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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Europeana - τα επόμενα βήματα
(2009/2158(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 151 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2009 με τίτλο 
"Europeana - τα επόμενα βήματα" (COM(2009)0440),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος 
του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής 2006/585/ΕΚ της 24ης Αυγούστου 2006 για 
την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την 
ψηφιακή διαφύλαξη2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο: "Τα 
δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης" (COM(2009)0532),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2008 με τίτλο "Η 
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης με ένα κλικ του ποντικιού - Η πρόοδος στην 
ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και η ψηφιακή 
διαφύλαξη στην ΕΕ" (COM(2008)0513),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2008 σχετικά την 
ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη EUROPEANA3,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 4ης Ιουνίου 2008 της ομάδας των 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου-υποομάδα για τα δικαιώματα δημιουργού, σχετικά με
τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, την ψηφιακή διαφύλαξη, τα ορφανά και τα εξαντλημένα έργα,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του Μαΐου 2008 της ομάδας των εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου-υποομάδα για τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - για τις 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική 
προσβασιμότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο "i2010: προς μια 
ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη"4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

                                               
1 ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σελ. 10.
2 ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σελ. 28.
3 ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σελ. 18.
4 ΕΕ C 219 Ε της 28.8.2008, σελ. 296.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2009),

Α. εκτιμώντας ότι σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα πρόσβασης όλων στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και η 
διαφύλαξή της για τις επόμενες γενιές,

Β. εκτιμώντας ότι πρέπει να αναδειχθεί κατά το δυνατόν περισσότερο, ο πλούτος και η 
ποικιλομορφία της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, και ότι τα κράτη μέλη 
και οι πολιτιστικοί φορείς, και κυρίως οι βιβλιοθήκες, μπορούν να παίξουν αποφασιστικό 
ρόλο τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από έργα κοινής χρήσης, και η πρόσβαση σε αυτά πρέπει να παρέχεται στον 
ψηφιακό κόσμο σε, κατά το δυνατόν, υψηλής ποιότητας μορφή, 

Δ. εκτιμώντας ότι καθίσταται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη η ταχύτατη πρόοδος των νέων 
τεχνολογιών και η συνακόλουθη εξέλιξη των πολιτιστικών πρακτικών, καθώς και τα 
εκτός Ευρώπης σχέδια ψηφιακής καταγραφής, όπως το Google Books και τα 
αποτελέσματα του σχετικού διακανονισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ένα μικρό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 
έχει έως τώρα ψηφιοποιηθεί, ότι τα κράτη μέλη προχωρούν με διαφορετικές ταχύτητες, 
και ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη μαζική ψηφιακή καταγραφή είναι ανεπαρκής,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να 
ευνοήσει και άλλους τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η επιστήμη, η έρευνα, ο τουρισμός 
και τα μέσα ενημέρωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο και για 
τους ανθρώπους με αναπηρία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για τα δικαιώματα του δημιουργού παρουσιάζει 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και το καθεστώς των δικαιωμάτων 
πολλών έργων παραμένει ασαφές,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα για την επίλυση του 
προβλήματος της "μαύρης τρύπας" που αφορά τα έργα του 20ού και 21ου αιώνα και έχει 
ως αποτέλεσμα έργα υψηλής πολιτιστικής αξίας να παραμένουν αχρησιμοποίητα, και ότι 
η λύση αυτή θα πρέπει να ικανοποιεί τα συμφέροντα όλων των ενεχομένων μερών,

Europeana - ένα αποφασιστικό βήμα για τη διατήρηση και τη διάδοση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης

1. χαιρετίζει τη δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας της ευρωπαϊκής ψηφιακής 
βιβλιοθήκης, μουσείου και αρχείου με υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που ονομάζεται 
Europeana και αποτελείτο μοναδικό, άμεσο και πολυγλωσσικό σημείο πρόσβασης και 
πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά·
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2. υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης της Europeana ώστε να καταστεί μία πλήρως 
λειτουργική υπηρεσία, με πολυγλωσσικές διασυνδέσεις και εφαρμογές σημασιολογικού 
ιστού που θα διαφυλάττει την υψηλή ποιότητα των έργων και θα τα καθιστά διαθέσιμα 
σε παγκόσμιο επίπεδο·

3. προβληματίζεται για την άνιση συμβολή των κρατών μελών στο περιεχόμενο της 
Europeana και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και άλλους πολιτιστικούς φορείς να 
συνεργαστούν στενά στην ψηφιοποίηση έργων και να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους 
για την εκπόνηση σχεδίων ψηφιακής καταγραφής σε όλα τα επίπεδα, αποφεύγοντας έτσι 
τις επικαλύψεις και επιταχύνοντας το ρυθμό ψηφιοποίησης του πολιτιστικού 
περιεχομένου·

4. τονίζει τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από την ψηφιοποίηση, δεδομένου ότι τα 
ψηφιοποιημένα πολιτιστικά αγαθά έχουν σημαντική οικονομική επίπτωση, ειδικότερα 
στους τομείς της βιομηχανίας που σχετίζονται με τον πολιτισμό, και στηρίζουν την 
οικονομία της γνώσης·

5. επισημαίνει ότι στην δικτυακή πύλη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρία, τα οποία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης
στη συλλογική γνώση της Ευρώπης· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τους εκδότες να 
φροντίσουν ώστε περισσότερα έργα να είναι διαθέσιμα σε μορφές προσβάσιμες σε άτομα 
με αναπηρία·

6. υπογραμμίζει ότι η Europeana θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κύρια σημεία 
αναφοράς για την εκπαίδευση και την έρευνα· θεωρεί ότι, εάν ενσωματωθεί με συνέπεια 
στα εκπαιδευτικά συστήματα, θα μπορέσει να φέρει τους νέους Ευρωπαίους πιο κοντά 
στην πολιτιστική και λογοτεχνική τους κληρονομιά·

7. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 
αποφευχθεί το γνωστικό χάσμα μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής και να εξασφαλισθεί η πλήρης πρόσβαση των Ευρωπαίων στην ευρωπαϊκή
πολιτιστική κληρονομιά·

8. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να ανανεώσει την εντολή της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, δεδομένου ότι συμβάλει σε μια κοινή θεώρηση για
τις ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες, και υποστηρίζει πρακτικές λύσεις σε σημαντικά 
θέματα που αφορούν την επιγραμμική πρόσβαση σε πολιτιστικό υλικό·

Περισσότερο και καλύτερο περιεχόμενο για την Europeana

9. ενθαρρύνει τους φορείς που συνεισφέρουν περιεχόμενο να αυξήσουν την ποικιλία των 
τύπων περιεχομένου για την Europeana, ειδικότερα δε το οπτικό και μαγνητοσκοπημένο 
υλικό, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για τα έργα για τα οποία υπάρχει κίνδυνος 
αλλοίωσης του περιεχομένου, και για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως
τα δικαιώματα των εκτελεστών·

10. είναι πεπεισμένο ότι το περιεχόμενο κοινής χρήσης στον αναλογικό κόσμο πρέπει να 
παραμείνει σε κοινή χρήση και στο ψηφιακό περιβάλλον μετά την αλλαγή του 
μορφοτύπου του·
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11. ζητεί από τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα που έχουν αναλάβει την ψηφιοποίηση
έργων τους κοινής χρήσης, να το θέσουν στη διάθεση του κοινού μέσω της Europeana και 
να μην περιορίσουν την πρόσβαση μόνο στην επικράτεια της χώρας τους·

12. τονίζει ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ώστε η Europeana να προσφέρει –τόσο όσον 
αφορά τα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, όσο και τα εξαντλημένα 
και τα ορφανά έργα-, μία κατά τομέα προσέγγιση, με πλήρη τήρηση της νομοθεσίας για 
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· πιστεύει ότι θα πρέπει να προωθηθούν λύσεις 
όπως η εκτεταμένη χορήγηση συλλογικών αδειών ή άλλες πρακτικές συλλογικής 
διαχείρισης·

13. συμφωνεί με την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει ένα απλό και αποτελεσματικό από 
την άποψη του κόστους σύστημα εκκαθάρισης δικαιωμάτων σε ότι αφορά την 
ψηφιοποίηση των δημοσιευμένων έργων και τη διαθεσιμότητά τους στο διαδίκτυο, 
συνεργαζόμενη στενά με όλους τους ενεχομένους φορείς·

14. ως εκ τούτου, χαιρετίζει και υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως το σχέδιο ARROW1, στο 
οποίο συνεργάζονται οι δικαιούχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με 
εκπροσώπους της βιβλιοθήκης, κυρίως για την εξακρίβωση των δικαιούχων και των 
δικαιωμάτων τους, και την αποσαφήνιση του καθεστώτος των δικαιωμάτων των έργων,
συμπεριλαμβανομένων των ορφανών και των εξαντλημένων·

15. τάσσεται υπέρ μίας ισορροπημένης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επίλυσης του ζητήματος της 
ψηφιοποίησης και της διάδοσης των ορφανών έργων, αρχίζοντας από τον σαφή ορισμό 
τους, τη θέσπιση κοινών προτύπων (συμπεριλαμβανομένης της επιμελούς αναζήτησης 
των κατόχων δικαιωμάτων), και την επίλυση του ζητήματος ενδεχόμενης παραβίασης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όταν πρόκειται για ορφανά έργα·

16. επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν μακροπρόθεσμη 
και σταθερή ψηφιακή διαφύλαξη, διαλειτουργικότητα των συστημάτων πρόσβασης στο 
περιεχόμενο, πολυγλωσσική πλοήγηση και διαθεσιμότητα του περιεχομένου καθώς και 
ενιαία πρότυπα·

Θέματα χρηματοδότησης και διοίκησης

17. τονίζει ότι η δημιουργία ενός αειφόρου χρηματοδοτικού και διαχειριστικού μοντέλου
είναι αποφασιστικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Europeana·

18. υπογραμμίζει ότι για να ανταποκριθούμε στο υψηλό κόστος ψηφιοποίησης και στις 
χρονικές πιέσεις, θα πρέπει να εξευρεθούν νέοι μέθοδοι χρηματοδότησης, όπως 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που θα βασίζονται σε σαφείς όρους και κοινές
κατευθυντήριες γραμμές 

19. υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό τμήμα της χρηματοδότησης θα πρέπει να προέρχεται από 
δημόσιες χορηγίες και προτείνει να ενταχθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης υπό την αιγίδα 
της Στρατηγικής της Λισαβόνας και να συμπεριληφθεί ένα τμήμα του κόστους της 
ψηφιοποίησης στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέσω κοινοτικών 

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works.
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προγραμμάτων·

20. προτείνει τη διοργάνωση εκστρατείας με τίτλο "Συμμετοχή στην Europeana" στο πλαίσιο 
των προσπαθειών χρηματοδότησης, για να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση σχετικά με το 
θέμα και τον επείγοντα χαρακτήρα του, και συνιστά μέρος των πόρων που προορίζονται 
για την Europeana να χρησιμοποιηθούν για την προβολή της βιβλιοθήκης στο ευρύτερο 
δυνατόν κοινό·

21. χαιρετίζει την συνεχιζόμενη συμβολή του Ιδρύματος Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 
στη διευκόλυνση της επίτευξης επίσημων συμφωνιών μεταξύ των μουσείων, αρχείων, 
οπτικοακουστικών αρχείων και βιβλιοθηκών, σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας για την 
διάθεση υλικού και τη βιωσιμότητα της κοινής δικτυακής πύλης Europeana·

22. πιστεύει ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα θα πρέπει να συνεχίσουν να παίζουν μείζονα ρόλο 
στο μελλοντικό μοντέλο διαχείρισης της Europeana·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.



PE430.369v01-00 8/11 PR\793669EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Europeana1 – η επιγραμμική βιβλιοθήκη, μουσείο και αρχείο της Ευρώπης – άνοιξε το 
Νοέμβριο του 2008 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τις ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, με στόχο να καταστήσει την πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά της 
Ευρώπης προσβάσιμη σε όλους μέσω του διαδικτύου.

Σήμερα η Europeana παρέχει πρόσβαση σε 4,6 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα έργα, βιβλία, 
χάρτες, αποσπάσματα ταινιών, και φωτογραφίες. Στόχος είναι να φτάσει τα 10 εκατομμύρια 
αντικείμενα έως τον Ιούνιου του 2010, οπότε αναμένεται η νέα έκδοση της Europeana. Η 
δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει για το 2011 την έναρξη μιας πλήρως λειτουργικής
Europeana.eu, περισσότερο πολυγλωσσικής και με περιεχόμενο σημασιολογικού ιστού. Η 
προστιθέμενη αξία για τους χρήστες είναι ότι η Europeana θα τους επιτρέψει να βρίσκουν 
πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα.

Η Europeana χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα eContentplus στο πλαίσιο του 
προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, και από ορισμένα κράτη μέλη και 
πολιτιστικά ιδρύματα.

Το Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή
διατομεακής πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Προσπαθεί να 
διευκολύνει τις επίσημης συμφωνίες μεταξύ μουσείων, αρχείων, οπτικοακουστικών αρχείων 
και βιβλιοθηκών σε ότι αφορά τη συνεργασία με στόχο τη διάθεση και τη βιωσιμότητα της 
κοινής δικτυακής πύλης Europeana. Αποσκοπεί, επίσης, στο να αποτελέσει για την ΕΕ ένα
νομικό πλαίσιο για χρηματοδοτικούς σκοπούς και αφετηρία για τη μελλοντική διαχείριση.

Ο ιστότοπος λειτουργεί από το γραφείο της Europeana που φιλοξενείται από την Εθνική 
Βιβλιοθήκη των Κάτω Χωρών. Περισσότερα από 1.000 πολιτιστικά ιδρύματα εμπλουτίζουν 
με υλικό την Europeana (απευθείας ή μέσω φορέων συγκέντρωσης) ενώ περισσότερα από 
150 ιδρύματα συμμετέχουν στο δίκτυο συνεργατών της.

Η Επιτροπή ατενίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Europeana. Στόχος είναι να 
διασφαλισθεί ότι η Europeana και οι σχετικές πολιτικές για την ψηφιοποίηση, την
επιγραμμική προσβασιμότητα και την ψηφιακή διαφύλαξη προσδίδουν στον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό διαρκή προβολή στο διαδίκτυο και καθιστούν για το μέλλον την κοινή και 
διαφοροποιημένη κληρονομιά μας αναπόσπαστο μέρος της πληροφοριακής υποδομής της 
Ευρώπης.

Δρομολογήθηκε επίσης δημόσια διαβούλευση για την περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana. 
όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να 
συμβάλει στη μελλοντική ανάπτυξη της Europeana μέσω συμπράξεων δημόσιου - ιδιωτικού 
τομέα, και ο τρόπος με τον οποίο το προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα 
περιεχόμενο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αναζήτησης μέσω της Europeana.

Στο ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο "i2010: προς μια ευρωπαϊκή ψηφιακή 
βιβλιοθήκη", το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά την ιδέα δημιουργίας μιας 

                                               
1 http://www.europeana.eu
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Ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης υπό τη μορφή ενός κοινού, πολυγλωσσικού σημείου 
πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά.

Σήμερα που η Europeana γίνεται πραγματικότητα, πρέπει να υπάρξει σαφής πολιτική στήριξη
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι η συνέχιση και η ποιότητα αυτού του σχεδίου 
εξαρτάται από την εξεύρεση βιώσιμου μοντέλου χρηματοδότησης και διοίκησης, καθώς και
λύσεων στο θέμα της μαζικής ψηφιοποίησης προστατευόμενου από πνευματικά δικαιώματα 
υλικού, αλλά και από την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά τη σημασία αυτού του 
εγχειρήματος μεταξύ των κρατών μελών.

Βασικά ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο

Η ψηφιοποίηση των πολιτιστικών προϊόντων, όπως είναι τα βιβλία, είναι ένα χρονοβόρο και 
πολυδάπανο εγχείρημα που απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων, 
των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των εταιρειών ΤΠΕ, καθώς και μεταξύ του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα.

Η επιλογή του περιεχομένου που θα ψηφιοποιηθεί και θα εμπλουτίσει την Europeana 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη και τα πολιτιστικά τους ιδρύματα, σύμφωνα με την πολιτική 
τους στον τομέα του πολιτισμού και/ή της ενημέρωσης.

Η συνεισφορά από τα διάφορα κράτη μέλη στην Europeana είναι πολύ άνιση, τόσο όσον 
αφορά τον αριθμό των αντικειμένων, όσο και τους τύπους υλικού. Μόνο το 5% όλων των 
ψηφιοποιημένων βιβλίων είναι διαθέσιμο στην Europeana, ενώ περίπου το 50% από αυτά
προέρχεται από τη Γαλλία. Άλλες χώρες που συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό είναι η 
Γερμανία (16%), οι Κάτω Χώρες (8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8%). Όλες οι άλλες χώρες 
συνεισφέρουν 5% ή λιγότερο.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα μέρη του κόσμου έχει ήδη αρχίσει η μαζική ψηφιοποίηση, 
γίνεται φανερή η επείγουσα ανάγκη δρομολόγησης του έργου της ψηφιοποίησης σε ευρεία 
κλίμακα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρέπει δε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στα ευπαθή έργα τα οποία μπορεί σύντομα να καταστραφούν και, μεταξύ αυτών, στο 
οπτικοακουστικό υλικό.

Ο αρχικός στόχος ήταν να επικεντρωθεί η προσπάθεια στις δυνατότητες που προσφέρει το 
κειμενικό υλικό που δεν δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Για νομικούς λόγους, η 
Europeana δεν περιλαμβάνει ούτε εξαντλημένα έργα (που αποτελούν το 90% του 
περιεχομένου των εθνικών βιβλιοθηκών), ούτε ορφανά έργα (10% έως 20% των εθνικών 
συλλογών), των οποίων οι συγγραφείς δεν έχουν εξακριβωθεί.

Συγχρόνως είναι σαφές ότι θα πρέπει να εξευρεθούν λύσεις ώστε να συμπεριληφθεί υλικό
που δεσμεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να 
αποφευχθεί η "μαύρη τρύπα του 20ού αιώνα" - μία κατάσταση όπου είναι διαθέσιμο μέσω 
του διαδικτύου πολύ πολιτιστικό υλικό προγενέστερα 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 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα είναι αυτό που σχετίζεται με τα ορφανά έργα, π.χ. τα έργα για το 



PE430.369v01-00 10/11 PR\793669EL.doc

EL

οποία είναι αδύνατο ή πολύ δύσκολο να βρεθούν οι νόμιμοι δικαιούχοι. Τα περισσότερα 
κράτη μέλη έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο μετά τη σύσταση της Επιτροπής του 2006 για 
την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη.

Το ζήτημα των ορφανών έργων έχει προσελκύσει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά 
τον νομικό διακανονισμό στην υπόθεση σχετικά με το Google Book στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, η οποία αφορά πολλά από αυτά τα έργα. (Το Google Books είναι ένα εμπορικό 
σχέδιο που αναπτύχθηκε από ένα από τους πιο σημαντικούς φορείς της αγοράς υπηρεσιών 
στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους χρήστες να συμβουλευτούν επιγραμμικά βιβλία κοινής 
χρήσης ή αποσπάσματα από βιβλία που προστατεύονται από συγγραφικά δικαιώματα, με την 
αναζήτηση βάσει μιας λέξης-κλειδί). Ο διακανονισμός αυτός είναι μία συμφωνία μεταξύ του 
Google και της Ένωσης Αμερικανών Εκδοτών και του Σωματείου Συγγραφέων μετά την 
άσκηση αγωγής για παραβίαση από την Google των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο διακανονισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο στην εμπορική εκμετάλλευση των βιβλίων από την 
Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τούτοις, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
γνωστικού χάσματος μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περίπτωση που
τα ψηφιοποιημένα βιβλία των ευρωπαίων συγγραφέων είναι διαθέσιμα μόνο από το έδαφος 
των Ηνωμένων Πολιτειών, ως συνέπεια αυτού του διακανονισμού. Το Google μπορεί έτσι να 
καταλήξει να γίνει ένα de facto μονοπωλιακό εργαλείο ανακάλυψης, διανομής και πώλησης 
βιβλίων.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης και 
να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφευχθεί ένα νέο ψηφιακό χάσμα και να 
προστατευθούν μακροπρόθεσμα τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση
είναι διαφορετική από αυτήν του Google Books, δεδομένου ότι η Europeana είναι μία 
υπηρεσία παγκόσμια προσβάσιμη, που αποσκοπεί σε ένα περιεχόμενο υψηλής ποιότητας 
σεβόμενη πλήρως τη νομοθεσία για τα δικαιώματα του δημιουργού. Αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη όταν διερευνώνται λύσεις για τα πολλαπλά προβλήματα που εγείρονται 
σχετικά με τις νομοθεσίες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οι οποίες διαφέρουν 
πολύ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Επί του παρόντος, πρωτοβουλίες όπως η ARROW (Accessible Registries of Rights 
Information and Orphan Works), που επιτρέπει στον χρήστη να εξακριβώσει εάν ένα έργο 
είναι διαθέσιμο, εάν προστατεύεται ακόμη από πνευματικά δικαιώματα ή είναι ορφανό 
χρησιμοποιώντας μία διεπαφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να του παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελούν πολύ χρήσιμα
εργαλεία για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης των δικαιωμάτων για τα ορφανά έργα.

Τα συνεχιζόμενα σχέδια ψηφιοποίησης στην Ευρώπη καταδεικνύουν το πρόβλημα που 
ανακύπτει με το υλικό κοινής χρήσης μετά την αλλαγή του μορφοτύπου του. Θα πρέπει τα 
βιβλία που αποτελούν υλικό κοινής χρήσης στον αναλογικό κόσμο να παραμείνουν σε κοινή 
χρήση στο ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να επωφελείται το ευρύτερο δυνατόν κοινό. Υπάρχουν 
διάφορες απόψεις στην Ευρώπη όσον αφορά τα νομικά ζητήματα για τα δικαιώματα που 
δημιουργούνται από την ψηφιοποίηση.

Μεταξύ των προβληματικών σημείων για το υλικό κοινής χρήσης είναι π.χ. η υπόθεση 
σύμφωνα με την οποία η ψηφιοποίηση θα δημιουργήσει ένα νέο σύνολο δικαιωμάτων,
χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για έργα κοινής χρήσης στην εταιρεία ψηφιοποίησης, 
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καθώς και εδαφικούς περιορισμούς στην πρόσβαση πολιτιστικού περιεχομένου που μπορεί να 
προκύψουν κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης.

Θέματα χρηματοδότησης

Το χρηματοδοτικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης έχει εξελιχθεί από την 
αρχική φάση της αποκλειστικά κοινοτικής χρηματοδότησης (έως το 2009 μέσω του σχεδίου 
EDL-net συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα eContentplus) έως την επόμενη φάση 
όπου η χρηματοδότηση δεν προέρχεται μόνο από την Επιτροπή (μέσω του προγράμματος 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας) αλλά επίσης από τα κράτη μέλη, ορισμένα πολιτιστικά 
ιδρύματα και χορηγίες από τον ιδιωτικό τομέα (από το 2009 έως το τέλος του 2013). 

Θα πρέπει να εξευρεθούν νέοι τρόποι χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό 
μοντέλο από το 2013 και μετέπειτα.

Ένας από τους τρόπους που εξετάζεται είναι η αποδέσμευση από τη σημερινή 
χρηματοδότηση βάσει έργων, προς την κατεύθυνση των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα καθώς και συνεισφορών περισσότερο διαρθρωτικού χαρακτήρα από δημόσιους 
οργανισμούς.

Οι συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως είναι 
η ιδιωτική χορηγία, η πληρωμή για τους συνδέσμους που παρέχει η Europeana προς
οργανισμούς που δημιουργούν έσοδα από το περιεχόμενο τους, καθώς και πιο μακρόπνοα 
μοντέλα σύμπραξης όπου ο ιδιωτικός τομέας θα συμμετέχει άμεσα στη λειτουργία της 
Europeana, με τη δημιουργία εσόδων για τη λειτουργία του ιστότοπου. Αυτό θα πρέπει να 
γίνεται πάντα στη βάση αμοιβαία αποδεκτών όρων και κοινών κατευθυντηρίων γραμμών.

Τα μοντέλα δημόσιας χρηματοδότησης πρέπει να περιλαμβάνουν μία αυξημένη συνεισφορά
των κρατών μελών και μία συνεχή κοινοτική συμμετοχή μετά το 2013.

Άμεσα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η δαπανηρή διαδικασία της μαζικής ψηφιοποίησης στο 
πλαίσιο της υπό εξέλιξη Στρατηγικής της Λισαβόνας. Ένας τρόπος επιτάχυνσης της 
διαδικασίας θα ήταν να καλυφθεί ένα μέρος του κόστους της ψηφιοποίησης από την επόμενη 
γενιά των κοινοτικών προγραμμάτων και να ληφθεί υπόψη στο προσεχές πολυετές 
χρηματοδοτικό πλαίσιο. Η σημερινή οικονομική επιβράδυνση δεν θα πρέπει να αποτελέσει 
αιτία μείωσης της χρηματοδότησης για την κοινωνία της πληροφορίας, την ψηφιοποίηση και 
τα συναφή.

Απαιτείται επίσης μία κατάλληλη εκστρατεία για τη μελλοντική χρηματοδότηση, όπως είναι 
η διεξαγωγή διασκέψεων για τη συγκέντρωση κεφαλαίων, ώστε να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση για την Europeana, και ευρύτερα για τον μεγάλο όγκο εργασίας και 
προσπάθειας που απαιτείται για να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο μεγάλο εγχείρημα της 
ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.


