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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at fri adgang til kulturel og uddannelsesmæssig information skal 
prioriteres med henblik på forbedring af uddannelse og levestandard, 

B. der henviser til, at et stort antal digitaliserede værker, som forskellige biblioteker aktuelt 
ligger inde med, ikke er gjort tilgængelige for offentligheden på grund af manglende 
kompatibilitet mellem de digitale formater; der henviser til, at bibliotekerne takket være 
deres personale er de institutioner, som er bedst kvalificeret til at forestå og forvalte 
processen med at digitalisere værker,  

henstiller til Kommissionen:

1. at det virtuelle bibliotek "Europeana" udformes som en online-database, således at 
brugernes adgang lettes ved hjælp af et standard layout for det digitale materiale, og 
sikkerheden for de digitaliserede værker forbedres, idet overvågningen af en enkelt 
database vil mindske udgifterne til drift og vedligeholdelse; 

2. at hver medlemsstat bør oprette en institution til at forvalte og føre tilsyn med 
digitaliseringsprocessen, under inddragelse af de biblioteker og leverandører af kulturelle 
materialer, som indgår i Europeana-programmet, og leverandørernes direkte indsamling 
af allerede eksisterende digitalt materiale, og konvertere det til ét enkelt standardiseret 
digitalt format, således at det bliver muligt straks at lægge det nye indhold ind i 
Europeana-databasen; 

3. at den fastsætter bestemmelser om en standardprocedure for udgivelse af et værk og 
fremsendelse af den digitale udgave til nationalarkivet, samtidig med at værket sendes til 
trykkeren, og at nationalarkivet lægger indholdet ind i Europeana-databasen under streng 
overholdelse af ophavsretten; 

4. at den sikrer gratis adgang til alle former for kulturel og uddannelsesmæssig information i 
Europeana-databasen for elever, studerende og lærere på gymnasier, universiteter og 
andre uddannelsesinstitutioner samt for alle mennesker, som er i gang med bona fide 
studier eller forskning;

5. at den skaber en lovgivningsmæssig ramme på EU-niveau, som giver bibliotekerne 
mulighed for at deltage i europæiske projekter med henblik på finansiering af 
digitaliseringsarbejdet;

6. at den lancerer en medie- og online-kampagne for at gøre Europeana-sitet kendt og 
dirigere trafik fra europæiske servere hen til Europeana-kilderne som det primære sted, 
hvor man har adgang til data i digital form.


