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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές/εκπαιδευτικές πληροφορίες 
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη βελτίωση των προτύπων ζωής και εκπαίδευσης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλά ψηφιοποιημένα έργα που βρίσκονται σε διάφορες 
βιβλιοθήκες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λόγω της ασυμβατότητας των ψηφιακών μορφών, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στο προσωπικό τους, οι βιβλιοθήκες είναι οι πλέον 
κατάλληλες να επιβλέπουν και να διαχειρίζονται τη διαδικασία ψηφιοποίησης έργων,

συνιστά στην Επιτροπή:

1. η εικονική βιβλιοθήκη "Europeana" να οργανωθεί υπό τη μορφή μιας βάσης δεδομένων 
με διαδικτυακή πρόσβαση, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών μέσω 
μιας τυποποιημένης παρουσίασης του ψηφιακού υλικού, να ενδυναμωθεί η ασφάλεια των 
ψηφιοποιημένων έργων λόγω της ανάγκης ελέγχου μίας και μόνης βάσης δεδομένων, και 
επίσης να μειωθεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης·

2. να συγκροτήσει σε εθνικό επίπεδο ένα όργανο που θα αναλάβει να διαχειρίζεται και να 
ελέγχει τη διαδικασία ψηφιοποίησης, να ενθαρρύνει τις βιβλιοθήκες και προμηθευτές 
υλικού να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Europeana" καθώς και στην άμεση συλλογή, 
από τους προμηθευτές, του ήδη υπάρχοντος ψηφιακού υλικού και τη μετατροπή του σε 
μια ενιαία τυποποιημένη ψηφιακή μορφή, με στόχο την ταχεία ενσωμάτωση νέου υλικού 
στη βάση δεδομένων "Europeana"·

3. να καταρτίσει έναν κανονισμό για τη δημιουργία μιας ενιαίας τυποποιημένης διαδικασίας 
για τις δημοσιεύσεις, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποστολή της ψηφιακής μορφής ενός 
έργου στα νόμιμα εθνικά αρχεία συγχρόνως με την αποστολή του στο τυπογραφείο, ενώ 
τα εθνικά αρχεία θα προσθέτουν το περιεχόμενο στη βάση δεδομένων "Europeana", στο 
πλαίσιο του αυστηρού σεβασμού των δικαιωμάτων του δημιουργού·

4. να διασφαλίσει τη δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις πολιτιστικές/εκπαιδευτικές πληροφορίες
που περιέχονται στην ψηφιακή βάση δεδομένων "Europeana" στους μαθητές, φοιτητές 
και καθηγητές δευτεροβάθμιων σχολείων, πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, καθώς και σε όλους όσοι αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε πρόγραμμα μελέτης
ή έρευνας·

5. να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να επιτρέπει 
στις βιβλιοθήκες να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά σχέδια χρηματοδότησης ενεργειών 
ψηφιοποίησης·

6. να ξεκινήσει μια εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης και το Διαδίκτυο για την προβολή της 
ιστοσελίδας Europeana, κατευθύνοντας την κυκλοφορία των ευρωπαίων χρηστών προς 
τις πηγές Europeana, ως βασικό σημείο ανεύρεσης ψηφιακών πληροφοριών.


