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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейското кино в цифровата ера
(2010/2306(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид конвенцията на Организацията на обединените нации за 
образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за опазване и насърчаване на 
многообразието от форми и културно изразяване, приета на 20 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги)1,

– като взе предвид Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 ноември 2006 година за прилагане на програма за подпомагане на европейския 
аудио-визуален сектор (МЕДИА 2007)2,

– като взе предвид Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 
2005 г. относно филмовото наследство и конкурентоспособността на обвързаните с 
него промишлени дейности3,

– като взе предвид Препоръката на Комисията от 24 август 2006 г. относно 
цифровизацията и достъпа онлайн до културни материали и цифровото съхранение4,

– като взе предвид Заключенията на Съвета от 18 и 19 ноември 2010 година относно 
възможностите и предизвикателствата пред европейското кино в цифровата ера5,

– като взе предвид Заключенията на Съвета от 13 ноември 2006 г. относно 
цифровизацията и достъпа онлайн до културни материали и цифровото съхранение6,

– като взе предвид Съобщение на Комисията относно критериите за оценка на 
държавната помощ в съобщението на Комисията относно някои правни аспекти, 
свързани с кинематографичните и други аудиовизуални дейности (Съобщение 
относно филмовата индустрия) от 26 септември 2001 г.7,

– като взе предвид Работния документ на службите на Комисията от 2 юли 2010 г. 
                                               
1 ОВ L 95, 15.4.2010 г., стp. 1.
2 ОВ L 327, 24.11.2006 г., стp. 12.
3 ОВ L 323, 9.12.2005 г., стp. 57.
4 ОВ L 236, 31.8.2006 г., стр. 28.
5 OВ C 323, 30.11.2010 г., стр. 15.
6 ОВ C 297, 7.12.2006 г., стр. 1.
7 ОВ C 31, 7.2.2009 г., стр. 1.
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относно предизвикателствата за европейското филмово наследство от аналоговата и 
цифровата ера (Втори доклад по изпълнението на Препоръката относно филмовото 
наследство) (SEC(2010)0853),

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 26 август 2010 г. относно „Програма в 
областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“)“ 
(СOM(2010)0245),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 27 април 2011 г. относно 
„Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии“ 
(COM(2010)0183),

– като взе предвид Съобщение на Комисията от 24 септември 2010 г. относно 
възможностите и предизвикателствата пред европейското кино в цифровата ера 
(COM(2010)0487),

– като взе предвид своята Резолюция от 2 юли 2002 г. относно някои юридически 
аспекти, свързани с кинематографичните и други аудиовизуални произведения1,

– като взе предвид Становище на Комитета на регионите от 2 април 2011 г. относно 
„Европейското кино в цифровата ера“2,

– като взе предвид своята Резолюция от 12 май 2011 г. относно „Отключване на 
потенциала на културните и творческите индустрии“3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че културата формира основа за европейски идентичности и 
споделени ценности,

Б. като има предвид, че културата следва да интегрира и обединява европейските 
граждани, особено по време на криза;

В. като има предвид, че европейското кино е важна част от културата, която насърчава 
диалог и разбирателство сред гражданите на ЕС, като едновременно с това играе 
значителна роля в опазването и подкрепата на културното и езиково разнообразие,

Г. като има предвид, че европейският аудио-визуален сектор, включително киното, 
представлява значителна част от икономиката на ЕС и следва да бъде по-

                                               
1 ОВ С 271 Е, 12.11.2003 г., стр. 176.
2 ОВ C 104, 2.4.2011 г., стр. 31.
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2011)0240.



PR\869124BG.doc 5/13 PE467.003v01-00

BG

конкурентоспособен  в световен мащаб,

Д. като има предвид, че цифровата ера предоставя нови възможности за аудио-
визуалния сектор, по-специално във филмовата индустрия по отношение на по-
ефективно разпространение, излъчване на екран и наличие на филми, но също така 
създава някои сериозни предизвикателства за европейското кино в процеса на 
преминаване към цифрови технологии,

Е. като има предвид, че пълната цифровизация както на европейската филмова 
индустрия, така и на кината й трябва спешно да бъде завършена и следва да бъде 
подкрепена на европейско и национално равнище,

Ж. като има предвид, че местните и регионалните ръководни органи са ключови 
субекти при защитата и насърчаването на европейското културно наследство, по-
специално цифровизацията на филми и кина,

З. като има предвид, че преходът към цифрови технологии следва да бъде възможно 
най-бърз с цел да се избегне удвояването на разходите за производство и 
разпространение,

Актуално състояние

1. отбелязва, че европейският филмов пазар е силно фрагментиран и диверсифициран, 
където по-голямата част от кината имат само една или две зали;

2. отбелязва, че мултиплексите представляват по-голямата част от цифровизираните 
кина;

3. отбелязва, че в Европа е налице дисбаланс в достъпността на кината за гражданите;

4. отбелязва, че потенциалът на европейската филмова индустрия постоянно нараства, 
но делът на европейските продукции, показвани в кината, все още е недостатъчен;

Възможности и предизвикателства

5. призовава държавите-членки и Европейската комисия да подкрепят пълната 
цифровизация на кината в ЕС и да установят европейски и национални програми за 
подкрепа на прехода към цифрови технологии;

6. подчертава, че цифровото кино подобрява качеството на картината и звука като 
позволява по-диверсифицирано и гъвкаво програмиране на събития на живо, докато 
се позволява използването на иновативни технологии като 3D, които биха могли да 
привлекат нова и по-широка публика;

7. признава, че макар и цифровизацията на кината да е ключов приоритет,
последователното технологично развитие следва да бъде взето предвид, тъй като в 
средносрочен и дългосрочен план може да бъде необходимо допълнително 
адаптиране към по-нови формати на прожекции;

Заплахи
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8. признава, че високите разходи за цифровизация създават значителна тежест за 
много малки и независими кина, и които, изправени пред закриване, изискват 
специална подкрепа;

9. признава, че кината са места, където хората се срещат и обменят мнения и 
подчертава, че изчезването на малки и независими кина, по-специално в малките 
градове и по-слабо развитите региони може да ограничи достъпа до европейските 
кина;

Стандартизация и архивиране

10. подчертава необходимостта да се гарантира оперативната съвместимост на 
системите за цифрови прожекции и материалите, както и на други устройства;

11. препоръчва стандартизацията на системи, основани на ISO стандартите в областта 
на производството, разпространението и прожектирането на филми;

12. подчертава значението на системите за 2К или 4K резолюция, които позволяват 
прожектирането на филми във формати 3D, HDTV и Blu-Ray, както и за услуги 
„видео по заявка“;

13. препоръчва на държавите-членки да приемат законодателни мерки, за да се 
гарантира, че аудио-визуалните произведения, като част от националното 
наследство, ще бъдат събирани, каталогизирани, възстановявани и 
разпространявани за културни, образователни и научни цели при зачитане на 
авторското право;

Модели за финансиране

14. подчертава, че за да се улесни процесът на цифровизация, гъвкаво и 
диверсифицирано финансиране, както публично, така и частно, следва да бъде 
предоставяно на местно, регионално, национално и европейско равнище;

15. подчертава, че макар европейските структурни фондове да са значителен източник 
на финансиране на проекти за цифровизация и на инициативи за обучение, 
финансирането следва да бъде увеличено като част от новите финансови 
перспективи 2014–2020 г.;

16. подчертава наличието на преференциални заеми, предоставяни от Европейската 
инвестиционна банка за кина, които извършват цифровизация и нямат подходящо 
финансиране;

17. признава, че така нареченият модел за финансиране чрез такса за виртуално 
копиране (Virtual Print Fee, ТВК) е подходящ за големи кинематографични мрежи, 
но не е оптимално решение за малки и независими кина, които са ограничени от 
липсата на инвестиционни фондове;

18. счита, че механизми, които интегрират лица, занимаващи се с разпространение и 
показ, следва да се прилагат, и призовава за засилване на сътрудничеството между 
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малките кина, за да се сведат до минимум разходите за инвестиции в цифрово 
оборудване;

19. подчертава необходимостта да се прилагат програми за обучение, насочени към 
специалисти в аудио-визуалния сектор, които им позволяват да се адаптират към 
цифровите технологии и към новите бизнес модели;

Кинематографично образование

20. подчертава, че кинематографичното образование представлява важен елемент в 
развитието на положителни личностни характеристики, които представляват общи 
ценности, признати от обществата и поколенията;

21. подчертава, че кинематографичното образование, като неделима част от 
образованието, позволява на гражданите да имат критическо разбиране на медиите;

22. призовава държавите-членки да включат кинематографичното образование в 
техните национални образователни програми;

Програмата МЕДИА

23. признава, че програмата МЕДИА е подкрепяла европейската аудио-визуална 
индустрия в продължение на повече от две десетилетия и е допринасяла за 
развитието, разпространението и насърчаването на европейски филми;

24. подчертава значението на програмата МЕДИА в цифровизацията на кината и 
призовава за увеличаване на средствата в следващото поколение на програмата за 
справяне с предизвикателствата, породени от цифровите технологии;

25. подчертава, че новите инициативи трябва да бъдат въведени като част от 
следващото поколение на програмата МЕДИА, за да се подобрят и насърчат 
преводът, дублажът, субтитрирането и изготвянето на надписи;

Модели за разпространение

26. отбелязва, че цифровите технологии са оказали влияние върху начина, по който 
филмите са разпространявани върху различни платформи и устройства или чрез 
линейни, или нелинейни услуги;

27. отбелязва, че цифровите технологии позволяват нови модели на разпределение и 
гъвкаво пускане като възможността за пускане на филм върху различни платформи 
скоро след кинопрожекцията;

Насърчаване на европейското кино

28. насърчава държавите-членки да осигурят възможно най-широкото включване на 
европейски филми в програмата на прожекции на техните кина, за да се засили 
тяхното разпространяване и популяризиране в ЕС и да се позволи на гражданите на 
ЕС да оценят богатството и разнообразието на такива филми;
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29. насърчава държавите-членки да насърчат и подкрепят разпространението на 
европейски филми на своята територия чрез конкретни мероприятия и фестивали;

30. признава ролята на Наградата на ЕП за европейско кино „LUX“ в насърчаването на 
европейските филми и многоезичието чрез превода на субтитрите за спечелилия 
филм на всички 23 официални езика на ЕС като едновременно с това също така се 
генерират обществени разисквания сред гражданите на ЕС;

o

o o

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Европейското кино в цифровата ера“ служи на първо място като покана да се разгледа 
истинското предназначение на киното: каква роля играе в създаването и устойчивостта 
на гражданско общество?

Връзката между гражданите и техните национални или европейските институции е 
крехка. В центъра на тази крехка връзка се намира въпросът за нашата идентичност, 
както индивидуална, така и колективна.

Но какво означава да бъдеш европейски гражданин днес? Киното предоставя много 
силен отговор.

Киното трябва да се възприема като политически акт, който има за цел оформянето на 
европейската душа, както твърди Вим Вендерс: „Европа има своя душа, вплетена в 
културата. И тази култура е „оформена“ от инструмент, който е крайъгълен камък 
на нашето индивидуално и колективно съзнание, което на свой ред създава европейска 
надежда. Този инструмент си има име: Кино. „думите на Вим Вендерс следва да бъдат 
водещият принцип на всеки опит да се оформи бъдещето на европейското кино.

Новото определяне на предназначението на киното в европейския контекст, 
„Европейското кино в цифровата ера“ поставя под въпрос публичните политики, 
прилагани, за да се подкрепи европейското кино.

Киното трябва да бъде погледнато по два различни начина - от една страна, като 
инструмент за култура, където инвестициите произвеждат дългосрочни нематериални 
резултати, от друга страна, като важен клон от европейската индустрия. Творчеството е 
сърцето на културата, а индустрията – нейните бели дробове.

Предизвикателства за европейското кино

Европейското кино е изправено пред най-голямото си предизвикателство досега: 
справяне с изискванията на съвременните технологии. Бъдещето на киното е 
неразделно свързано с настъпването на цифровата ера. Съвременните технологии 
променят аудио-визуалния сектор като създават предизвикателства и възможности за 
производство, разпространение и достъпност на европейското кино, както и някои 
опасности в прехода от аналогови към цифрови системи. Процесът на трансформация 
следва да бъде постигнат бързо и да бъде координиран както на национално, така и на 
европейско равнище. Участието в този процес следва да бъде отговорност както на 
публичния, така и на частния сектор.

Потенциал на европейското кино

Европейското кино има огромен потенциал. Според данни от Европейската аудио-
визуална обсерватория съществуват приблизително 30 000 зали в Европейския съюз. 
Повечето от тях са малки кина, които се състоят от само една или две зали. През 
последните години наблюдавахме ускоряване на процеса на цифровизация на кината, 
произтичащо от производството на цифрови филми, основно от Съединените щати, 
както и увеличено търсене от страна на обществото на филми, използващи 3D 
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технология.

Броят на кината с цифрови прожекционни апарати през 2010 г. е бил 8 682 - повече от 
два пъти повече спрямо 4 129-те кина, които са съществували през 2009 г.

Потенциалът на европейското кино също така се изразява в производството на филми. 
През 2010 г. в Европа са произведени 1 203 филма в сравнение със 754 в Съединените 
щати. Европейските кина са продали близо един милиард билета с европейски филми, 
което представлява 27 % от пазара. Европейският филмов пазар обаче, с целия си 
потенциал, все още не е интегриран и разпространението на филми в рамките на ЕС се 
оказва трудно. Достъпността до кината не е еднаква: в Западна Европа се падат по 
160 102 души на зала в сравнение с 40 750 души в Централна и Източна Европа. 

От аналогови към цифрови технологии

Може да се очаква, че в близко бъдеще повечето кина ще трябва да преминат към 
цифрови технологии и копията на филми повече няма да бъдат налични на 35mm ленти. 
Настоящото положение генерира по-високи разходи за продуцентите, както и за 
собствениците на кина, които трябва да спазват двойна система: прожектиране на 
аналогови, както и на цифрови филми.

Високите разходи, достигащи до 2 000 евро, се понасят заради разходите за 
производство на ленти от целулоид, а необходимостта от подготовка на отделно копие 
за всяка езикова версия ограничава обхвата на разпространението на филма. 

Разходите за производство на цифрово копие са по-ниски – около 200 евро. Ако киното 
има високоскоростен широколентов достъп до интернет или сателитна връзка, 
излъчването на филма е по-евтино и по-бързо. Този метод на разпространение 
позволява едновременни филмови премиери на много езикови версии във всички кина. 
Този метод може да благоприятства независими нискобюджетни филми, които 
понастоящем не са широко разпространявани. В резултат на това цифровите 
технологии и разпространението създават възможност за увеличени прожекции на 
филмови премиери, опростено разпространение на филми и по-висока достъпност на 
европейското кино до гражданите на ЕС.

Необходимо е да се подчертаят високите разходи за оборудване на кината с цифрови 
прожекционни апарати, които понастоящем струват 100 000 евро на екран. Съществува 
опасност кината, които не изпълняват процеса на цифровизация, да бъдат изтласкани от 
пазара и да престанат да действат. Може да се ограничи достъпът на части от 
обществото до филмовата култура, като се засегнат по-специално селските и по-слабо 
развитите райони, в които преобладават малки и независими кина. Тяхното закриване 
би могло да предизвика затруднения в популяризирането на културата, както и в 
сектора на заетостта.

Постоянното развитие на технологиите трябва да бъде взето предвид в процеса на 
преобразуване на европейското кино. В дългосрочен план това може да означава 
необходимостта от преминаване към следващия, по-новия формат. Настоящата 2К и 4K 
резолюция успешно позволява на публиката да гледа филми в 3D. Европейският сектор 
на производството на 3D филми има голям шанс за развитие. Следователно в 
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краткосрочен план се изисква стандартизация на системите, за да се спазват ISO 
стандартите както на европейско, така и на международно равнище. Бърз преход ще 
изисква от държавите-членки да архивират постиженията на националното си филмово 
наследство върху цифрови медии. Цифровизираните филмови архиви ще служат на 
бъдещите поколения за изследвания, както и за образователни и научни цели. Ето защо 
е важно да се подкрепят кината и филмотеките, които позволяват продължаването на 
европейското филмово наследство.

Цифровите технологии в областта на културата и филмите започват разискване относно 
бъдещето на хронологията на медиите. Ако приемем популяризирането и увеличената 
достъпност до европейските филми като определящ фактор, тогава е необходимо да се 
създадат гъвкави модели, които предоставят възможност за балансирано използване на 
линейни и нелинейни платформи като се взема предвид защитата на авторските права.

Програми за подкрепа на европейското кино

Актьорите от всички държави-членки следва да се обединят в процеса на преминаване 
от аналогово към цифрово кино както на национално, така и на равнище на ЕС в 
публичния и частния сектор. Европейският парламент следва да инициира тази 
промяна в парадигмата, като направи финансов принос.

Важно е да се подкрепят различни начини на финансиране на цифровизацията на 
кината на политическо равнище. Един от най-важните инструменти във финансирането 
са структурните фондове. Следователно подходящо равнище на подкрепа трябва да 
бъде включено в новата финансова перспектива за 2014–2020 г. Трябва да се подчертае, 
че подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие вече позволи на някои 
студийни кина да се справят по-добре с предизвикателствата на цифровизацията. Като 
пример следва да се посочат кината в региона Малополша в Полша, Долна Саксония в 
Германия, Централна и Северна Португалия, както и региона Алентежо.

Важно е да се припомни, че системата за финансиране чрез такса за виртуално 
копиране (ТВК) беше създадена с цел да се улесни преходът от аналогови към цифрови 
прожекции. Докато таксата за виртуално копиране е подходяща за големи вериги кина 
и многоекранни кина, тя не е пригодена за малки и независими кина. Скоростта на 
промяната и липсата на финансиране могат да доведат до закриване на малки кина, 
които не са подкрепени с ТВК и които не могат да си позволят разходите за закупуване 
на нови цифрови прожекционни апарати. В този контекст се предполага прилагането на 
механизми за интегриране на лицата, занимаващи се с разпространение и показ, и 
оказването на подкрепа за сътрудничеството между малките кина с цел да се намалят 
разходите за инвестиции в цифрово оборудване. 

Друг значителен инструмент е наличието на преференциални лихвени проценти за 
кредити, предлагани от Европейската инвестиционна банка за кината с недостатъчни 
средства за процеса на цифровизация.

Важно е да се оцени значимостта на програмата МЕДИА, която от своето начало преди 
20 години насърчава благоприятни финансови условия за европейските 
разпространители и значително е допринесла за развитието и насърчаването на 
европейски филми. Необходимо е да се предприемат нови инициативи в рамките на 
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МЕДИА, насочени към подобряване и насърчаване на превода, дублажа, 
субтитрирането и изготвянето на надписи, както и програми за обучение, насочени към 
представителите на аудио-визуалния и филмовия сектор с цел адаптиране на техния 
опит към цифровите технологии.

Кинематографично образование

В рамките на финансовите перспективи за 2014–2020 г., програмите на Европейския 
съюз, особено МЕДИА и MEDIA Mundus, трябва да бъдат преразгледани. Натискът 
трябва да се задържи върху поддържането на силна финансова подкрепа за киното и, в 
по-широк смисъл, за културата и образованието. Действително възприемането на чужда 
култура е неразделно свързано с образованието.

Кинематографичното образование снабдява обществото с необходимите медийни 
умения и им предоставя по-добро разбиране и оценка на наличното различно 
съдържание. Да се научат гражданите да „разчитат изображението“ като неделима част 
от образованието разширява познаването на света, формира процеса на възприятие и 
мислене, развива въображение и им помага да научат езика на филма. Като се въвежда 
млад зрител в света на филмовата култура - по този начин се задълбочават познанията 
му, ние имаме шанс да отгледаме личност, която ще запази интерес към ценни филмови 
творби и която е в състояние да ги оцени. 

Както Ервин Панофски е посочил през 1934 г., „филмите са тези, които формират, 
повече от всяка друга отделна сила, мнението, вкуса, езика, облеклото, поведението и 
дори психическия облик“.

Несъмнено разходите на държавите-членки в областта на кинематографичното 
образование са доходни инвестиции в дългосрочен план. Ето защо държавите-членки 
настоятелно са приканени да въведат кинематографично образование в националните 
си учебни програми. Ако се стремим да насърчим културното разнообразие, върху 
което се основава ЕС, трябва да инвестираме в младите хора.

Популяризиране на европейското кино

Един от каналите за насърчаване и инвестиране в популяризирането на европейското 
кино в Европа са филмовите фестивали. Държавите-членки и европейските институции 
се приканват да насърчават, подкрепят и разпространяват най-ценните филми чрез 
организирането на специални събития и фестивали. 

Отличен пример за насърчаване на културен мултикултурализъм и многоезичие са 
инициативите на Европейския парламент за Наградата на ЕП за европейско кино 
„LUX“ и предстоящия филмов фестивал „LUX“. Добавената стойност на тази културна 
инициатива е, че генерира разисквания относно теми, които трябва да бъдат обсъждани 
и които са важни за гражданите на държавите-членки. Прожектираните филми 
разглеждат важни европейски ценности, чиято сила произлиза от многообразието, в 
което се изразяват.

Както се посочва в книгата на Зигмунд Бауман, културата се възприема като мястото, 
където „Другото“ винаги е наш съсед. Като се има предвид това определение, няма 



PR\869124BG.doc 13/13 PE467.003v01-00

BG

съмнение, че Европа трябва да играе особено важна роля в съживяването на 
разбирането ни за култура, именно защото Европа, с голямото си разнообразие от хора, 
езици и истории, е мястото, където „Другият“ винаги е нечий съсед и където всеки 
постоянно бива призоваван да се учи от някой друг.

Като цяло „Европейското кино в цифровата ера“ има за цел да подкрепя и поддържа 
европейското кино в неговото богатство, както и да предоставя възможно най-широк 
достъп за гражданите до киното в името на единството и свободата на мисълта.


