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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over "Europeana"- volgende stappen
(2009/2158(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 151 van het EG-Verdrag,

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 augustus 2009 met de titel: "Europeana –
volgende stappen" (COM(2009)0440),

– gelet op Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001
betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappĳ1,

– gezien aanbeveling 2006/585/EG van de Commissie van 24 augustus 2006 betreffende de 
digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 oktober 2009 met de titel: "Auteursrecht 
in de kenniseconomie" (COM/2009/0532),

– gezien de Mededeling van de Commissie van 11 augustus 2008 - Het Europese culturele 
erfgoed met muisklik : vooruitgang bij de digitalisering en online toegankelijkheid van 
cultureel materiaal en digitale bewaring in de EU (COM(2008)0513),

– gezien de conclusies van de Raad van 20 november 2008 betreffende de Europese digitale 
bibliotheek EUROPEANA3,

– gezien het eindverslag van 4 juni 2008 van de groep van deskundigen op hoog niveau -
subgroep auteursrecht - voor digitale bibliotheken over digitale bewaring, verweesde en 
uitverkochte werken,

– gezien het eindverslag van mei 2008 van de groep van deskundigen op hoog niveau voor 
digitale bibliotheken - subgroep publiek-private partnerschappen - over publiek-private 
partnerschappen voor digitalisering en on-line beschikbaarheid van het Europese culturele 
erfgoed,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 27 september 2007 over i2010: naar een Europese 
digitale bibliotheek4,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de 
Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie juridische zaken 

                                               
1 PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10.
2 PB L 236 van 31.8.2006, blz. 28.
3 PB C 319 van 13.12.2008, blz. 18.
4 PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 296.
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(A7-000/2009),

A. overwegende dat het in een digitaal milieu van levensbelang is ervoor te zorgen dat het 
Europees cultureel erfgoed algemeen toegankelijk is en dat het voor toekomstige 
generaties bewaard blijft,

B. overwegende dat de rijkdom en verscheidenheid van het gezamenlijke Europese culturele 
erfgoed zo algemeen mogelijk moeten worden bevorderd en dat de lidstaten en culturele 
instellingen, met name bibliotheken, in het kader van dit initiatief op nationaal, regionaal 
en plaatselijk niveau een sleutelrol moeten vervullen,

C. overwegende dat het Europese culturele erfgoed voornamelijk bestaat uit werken in het 
openbaar domein, en dat deze voor zover mogelijk in kwalitatief hoogwaardige formaten 
digitaal moeten worden aangeboden,

D. overwegende dat rekening moet worden gehouden met de snelle ontwikkeling van nieuwe 
technieken met de daaruit voortvloeiende veranderingen van culturele gebruiken, en van 
de buiten Europa bestaande digitaliseringsprojecten zoals Google Books en de uitkomst 
van de schikking van deze zaak in de Verenigde Staten van Amerika,

E. overwegende dat tot dusverre slechts een gering deel van het Europese culturele erfgoed is 
gedigitaliseerd, dat de lidstaten verschillende snelheden aanhouden, en dat de aan 
grootschalige digitalisering toegewezen overheidskredieten ontoereikend zijn,

F. overwegende dat digitalisering  van het Europese culturele erfgoed eveneens ten goede zal 
komen aan andere sectoren zoals onderwijs, wetenschap, onderzoek, toerisme en de 
media,

G. overwegende dat digitale technieken eveneens een opmerkelijk instrument vormen voor 
gehandicapten,

H. overwegende dat de wetgeving inzake het auteursrecht per lidstaat van de EU aanzienlijke 
verschillen vertoont en dat de auteursrechtelijke status van tal van werken nog steeds 
onduidelijk is,

I. overwegende dat er dringend maatregelen nodig zijn om het probleem van een "zwart gat" 
met betrekking tot 20ste en 21ste-eeuwse inhoud op te lossen, in gevallen dat werken met 
een hoge culturele waarde ongebruikt wegkwijnen, overwegende dat bij alle oplossingen 
naar behoren rekening moet worden gehouden met de belangen van alle betrokken 
partijen,

Europeana - een belangrijke stap op weg naar behoud en verspreiding van het Europese 
culturele erfgoed

1. spreekt zijn waardering uit voor de opening en ontwikkeling van Europeana, de Europese 
digitale bibliotheek, het Europese digitale museum en het Europese digitale archief voor 
hoogwaardige inhoud, daar dit een unieke, rechtstreekse en veeltalige toegangspoort is tot 
het Europese culturele erfgoed;
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2. wijst met nadruk op de betekenis van ontwikkeling van Europeana tot een volledig 
operationele dienst met meertalige aansluitpunten en semantische webkenmerken 
waardoor de hoge kwaliteit van overal ter wereld toegankelijke werken en gegevens 
bewaard blijft;

3. betreurt dat de lidstaten in ongelijke mate bijdragen tot de inhoud van Europeana en 
moedigt hen en andere culturele instellingen aan nauw samen te werken bij het 
digitaliseren van werken en te blijven werken aan de opstelling van 
digitaliseringsprogramma's op ieder mogelijk niveau, waardoor dubbel werk wordt 
voorkomen en waardoor de snelheid van digitalisering van culturele inhoud wordt 
opgevoerd;

4. wijst op de mogelijke economische voordelen van digitalisering, daar gedigitaliseerde 
cultuurgoederen ingrijpende economische gevolgen hebben, met name voor bedrijfstakken 
die verband houden met cultuur, en de kenniseconomie onderbouwen;

5. wijst erop dat de portaalsite rekening moet houden met de behoeften van gehandicapten, 
die volledige toegang dienen te krijgen tot de collectieve kennis van Europa; moedigt 
uitgevers dan ook aan meer werken beschikbaar te maken in formaten die voor 
gehandicapten toegankelijk zijn;

6. wijst erop dat Europeana een van de belangrijkste referentiepunten moet worden voor 
onderwijs- en onderzoeksdoelen; is van mening dat jonge Europeanen, indien Europeana 
op samenhangende wijze is opgenomen in de onderwijsstelsels, hierdoor nader kunnen 
worden gebracht tot hun culturele en literaire erfgoed;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om 
te voorkomen dat er een kenniskloof ontstaat tussen Europa en de Verenigde Staten en 
ervoor te zorgen dat Europeanen volledige toegang hebben tot hun eigen culturele 
erfgoed;

8. spreekt zijn waardering uit voor het besluit van de Commissie de opdracht van de 
deskundigengroep op hoog niveau te verlengen daar hierdoor wordt bijgedragen tot een 
gezamenlijke kijk op Europese digitale bibliotheken, en spreekt zijn steun uit voor 
praktische oplossingen voor belangrijke problemen die de on-line-beschikbaarheid van 
cultureel materiaal ongunstig beïnvloeden;

Meer en betere inhoud voor Europeana 

9. moedigt de aanbieders van inhoud aan de verscheidenheid van de soorten inhoud voor 
Europeana op te voeren, met name de audio- en video-inhoud, in dit verband bijzondere 
aandacht te schenken aan de werken die gemakkelijk aan kwaliteit inboeten en 
tegelijkertijd de auteursrechten, met name de rechten van uitvoerenden, te eerbiedigen;

10. is ervan overtuigd dat in de analoge wereld tot het publieke domein behorende inhoud in 
een digitaal milieu zelfs na de wisseling van model in het publieke domein moet blijven;

11. verzoekt de Europese culturele instellingen die de digitalisering van de inhoud van werken 
uit hun publieke domein aanpakken, deze via Europeana toegankelijk te maken en de 
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beschikbaarheid niet te beperken tot het grondgebied van hun land;

12. wijst erop dat er oplossingen moeten worden gevonden zodat Europeana via een aanpak 
per sector eveneens werken waarvoor auteursrechten gelden, uitverkochte en verweesde 
werken aanbiedt, en tegelijkertijd de wetgeving inzake het auteursrecht naleeft; is van 
mening dat de voorkeur zou kunnen uitgaan naar oplossingen zoals uitbreiding van het 
stelsel van collectieve vergunningen of andere methoden van collectief beheer;

13. spreekt zijn steun uit voor het voornemen van de Commissie om in nauwe samenwerking 
met alle betrokken belanghebbenden, een eenvoudig en economisch verrekeningsstelsel 
op te zetten voor de digitalisering van uitgegeven werken en de beschikbaarheid daarvan 
op Internet;

14. spreekt dan ook zijn waardering en steun uit voor initiatieven zoals het ARROW-project1, 
waarin houders van rechten en vertegenwoordigers van bibliotheken samenwerken, met 
name daar deze trachten houders van rechten en hun rechten te identificeren, en de status 
van de rechten van werken op te helderen, ook indien deze verweesd of uitverkocht zijn; 

15. is voorstander van een evenwichtige, Europa-dekkende oplossing voor het digitaliseren en 
verspreiden van verweesde werken, door deze in eerste instantie helder te omschrijven, 
gezamenlijke normen te bepalen (o.m. de ijver waarmee is gezocht naar eigenaars) en 
oplossing van het probleem van eventuele schending van de auteursrechten wanneer 
verweesde werken worden gebruikt;

16. wijst erop dat technieken moeten worden ontwikkeld ter waarborging van langdurige en 
duurzame digitaal bewaring, interoperabiliteit van systemen voor de toegang tot inhoud, 
meertalige navigatie en beschikbaarheid van inhoud en een reeks verenigende normen;

Financierings- en beheersaspecten

17. wijst erop dat het opzetten van een duurzaam financierings- en beheersmodel van 
doorslaggevende betekenis is voor het bestaan van Europeana op lange termijn;

18. wijst erop dat met het oog op de hoge kosten van digitalisering en de tijdsdruk nieuwe 
financieringsmethoden moeten worden ontwikkeld, bij voorbeeld publiek-private 
samenwerkingsverbanden op de grondslag van duidelijke voorwaarden en gezamenlijke 
richtsnoeren;

19. wijst erop dat een aanzienlijk deel van de financiering afkomstig moet zijn van 
overheidsbijdragen en stelt voor in het kader van het Verdrag van Lissabon rekening te 
houden met het digitaliseringsproces, en de digitaliseringskosten via de programma's van 
de Gemeenschap ten dele op te nemen in het volgende meerjarig financieel kader;

20. stelt voor een campagne op te zetten met de titel "Doe mee met Europeana" over 
financieringsinitiatieven om het besef omtrent het probleem en de dringende aard ervan op 
te voeren, en doet de aanbeveling het deel van de voor Europeana uitgetrokken kredieten 

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (Beschikbare registers van informatie over 
rechten en verweesde werken).
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ervoor te bestemmen deze bibliotheek bij een zo breed mogelijk publiek bekendheid te 
geven; 

21. spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage die de Stichting Europese digitale bibliotheek 
momenteel levert door officiële overeenkomsten mogelijk te maken tussen musea, 
audiovisuele archieven en bibliotheken over de manier van samenwerking bij de 
verwezenlijking en duurzaamheid van de gezamenlijke Europeana-portaalside;

22. is van mening dat culturele instellingen een belangrijke rol moeten blijven spelen in het 
model voor de manier waarop Europeana in de toekomst wordt geleid;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
en aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Europeana1 - Europese on-line bibliotheek, museum en archief - is in november 2008 geopend 
als deel van het Commissie-initiatief inzake digitale bibliotheken: doel van dit initiatief is het 
culturele en wetenschappelijke erfgoed van Europa voor iedereen beschikbaar te stellen op 
Internet.

Momenteel biedt Europeana 4,6 miljoen. gedigitaliseerde werken aan, waaronder boeken, 
kaarten, filmfragmenten en foto's. Doel is uiterlijk in juni 2010, als naar verwachting een 
nieuwe versie van Europeana wordt opgestart, de grens van 10 miljoen. onderwerpen te 
passeren. In de tweede fase wordt in 2011 een volledig operationeel Europeana.eu opgestart 
dat meer meertalig van aard is en beschikt over semantische webkenmerken. De toegevoegde 
waarde voor de gebruiker is dat hij via Europeana informatie in zijn moedertaal kan vinden. 

Europeana wordt gefinancierd door het programma eContentplus , het programma 
concurrentievermogen en innovatie , en door een aantal lidstaten en culturele instellingen.

De Stichting Europese digitale bibliotheek is opgericht om sectoroverschrijdende toegang te 
bieden tot het Europese culturele erfgoed . Zij tracht officiële overeenkomsten mogelijk te 
maken tussen musea, archieven, audiovisuele archieven en bibliotheken over de manier van 
samenwerken ter verwezenlijking en met het oog op de duurzaamheid van de gezamenlijke 
Europeana-portaalsite. Zij zet zich eveneens in voor het bieden van een juridisch kader dat de 
EU kan gebruiken voor financieringsdoelen en als springplank voor beheer in de toekomst. 

De site wordt beheerd door het Europeana-kantoor, dat is ondergebracht in de Nederlandse 
Koninklijke Bibliotheek. Meer dan 1000 culturele instellingen dragen inhoud bij tot 
Europeana (rechtstreeks of via groepen) en meer dan 150 instellingen zijn toegetreden to het 
netwerk van partners.

Thans kijkt de Commissie vooruit naar de volgende ontwikkelingsfase van Europeana. Doel is 
ervoor te zorgen dat Europeana en het daaraan ten grondslag liggende beleid voor 
digitalisering, beschikbaarheid on-line en digitale bewaring de Europese cultuur een blijvende 
zichtbaarheid op Internet verschaffen en ons gezamenlijke en specifieke erfgoed 
onlosmakelijk verbinden met de toekomstige Europese informatie-infrastructuur.

Er is eveneens een enquête gehouden over de verdere ontwikkeling van Europeana. Onder 
meer werden er vragen gesteld over de manier waarop de particuliere sector via publiek-
private samenwerkingsverbanden betrokken kan worden bij de verdere ontwikkeling van 
Europeana en hoe door auteursrechten beschermde inhoud via Europeana opzoekbaar kan 
worden gemaakt. 

In zijn resolutie van 27.09.07 over i2010, naar een Europese digitale bibliotheek, heeft het 
Europees Parlement zijn krachtige steun uitgesproken voor het denkbeeld dat er een Europese 
digitale bibliotheek wordt opgezet in de vorm van een gezamenlijk, meertalig punt van 
toegang tot het Europese culturele erfgoed .

                                               
1 http://www.europeana.eu
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Nu Europeana werkelijkheid wordt, is heldere politieke steun van het Europees Parlement
vereist, daar het uithoudingsvermogen en de kwaliteit van dit project afhankelijk zijn van het 
opzetten van een duurzaam financierings- en beheersmodel, van oplossingen voor het 
grootschalig digitaliseren van materiaal waarop auteursrechten van toepassing zijn en van 
vergroting van het besef van de betekenis van deze actie bij de lidstaten.

Belangrijkste thema's met betrekking tot inhoud

De digitalisering van culturele producten, waaronder boeken, is een langdurige en kostbare 
onderneming waarvoor nauwe samenwerking vereist is tussen houders van rechten, culturele 
instellingen en ICT-bedrijven, alsook tussen de particuliere en de overheidssector.

De keuze van de te digitaliseren en in Europeana op te nemen inhoud wordt door de lidstaten 
en hun culturele instellingen bepaald, in overeenstemming met hun cultuur- en/of 
informatiebeleid. 

De bijdragen die lidstaten aan Europeana leveren lopen qua aantal en soorten materiaal sterk 
uiteen. Slechts 5% van alle digitale boeken zijn in Europeana beschikbaar. Bijna de helft 
hiervan komt uit Frankrijk. Andere landen die veel bijdragen zijn Duitsland (16%), Nederland 
(8%) en het Verenigd Koninkrijk (8%). Alle andere landen dragen ieder minder dan 5% bij. 

Nu de grootschalige digitalisering elders een hoge vlucht neemt, is het dringend geboden 
ernst te maken met de grootschalige digitalisering van het Europese culturele erfgoed . Met 
name dient de aandacht uit te gaan naar de werken die broos zijn en binnenkort wellicht 
ophouden te bestaan, o.m. audiovisueel materiaal.

Het oorspronkelijke doel was vooral de nadruk te leggen op de mogelijkheden van 
tekstmateriaal waarvan de auteursrechten afgelopen waren. Om juridische redenen omvat 
Europeana geen uitverkochte boeken (90% van de inhoud van nationale bibliotheken) of 
verweesde werken (10 tot 20% van de nationale verzamelingen) waarvan de auteur niet kan 
worden achterhaald.

Tegelijkertijd is duidelijk dat er oplossingen moeten worden gevonden voor de manier waarop 
materiaal kan worden opgenomen waarvoor auteursrechten gelden. Dit is met name van 
betekenis om te voorkomen dat er een "zwart gat van de 20ste eeuw" ontstaat - een situatie 
waarin een grote hoeveelheid cultureel materiaal van vóór 1900 op het web beschikbaar is, 
maar een zeer geringe hoeveelheid uit een recenter verleden. Hiervoor is nauwe 
samenwerking vereist tussen culturele instellingen en houders van rechten, terwijl de 
wetgeving inzake het auteursrecht volledig dient te worden nageleefd.

Een bijzonder dringend probleem doet zich voor in de sector verweesde werken , d.w.z. 
werken waarvan de wettige houders van rechten niet of slechts met grote moeite kunnen 
worden opgespoord. De meeste lidstaten hebben weinig vooruitgang geboekt nadat de 
Commissie in 2006 haar aanbeveling inzake digitalisering en digitale bewaring heeft doen 
uitgaan.

Er is voor het probleem verweesde werken steeds meer aandacht door de schikking in de zaak 
Google Book Search in de Verenigde Staten van Amerika, die op tal van dit soort werken van 
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toepassing is. (Google Books is een commercieel project dat is ontwikkeld door een van de 
belangrijkste actoren op de markt van Internetdiensten. Het stelt gebruikers in staat on-line 
boeken te bekijken die tot het publieke domein behoren, of, na op basis van een trefwoord 
gezocht te hebben, passages te lezen uit boeken waarvoor auteursrechten gelden.) Deze 
schikking bestaat uit een overeenkomst tussen Google, de Vereniging van Amerikaanse 
uitgevers en de Vakvereniging van schrijvers, tot schikking in een rechtszaak wegens 
schending van het auteursrecht. De VS-schikking is alleen van toepassing op het commercieel 
uitbaten van boeken door Google in de Verenigde Staten. Niettemin kan het ontstaan van een 
kenniskloof tussen Europa en de VS het gevolg zijn, als de gedigitaliseerde boeken van 
Europese schrijvers ten gevolge van deze schikking uitsluitend vanaf Amerikaans 
grondgebied beschikbaar zijn. Uiteindelijk zou Google in een feitelijke monopoliepositie 
terecht kunnen komen als de enige factor van betekenis in ontdekking, distributie en verkoop 
van boeken. 

De Commissie moet de ontwikkelingen dan ook scherp in het oog houden. Alle noodzakelijke 
maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat er een nieuwe digitale kloof 
ontstaat en om gezamenlijke Europese langetermijnbelangen te beschermen. De Europese 
aanpak is anders dan die van Google Books, daar Europeana een overal ter wereld 
beschikbare dienstverlening is, die streeft naar kwalitatief hoogwaardige inhoud en volledige 
eerbiediging van de wetgeving inzake het auteursrecht. Dit dient te worden bedacht bij het 
zoeken naar oplossingen voor de veelvuldige problemen die zich voordoen in verband met 
wetgevingen inzake het auteursrecht, die toevallig per lidstaat van de EU aanzienlijk 
verschillen.

Tegenwoordig zijn er ter vergemakkelijking van de verrekening van rechten voor verweesde 
werken zeer bruikbare instrumenten beschikbaar, bij voorbeeld initiatieven zoals ARROW 
(Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works - Beschikbare registers van 
informatie over rechten en verweesde werken), een project dat gebruikers in staat stelt na te 
gaan of een werk beschikbaar , uitverkocht of verweesd is , door gebruik te maken van op 
Europees niveau ontwikkelde aansluitpunten, alsook gegevens in te winnen over houders van 
auteursrechten. 

Door de voortschrijdende digitalisering in Europa komt een probleem met tot het publieke 
domein behorende inhoud na de wisseling van model aan het licht. Het is van wezenlijke 
betekenis dat in de analoge wereld tot het publieke domein behorende boeken in een digitaal 
milieu in het publieke domein blijven ten behoeve van een zo breed mogelijk publiek. In 
Europa is er sprake van een ruime verscheidenheid van benaderingen, waardoor er juridische 
vragen ontstaan over de rechten ten gevolge van digitalisering.

Eén van de problemen voor tot het publieke domein behorende materiaal is bij voorbeeld de 
veronderstelling dat door digitalisering een nieuwe laag rechten ontstaat, de toekenning van 
exclusieve rechten op tot het publieke domein behorende werken aan de onderneming die de 
digitalisering uitvoert, en territoriale beperkingen van de toegang tot culturele inhoud die zich 
tijdens het digitaliseringsproces kunnen vermeerderen.

Financieringsaspecten

Het financieringsmodel voor de Europese digitale bibliotheek heeft zich ontwikkeld van 
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financiering uitsluitend door de Gemeenschap (tot 2009 via het uit het programma 
eContentplus medegefinancierde EDL-net-project) tot een model waarin de financiering niet 
meer uitsluitend afkomstig is van de Commissie (via het programma voor 
concurrentievermogen en innovatie), maar eveneens van de lidstaten, enkele culturele 
instellingen en sponsoring door de particuliere sector (van 2009 tot eind 2013). 

Er moeten nieuwe financieringsmethoden worden ontwikkeld om voor de periode vanaf 2013
een duurzaam financieringsmodel te vinden.

Eén van de mogelijkheden is afschaffing van de huidige financiering op basis van projecten 
en het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden en meer gestructureerde 
bijdragen van publieke instellingen. 

Er kunnen diverse vormen van publiek-private samenwerkingsverbanden worden 
ontwikkeld, bij voorbeeld als particuliere sponsoring, betaling voor de door Europeana
aangeboden doorklikmogelijkheden naar de inhoud van organisaties die uit deze inhoud 
inkomen genereren, en verder gaande samenwerkingsmodellen waarbij de particuliere sector 
rechtstreeks betrokken is bij de exploitatie van Europeana en het genereren van inkomsten om 
de site te laten draaien. Dit dient steeds te geschieden op de grondslag van heldere 
voorwaarden en gezamenlijke richtsnoeren. 

Modellen voor overheidsfinanciering moeten een grotere bijdrage van de lidstaten en een 
permanente bijdrage van de Gemeenschap na 2013 omvatten.

Een onmiddellijk uit voeren opgave is de aanpak van het kostbare proces van grootschalige 
digitalisering in het kader van de strategie van Lissabon die zich momenteel begint af te 
tekenen. Eén manier om vooruit te komen bestaat uit het dekken van de kosten van 
digitalisering uit de volgende generatie Gemeenschapsprogramma's en deze te verwerken in 
het volgende meerjarig financieel kader. De huidige recessie kan geen reden zijn om te 
bezuinigen op de financiering van de informatiemaatschappij , digitalisering en dergelijke.

Er is een adequate campagne nodig voor toekomstige financiering, o.m. bestaande uit 
conferenties voor het bijeen brengen van kredieten, ter vergroting van het bewustzijn in 
verband met Europeana en meer in het algemeen van de omvang van de werkzaamheden en 
inspanningen die vereist zijn om vooruitgang van betekenis te boeken bij de grootschalige 
digitalisering van het Europese culturele erfgoed. 


