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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão da Cultura e da 
Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que o livre acesso à informação cultural e educativa deve ser uma 
prioridade para a melhoria dos níveis de vida e de educação, 

B. Considerando que há um grande número de obras digitalizadas que são parte do
património de várias bibliotecas e que não estão ao dispor do público devido à 
incompatibilidade de formatos digitais; considerando, também, que as bibliotecas, graças 
ao seu pessoal, são as instituições mais capacitadas para supervisionar e gerir o processo 
de digitalização das obras,

Recomenda à Comissão:

1. que a biblioteca virtual «Europeana» seja organizada como uma base de dados de acesso
em linha para facilitar aos utentes o acesso através de uma configuração estandardizada do
material digital e para melhorar o nível de segurança das obras digitalizadas, dado que o
controlo de uma única base de dados reduzirá os custos operacionais e de manutenção;

2. que cada Estado-Membro deverá criar a nível nacional uma instituição dedicada à gestão e 
supervisão do processo de digitalização, que fará participar as bibliotecas e os 
fornecedores de material cultural no programa «Europeana», bem como à recepção 
directamente dos fornecedores do material digital já disponível, convertendo-o para um 
formato normalizado único de modo a acelerar a incorporação de novos conteúdos na base 
de dados «Europeana»;

3. que elabore regras para estabelecer um método estandardizado segundo o qual as editoras 
procedem ao envio da versão digital de uma obra ao depositário legal nacional ao mesmo 
tempo que à tipografia; que estes depositários legais insiram o conteúdo na base de dados
«Europeana» respeitando estritamente os direitos de autor;

4. que garanta o livre acesso a toda a informação cultural e educativa da base de dados
digitais da biblioteca «Europeana» aos estudantes e professores de escolas secundárias, 
universidades e outras instituições educativas, bem como às pessoas que comprovem a 
realização de estudos ou de trabalhos de investigação;

5. que estabeleça um quadro jurídico a nível da UE que permita às bibliotecas apresentar a 
sua candidatura a projectos europeus de financiamento de trabalhos de digitalização;

6. que lance uma campanha nos meios de comunicação e na Internet para popularizar a 
página web de «Europeana» dirigindo o tráfico dos servidores europeus para a 
«Europeana» como principal ponto de partida para obter informação em formato digital.


