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RÅDETS SLUTSATSER

OM VETENSKAPLIG INFORMATION I DEN DIGITALA TIDSÅLDERN:

TILLGÅNG, SPRIDNING OCH BEVARANDE

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

SOM ERINRAR OM

– kommissionens rekommendation av den 24 augusti 2006 "Kulturellt innehåll – digitalisering, 

elektronisk tillgång och digitalt bevarande" (EUT 2006, L 236, s. 28) och rådets tillhörande 

slutsatser av den 13 november 2006 (EUT 2006, C 297, s. 1),

– kommissionens meddelande av den 14 februari 2007 "Vetenskaplig information i den digitala 

tidsåldern: tillgång, spridning och bevarande", KOM(2007) 56,

– kommissionens grönbok av den 4 april 2007 "Europeiska området för forskningsverksamhet: 

Nya utsikter", KOM(2007) 161,

– OECD:s principer och riktlinjer för tillgång till data från offentligt finansierad forskning, som 

alla OECD-länder enades om 2007,

SOM ANSER ATT

– tillgång till och spridning av vetenskaplig information – publikationer och data – är avgörande 

för utvecklingen av det europeiska forskningsområdet och kan hjälpa till att påskynda 

innovationen,

– Internet har skapat helt nya möjligheter att sprida, utbyta och bygga vidare på 

forskningsresultat,
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– informations- och kommunikationsteknik har revolutionerat det sätt på vilket 

vetenskapsmännen kommunicerar, bedriver forskning och genererar kunskap,

– data i en tidsålder med höghastighetsförbindelser och högpresterande databehandling framstår 

som väsentliga för modern vetenskap,

– de system genom vilka vetenskaplig information publiceras är väsentliga för spridning och 

kvalitetskontroll, särskilt genom sakkunnigbedömning, och de har därigenom en central 

betydelse för politiska riktlinjer för forskningsfinansiering och för den europeiska 

forskningens kvalitet, 

– universitet, bibliotek, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar 

forskning, vetenskapliga förlag och andra intressenter under de senaste åren har gjort 

avsevärda investeringar i informationsteknik för online-tillgänglighet,

– ett effektivt och varaktigt digitalt bevarande av vetenskaplig information är grundstenen för 

den europeiska forskningens nuvarande och framtida utveckling,

1. VÄLKOMNAR

– kommissionens meddelande KOM(2007) 56 "Vetenskaplig information i den digitala 

tidsåldern: tillgång, spridning och bevarande" som ett underlag för det vidare arbetet på 

europeisk nivå om möjligheter till tillgång till och bevarande av vetenskaplig 

information,

2. ERKÄNNER

– de viktiga bidrag till spridningen av forskningsresultat som lämnas av universitet, 

internationella forskningsorganisationer, forskningsorgan, bibliotek och andra offentliga 

organisationer samt vetenskapliga förlag,
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– att nya spridningsmodeller baserade på Internet har utlöst en stor debatt bland alla 

berörda intressenter om tillgång till och spridning av vetenskaplig information och 

i synnerhet om tillgång till vetenskapliga artiklar som bedömts av sakkunniga,

– att de vetenskapliga bibliotekens förmåga att ge forskare tillgång till en stor mängd 

publikationer under de senaste åren har påverkats av att priserna på vetenskapliga 

tidskrifter har ökat över hela linjen (inbegripet elektronisk spridning av publikationer),

– den strategiska vikten för Europas vetenskapliga utveckling av de aktuella initiativen till 

att utveckla hållbara modeller för öppen tillgång till vetenskaplig information,

3. UNDERSTRYKER

– behovet av att säkerställa snabb och omfattande tillgång till resultaten av offentligt 

finansierad forskning, 

– att medlemsstaterna har ett starkt intresse av ett effektivt vetenskapligt 

informationssystem som maximalt utnyttjar den samhällskonomiska inverkan av 

offentliga investeringar i forskning och teknisk utveckling,

– betydelsen av att resultaten av offentligt finansierad forskning finns tillgängliga på 

Internet utan kostnader för läsaren under ekonomiskt hållbara förhållanden, även genom 

fördröjd öppen tillgång, 

– att många forskningsprojekt, deras finansieringskällor och spridningskanaler har en 

gränsöverskridande karaktär,

– vikten av bättre tillgång till obehandlade data och arkivresurser för data och material,

vilket medger nya analyser och nytt utnyttjande utöver vad upphovsmannen till dessa 

data förutsett,
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– att nya former av elektronisk kommunikation har en potential att möjliggöra öppen 

tillgång till data och vetenskapliga publikationer och erbjuder ett unikt tillfälle till öppen 

utveckling av verktyg för datautvinning, dataanalys och dataintegrering, eventuellt även

med gemensamma standarder för formatet,

– att medlemsstaternas policy och praxis för tillgång till och bevarande av vetenskapliga 

publikationer och forskningsdata utvecklas med olika hastigheter,

– vikten av effektivt samarbete mellan olika aktörer, bland annat finansieringsorgan, 

forskare, forskningsinstitut och vetenskapliga förlag, när det gäller tillgång, spridning 

och bevarande av vetenskapliga publikationer och forskningsdata,

4. NOTERAR

– nyligen framlagda rapporter som uppmanar kommissionen att förbättra tillgången till de 

resultat som härrör från den forskning som den finansierar, bl.a. rapporterna från 

Europeiska rådgivande forskningskommittén och Europeiska forskningsrådets 

vetenskapliga råd, vilka stöder öppen tillgång till resultat från gemenskapsfinansierad 

forskning,

– kommissionens avsikt att stödja ytterligare forskning om systemet för vetenskaplig 

publicering och göra en utredning av de ekonomiska aspekterna av digitalt bevarande,
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5. UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA 

att som första åtgärder i linje med bilagan

– förstärka nationella strategier och strukturer för tillgång till, bevarande och spridning av 

vetenskaplig information och ta itu med organisatoriska, rättsliga, tekniska och 

ekonomiska frågor,

– förstärka samordningen mellan medlemsstater, stora forskningsinstitut och 

anslagsgivare vad avser policy och praxis för tillgång, bevarande och spridning,

– maximera forskares och studerandes tillgång till vetenskapliga publikationer, 

i synnerhet genom att förbättra praxis för offentlig upphandling i samband med 

vetenskaplig information; detta kunde inbegripa utbyte av information om sådan praxis 

och ökad öppenhet angående kontraktsvillkoren för stora projekt och utredning av 

möjligheterna för finansieringsorgan, forskningsinstitut och vetenskapliga förlag

i olika medlemsstater att samarbeta för att uppnå stordriftsfördelar och effektivt 

utnyttjande av offentliga medel genom efterfrågeaggregering,

– säkerställa långfristigt bevarande av vetenskaplig information – bl.a. publikationer och 

data – och ägna vederbörlig uppmärksamhet åt vetenskaplig information i nationella 

informationsbevarandestrategier,

6. UPPMANAR KOMMISSIONEN 

att som första åtgärder i linje med bilagan
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– övervaka god praxis vad avser öppen tillgång till europeisk vetenskaplig produktion, 

bl.a. sådan som härrör från forskarsamhällens och stora forskningsinstituts storskaliga 

experiment, och uppmuntra utvecklingen av nya modeller som skulle kunna förbättra 

tillgången till europeiska forskningsresultat, 

– övervaka den nuvarande situationen för offentliga virtuella vetenskapliga bibliotek i EU 

och annan pågående utveckling i hela Europa när det gäller studerandes och forskares 

tillgång till vetenskaplig information och dess digitala bevarande samt relevanta 

rättsliga ramvillkor som kan påverka tillgången till denna information,

– experimentera med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och data vilka härrör 

från projekt som finansieras genom EU:s ramprogram för forskning för att bedöma om 

det är lämpligt att anta specifika kontraktskrav,

– uppmuntra forskning om digitalt bevarande och experiment med infrastrukturer för 

vetenskapliga data och ett omfattande utnyttjande av dessa med gränsöverskridande, 

institutionsöverskridande och tvärvetenskapligt mervärde för öppen tillgång till och 

bevarande av vetenskaplig information,

– stödja och bidra till förbättrad samordning av politiken och främja en konstruktiv debatt 

och informationsutbyte mellan intressenter.

___________
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BILAGA

A. Medlemsstaterna uppmanas till följande:

1. Förstärka nationella strategier och strukturer för tillgång till och spridning 

av vetenskaplig information, genom att 

fastställa klara politiska riktlinjer för spridning av och tillgång till 

vetenskaplig information, inklusive tillhörande finansieringsplanering,

2008

genom dessa politiska riktlinjer främja fri tillgång genom Internet till 

resultaten av offentligt finansierad forskning, utan kostnader för läsaren 

med hänsyn till ekonomiskt hållbara metoder, inbegripet fördröjd öppen 

tillgång, 

2008 och 

därefter

systematiskt bedöma de villkor som påverkar tillgång till vetenskaplig 

information, bl.a.

– [det sätt på vilket forskare utövar sin upphovsrätt över vetenskapliga 

artiklar,]

– investeringsnivån vad avser spridning av vetenskaplig information 

jämfört med de totala investeringarna i forskning,

– användningen av finansieringsmekanismer för att förbättra 

tillgången, t.ex. momsåterbäring för bibliotekens prenumerationer på 

digitala tidningar,

2008

se till att arkiven för vetenskaplig information är hållbara och 

interoperabla,

2010

sammanföra de viktigaste intressenterna i debatten om vetenskaplig 

information (forskare, finansierande organ, bibliotek, vetenskapliga 

förlag).

2008
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2. Förstärka samordningen mellan medlemsstaterna om politik och praxis för 

tillgång och spridning, genom att

utforska möjligheten för nationella finansierande organ att fastställa 

gemensamma grundläggande principer för öppen tillgång,

2008

förbättra insynen i kontraktsbestämmelserna i fråga om stora projekt som 

finansieras genom offentliga medel och uppskatta möjligheterna att nå 

stordriftsfördelar genom efterfrågeaggregation,

2008

arbeta för interoperabilitet mellan nationella arkiv för vetenskaplig 

information för att underlätta möjligheterna att få tillgång till och söka efter 

vetenskaplig information över nationella gränser,

2009

bidra till en effektiv översyn av framstegen på europeisk nivå, informera 

kommissionen om resultat och erfarenheter med alternativa modeller för 

spridning av vetenskaplig information.

2008

3. Säkerställa det långfristiga bevarandet av vetenskaplig information –

inklusive publikationer och data – och ägna vederbörlig uppmärksamhet åt 

vetenskaplig information i nationella bevarandestrategier, genom att

utarbeta en strukturerad strategi för det långfristiga bevarandet av 

vetenskaplig information och införliva denna strategi i nationella planer för 

digitalt bevarande i linje med kommissionens rekommendation av 

den 24 augusti 2006 och rådets slutsatser av den 13 november 2006 om 

elektronisk tillgång till kulturellt material samt digitalt bevarande,

Mitten av 

2008

beakta den vetenskapliga informationens speciella särdrag vid inrättande 

av den rättsliga ramen (inklusive obligatorisk deposition) eller den 

praktiska uppbyggnaden för digitalt bevarande.

2009
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B. Uppmaning till kommissionen att vidta de åtgärder som anges i meddelandet "Vetenskaplig 

information i den digitala tidsåldern: tillgång spridning och bevarande" och framför allt 

följande:

1. Experimentera med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som 

härrör från projekt som finansieras genom EU:s ramprogram för forskning,

genom att

fastställa och genomföra konkreta experiment med öppen tillgång till 

vetenskapliga publikationer som härrör från forskning som finansieras av 

gemenskapen, inklusive med fördröjd öppen tillgång

2008 och 

därefter

2. Stödja experiment och infrastruktur med gränsöverskridande mervärde för 

tillgång till och bevarande av vetenskaplig information, genom att

samfinansiera forskningsinfrastruktur, särskilt genom att sammanlänka 

digitala arkiv på europeisk nivå, och samfinansiera forskning om digitalt 

bevarande inom sjunde ramprogrammet samt stödja experiment med öppen 

tillgång med ett klart gränsöverskridande mervärde.

2007 och 

därefter

3. Bidra till bättre samordning av politiska riktlinjer mellan medlemsstaterna 

och en konstruktiv debatt mellan intressenterna, genom att

på europeisk nivå sammanföra berörda intressenter i debatten om 

vetenskaplig information,

2007 och 

därefter

övervaka god praxis vad avser öppen tillgång till europeisk vetenskaplig 

produktion. 

2008 och 

därefter

________________________


