ανάγκη οικονοµική σχέση. Η σύµπραξη µεταξύ της Bibliothèque nationale de France και 
των γάλλων εκδοτών µέσω της Gallica 2 είναι ένα παράδειγµα όπου η παροχή αυτών των 
συνδέσµων θεωρείται µέρος της δηµόσιας αποστολής του ιστότοπου. 

Η άντληση στοιχείων από τις τεχνολογικές λύσεις και τις δεξιότητες των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων για την ενίσχυση της Europeana είναι ένα άλλο πιθανό µοντέλο για τη βελτίωση 
των χαρακτηριστικών του ιστότοπου. Θα µπορούσαν να επιλέγονται ιδιωτικοί εταίροι µέσω 
διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης (σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δηµόσιες 
συµβάσεις) ή η συµβολή τους θα µπορούσε να είναι µέρος ενός συνδέσµου χορηγίας, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 

Θα µπορούσαν να προβλεφθούν περισσότερο µακρόπνοα µοντέλα σύµπραξης, όπου ο 
ιδιωτικός τοµέας θα συµµετέχει άµεσα στη λειτουργία της Europeana, µε τη δηµιουργία 
εσόδων για τη λειτουργία του ιστότοπου. Τα µοντέλα αυτά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη µια 
σειρά από περιορισµούς. Προφανώς, η Europeana πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει τους 
στόχους της πολιτιστικής πολιτικής και της πολιτικής πληροφόρησης που είναι και ο λόγος 
ύπαρξής της. Η πλήρης συµφωνία των πολιτιστικών οργανισµών που συνεισφέρουν µε 
περιεχόµενο είναι επίσης απαραίτητη, δεδοµένου ότι αυτοί κατέχουν το ψηφιακό υλικό που 
αποτελεί τη βάση της υπηρεσίας. Τέλος, τα µοντέλα αυτά πρέπει να συσταθούν κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται νόθευση του ανταγωνισµού. 

∆ηµόσια χρηµατοδότηση για την Europeana 

Η παρατεταµένη χρηµατοδότηση από τον δηµόσιο τοµέα δικαιολογείται ενόψει της 
σπουδαιότητας της Europeana ως οχήµατος της πολιτιστικής πολιτικής, που προσθέτει αξία 
σε αποσπασµατικές επιγραµµικές πολιτιστικές συλλογές, οι οποίες σήµερα συχνά στερούνται 
προβολής, µε το συνδυασµό τους µέσω ενός κοινού πολυγλωσσικού σηµείου εισόδου. 
Επιπλέον, µια σχετικά µικρή δηµόσια επένδυση στην Europeana θα µπορούσε να ευνοήσει 
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την εµφάνιση σηµαντικής δηµιουργικής και οικονοµικής δραστηριότητας σε τοµείς όπως η 
µάθηση και ο τουρισµός. 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση θα µπορούσε να προέλθει από µια σειρά διαφορετικών πηγών. 
Μια επιλογή που εξετάστηκε και απορρίφθηκε από το ίδρύµα της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
βιβλιοθήκης είναι η οικονοµική εισφορά των πολιτιστικών οργανισµών που συνεισφέρουν 
περιεχόµενο. Οι οργανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν εθνικές και ευρωπαϊκές ενώσεις, φορείς 
συγκέντρωσης και µεµονωµένα ιδρύµατα από διαφορετικούς τοµείς. Η ανοµοιογένεια της 
οµάδας αυτής είναι εµπόδιο για το σχεδιασµό ενός συστήµατος εισφορών που όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι θα θεωρούν δίκαιη. 

Η αυξηµένη συνεισφορά από τα κράτη µέλη θα µπορούσε να λάβει συγκεκριµένη µορφή σε 
δύο βασικά µοντέλα. Η πρώτη προσέγγιση θα στηριζόταν στην προθυµία των µεµονωµένων 
κρατών µελών να συνεισφέρουν, όπως αρκετά από αυτά έπραξαν κατά τη φάση εκκίνησης. 
Αυτό θα µπορούσε να είναι µια ταχεία και ευέλικτη επιλογή. Το γεγονός αυτό θα 
συνεπαγόταν σηµαντική ανασφάλεια για την Europeana, καθώς ο διαθέσιµος 
προϋπολογισµός µπορεί να διαφέρει από χρόνο σε χρόνο. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή δεν 
παρέχει στα κράτη µέλη σαφή εικόνα για το τι αναµένεται από αυτά να συµβάλουν. 

Το δεύτερο µοντέλο θα βασίζεται σε µια κλείδα κατανοµής µέσω της οποίας θα συµβάλουν 
όλα τα κράτη µέλη, ανάλογα µε το ΑΕΠ τους. Το µοντέλο αυτό εκφράζει την ευθύνη όλων 
των κρατών µελών στην ανάπτυξη της Europeana, αλλά ο κίνδυνος είναι ότι τα γενικά έξοδα 
µπορεί να αποδειχθούν σχετικά υψηλά µε την επισηµοποίηση του µοντέλου και της κλείδας 
κατανοµής. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνεισφορά από ένα µικρότερο κράτος µέλος θα είναι 
πράγµατι χαµηλότερη από τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την επίτευξη συµφωνίας 
σχετικά µε το µερίδιό του. 

Η συνεισφορά της Κοινότητας µετά το 2013, δικαιολογείται εξαιτίας της ευρωπαϊκής 
προστιθέµενης αξίας του ιστότοπου και της σηµασίας του για να καταδειχθεί η ενότητα της 
Ευρώπης σε όλη την πολιτιστική ποικιλοµορφία της. Ωστόσο, η παρούσα χρηµατοδότηση 
του έργου, που βασίζεται σε ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, δεν αποτελεί 
βιώσιµη βάση για οικονοµικό σχεδιασµό. Εναλλακτικές λύσεις για τη βασική χρηµατοδότηση 
της Europeana πρέπει να εξεταστούν εντός του φάσµατος των διαθέσιµων µέσων πολιτικής. 

4.3. Θέµατα διοίκησης 

Το ίδρυµα για την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (EDL) που ιδρύθηκε στις 8 Νοεµβρίου 
2007 επιβλέπει τις εργασίες της Europeana. Ιδρυτικά µέλη είναι ευρωπαϊκές ενώσεις 
βιβλιοθηκών, αρχεία, µουσεία και αρχεία οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και µια σειρά 
σηµαντικών µεµονωµένων πολιτιστικών ιδρυµάτων. Για να γίνουν µέλη του Ιδρύµατος, οι 
οργανώσεις πρέπει να είναι ή να εκπροσωπούν µείζονες φορείς παροχής περιεχοµένου στην 
Europeana και να είναι πρόθυµες να συµµορφωθούν µε τα πρότυπα και τις πολιτικές του 
ιστότοπου.  

Εξαιτίας της οικονοµικής ενίσχυσης που παρέχουν στην Europeana πολλά κράτη µέλη τίθεται 
το ζήτηµα της επιρροής τους στα διοικητικά όργανα του ιδρύµατος. Η Επιτροπή και τα κράτη 
µέλη δεν αποτελούν µέρος της επίσηµης δοµής διοίκησης της Europeana. Ενηµερώνονται 
πάντως για την πρόοδο και παρέχουν χρήσιµα στοιχεία στην εκτελεστική επιτροπή του 
ιδρύµατος, µέσω της «οµάδας χρηµατοδότησης και προσανατολισµού», η οποία αποτελεί 
µέρος της υφιστάµενης οµάδας εµπειρογνωµόνων των κρατών µελών. Τούτο συµβαδίζει µε 
την ιδέα ότι τα µέλη, ως βασικοί συντελεστές του περιεχοµένου και λαµβανοµένων υπόψη 
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των γνώσεων και της τεχνογνωσίας τους, πρέπει να είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του 
ιστότοπου. Επιπλέον, η Επιτροπή διατηρεί επί του παρόντος συµβατική σχέση µε το ίδρυµα 
µέσω συµφωνιών επιχορήγησης για έργα στα οποία συµµετέχει το ίδρυµα. 

Λόγω της αναµενόµενης εισροής νέων µελών, το ίδρυµα της EDL προετοιµάζει µια αλλαγή 
στην παρούσα δοµή της διοίκησης. Η συνέχεια που θα δοθεί στη συζήτηση για το 
µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό της Europeana, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησής 
της και του συναφούς θέµατος της λογοδοσίας, µπορεί να απαιτήσουν περαιτέρω 
προσαρµογές στο µέλλον.  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η Europeana έχει καθιερωθεί ως σηµείο αναφοράς για τον 
ευρωπαϊκό πολιτισµό στο ∆ιαδίκτυο. Αντανακλά τη φιλοδοξία των πολιτιστικών ιδρυµάτων 
της Ευρώπης να καταστήσουν την κοινή και πολυποίκιλη πολιτιστική κληρονοµιά ευρύτερα 
προσιτή σε όλους. 

Απαιτείται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες που θα στηρίζονται στα ήδη 
επιτευχθέντα και στη στενή συνεργασία όλων των ενδιαφεροµένων φορέων ώστε να 
εκπληρωθεί η επαγγελία της εύκολης επιγραµµικής πρόσβασης σε βιβλία, πίνακες, χάρτες, 
φωτογραφίες, εφηµερίδες, αποσπάσµατα ταινιών και ήχου από ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στο παρόν έγγραφο περιγράφηκαν τα βασικά προβλήµατα που θα καθορίσουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη της Europeana και διατυπώθηκε σειρά θεµάτων προς συζήτηση, στην οποία 
καλούνται να συµετάσχουν τα ενδιαφερόµενα µέρη. 


