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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi l-aċċess bla ħlas għat-tagħrif kulturali u edukattiv għandu jkun prijorità sabiex 
jitjiebu l-livelli ta’ edukazzjoni u tal-għajxien, 

B. billi għadd kbir ta’ xogħlijiet diġitalizzati li bħalissa jinsabu f’diversi bibjoteki għadhom 
ma tpoġġewx għad-dispożizzjoni tal-pubbliku minħabba nuqqas ta’ kompatibilità bejn il-
formats diġitali; billi, bis-saħħa tal-istaff tagħhom, il-bibjoteki huma l-istituzzjonijiet li l-
aktar huma kwalifikati biex jissorveljaw u jimmaniġġjaw il-proċess tad-diġitalizzazzjoni 
tax-xogħlijiet,  

Jirrakkomanda lill-Kummissjoni:

1. li l-bibjoteka virtwali ‘Europeana’ tkun organizzata bħala bażi ta’ data online, biex 
b’hekk l-aċċess ta’ dak li jkun għall-materjal diġitali, jiġi ffaċilitat permezz ta’ disinn 
standard, u jiżdied il-livell ta’ sikurezza tax-xogħlijiet diġitalizzati, ladarba bil-
monitoraġġ ta’ bażi waħda ta’ data l-ispejjeż ta’ tħaddim u ta’ manutenzjoni jitnaqqsu; 

2. li kull Stat Membru għandu joħloq istituzzjoni bil-għan li timmaniġġja u timmoniterja l-
proċess ta’ diġitalizzazzjoni, tinvolvi l-bibjoteki u l-fornituri ta’ materjal kulturali fil-
programm ‘Europeana’, u tiġbor direttament mill-fornituri l-materjal diġitali li diġà jeżisti 
u taqilbu f’format diġitali standard wieħed, bil-għan li jitħaffef it-tidħil ta’ kontenut ġdid 
fil-bażi ta’ data ‘Europeana’; 

3. li tistabbilixxi regolament li jistipula proċedura standard bil-għan li fil-mument li l-edituri 
jgħaddu x-xogħol għall-istampa, jgħaddu wkoll verżjoni diġitali tiegħu lill-arkivji legali 
nazzjonali, li mbagħad idaħħlu dan il-kontenut fil-bażi ta’ data ‘Europeana’ fir-rispett 
sħiħ u strett tad-dritt tal-awtur; 

4. li tiżgura li jkun hemm aċċess bla ħlas għat-tagħrif kollu kulturali u edukattiv fil-bażi ta’ 
data diġitali tal-bibjoteka ‘Europeana’ għall-istudenti u għalliema fl-iskejjel sekondarji, 
universitajiet u istituzzjonijiet edukattivi oħra, kif ukoll għal persuni oħra li juru li qed 
iwettqu studju jew riċerka;

5. li tistabbilixxi qafas legali fil-livell tal-Unjoni Ewropea li jippermetti li l-bibjoteki 
japplikaw għal proġetti Ewropej għall-iffinanzjar tal-operazzjonijiet ta’ diġitalizzazzjoni;

6. li tniedi kampanja fuq il-midja u online bil-għan li tippopolarizza l-paġna ‘Europeana’, u 
li tikkollega direttament it-traffiku fuq is-servers Ewropej lejn is-sorsi Europeana bħala s-
sit ewlieni biex jinkiseb tagħrif diġitali.


