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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat gratis toegang tot culturele en educatieve informatie een prioriteit moet 
zijn voor de verbetering van de levensstandaard en het onderwijsniveau,

B. overwegende dat diverse bibliotheken enorme aantallen gedigitaliseerde werken bezitten 
die niet openbaar toegankelijk worden gemaakt omdat de digitale formaten niet 
compatibel zijn; daarnaast overwegende dat de bibliotheken via hun personeel het best in 
staat zijn het proces van digitalisering van werken te superviseren en te beheren,

1. wenst dat de virtuele Europeana-bibliotheek wordt opgezet in de vorm van een 
gegevensbank met online toegang, teneinde de toegang van de gebruikers tot het digitale 
materiaal via een standaard lay-out te vergemakkelijken en het niveau van bescherming 
van de gedigitaliseerde werken te verbeteren - er moet dan immers maar één enkele 
gegevensbank worden gemonitord -, en teneinde de werkings- en onderhoudskosten te 
beperken;

2. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in elke lidstaat een instelling wordt opgericht 
die tot taak heeft het digitaliseringsproces te beheren en te monitoren en de bibliotheken 
en de leveranciers van cultureel materiaal bij het Europeana-programma te betrekken, en 
te zorgen voor de rechtstreekse inzameling bij de leveranciers van reeds bestaand digitaal 
materiaal, dat moet worden geconverteerd in één enkel digitaal standaardformaat,  zodat 
nieuwe inhoud sneller aan de Europese gegevensbank kan worden toegevoegd; 

3. beveelt de Commissie aan een verordening op te stellen met het oog op de invoering van 
een standaardprocedure voor de gelijktijdige verzending door de uitgevers van de digitale 
variante van een werk naar het nationale wettelijke depot en naar de drukkerij, waarna het 
nationale wettelijke depot de inhoud toevoegt aan de gegevensbank van Europeana, met 
strikte inachtneming van de auteursrechten; 

4. verzoekt de Commissie te zorgen voor de gratis toegang tot alle culturele en educatieve 
informatie van de digitale gegevensbank van de Europeana-bibliotheek voor leerlingen, 
studenten en het onderwijzend personeel van middelbare scholen, universiteiten en 
andere onderwijsinstellingen, alsmede voor personen die kunnen aantonen dat zij 
meewerken aan een studie- of onderzoeksproject;

5. beveelt de Commissie aan een rechtskader op het niveau van de Europese Unie te creëren 
teneinde bibliotheken in staat te stellen deel te nemen aan Europese projecten voor de 
financiering van digitaliseringsacties;

6. beveelt de Commissie aan in de media en online een campagne te lanceren om de 
Europeana-website populair te maken, door het verkeer op de Europese servers te leiden 
naar Europeana, als voornaamste bron voor het verkrijgen van digitale informatie.


