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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om europæisk film i den digitale tidsalder
(2010/2306(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 167 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, vedtaget af De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, 
Videnskab og Kultur (UNESCO'S konvention om beskyttelse af kulturel mangfoldighed) 
den 20. oktober 2005,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. 
november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 
2007)2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 16. november 2005 om 
filmarv og konkurrenceevnen for relaterede industrielle aktiviteter3,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 24. august 2006 om digitalisering af og 
onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring4,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. og 19. november 2010 om muligheder og 
udfordringer for europæisk film i den digitale tidsalder5,

– der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2006 om digitalisering af og 
onlineadgang til kulturelt materiale og om digital bevaring6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om vurderingskriterierne for statsstøtte i 
forbindelse med Kommissionens meddelelse om visse juridiske aspekter vedrørende 
biograffilm og andre audiovisuelle værker, (meddelelse om biograffilm) af 26. september 
20017,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 2. juli 2010 om 
udfordringerne for den europæiske filmarv fra den analoge og den digitale tidsalder 

                                               
1 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
2 EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12.
3 EUT L 323 af 9.12.2005, s. 57.
4 EUT L 236 af 31.8.2006, s. 28.
5 EUT C 323 af 30.11.2010, s. 15.
6 EUT C 297 af 7.12.2006, s. 1.
7 EUT C 31 af 7.2.2009, s. 1.
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(anden rapport om gennemførelse af henstillingen om filmarven) (SEK(2010)0853),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010, "Europa 2020: En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst" (KOM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 "En digital dagsorden for 
Europa" (KOM(2010)0245),

– der henviser til Kommissionens grønbog af 27. april 2011 med titlen "Frigørelse af de 
kulturelle og kreative industriers potentiale" (KOM(2010)0183),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. september 2010 om muligheder og 
udfordringer for europæisk film i den digitale tidsalder (KOM(2010)0487),

– der henviser til sin beslutning af 2. juli 2002 om visse juridiske aspekter vedrørende 
biograffilm og andre audiovisuelle værker1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 2. april 2011 om "Europæisk film i den 
digitale tidsalder"2,

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om frigørelse af de kulturelle og kreative 
industriers potentiale3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelse fra Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at kultur danner grundlag for den europæiske identitet og fælles værdier,

B. der henviser til, at kultur skal integrere og forene europæiske borgere, navnlig i krisetider,

C. der henviser til, at europæisk film er en vigtig del af kulturen, som skaber dialog og 
forståelse blandt EU's borgere og samtidig spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
bevarelsen af og støtte til kulturel og sproglig mangfoldighed,

D. der henviser til, at den europæiske audiovisuelle sektor, herunder biograffilm, udgør en 
betydelig del af EU's økonomi og skal være mere konkurrencedygtig på globalt plan,

E. der henviser til, at den digitale tidsalder giver nye muligheder for den audiovisuelle sektor, 
især i filmindustrien med hensyn til en mere effektiv distribution, fremvisning og 
tilgængelighed af film, men også skaber nogle alvorlige udfordringer for europæisk film i 
forbindelse med overgangsprocessen til digitale teknologier,

F. der henviser til, at en fuldstændig digitalisering af både den europæiske filmindustri og 
dens biografer skal ske hurtigst muligt og bør støttes på europæisk og nationalt plan,

                                               
1 EUT C 271 E af 12.11.2003, s. 176.
2 EUT C 104 af 2.4.2011, s. 31.
3 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011)0240.
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G. der henviser til, at de lokale og regionale regeringsorganer er centrale enheder i forsvaret 
og fremme af den europæiske kulturarv, især digitalisering af film og biografer,

H. der henviser til, at den digitale overgang skal ske så hurtigt som muligt for at undgå en 
fordobling af produktions- og distributionsomkostninger,

Status

1. bemærker, at det europæiske filmmarked er yderst fragmenteret og diversificeret, hvor et 
stort flertal af biograferne kun har en eller to filmlærreder;

2. bemærker, at multiplexbiografer udgør størstedelen af digitaliserede biografer,

3. bemærker, at der i Europa er en ulighed vedrørende borgernes adgang til biografer;

4. bemærker, at den europæiske filmindustris potentiale er konstant stigende, men andelen af 
europæiske produktioner, der vises i biografer, er stadig utilstrækkeligt;

Muligheder og udfordringer

5. opfordrer medlemsstaterne og EU til at støtte fuld digitalisering af EU's biografer og til at 
etablere europæiske og nationale programmer til støtte for overgangen til digitale 
teknologier;

6. fremhæver, at digitale biografer forbedrer kvaliteten af billede og lyd, hvilket giver mere 
diversificeret og fleksibel programmering af direkte begivenheder, samtidig med at brugen 
af innovative teknologier, såsom 3D, kunne tiltrække en ny og bredere offentlighed;

7. erkender, at selv om digitaliseringen af biograferne er en vigtig prioritet, bør en 
sammenhængende teknologisk udvikling tages i betragtning, da dette på mellemlang og 
lang sigt kan være nødvendigt for yderligere at tilpasse sig til nyere fremvisningsformater;

Trusler

8. erkender, at de høje omkostninger til digitalisering medfører en væsentlig byrde for mange 
små og uafhængige biografer, og som med udsigt til at måtte lukke kræver særlig støtte;

9. erkender, at biografer er et sted, hvor mennesker mødes og udveksler synspunkter, og 
understreger, at udryddelsen af de små og uafhængige biografer, navnlig i små byer og 
mindre udviklede regioner, kan begrænse adgangen til de europæiske biografer;

Standardisering og arkivering

10. understreger behovet for at sikre interoperabilitet mellem digitale projekteringssystemer 
og -materialer samt andre enheder;

11. anbefaler standardisering af systemer baseret på ISO-standarder inden for produktion, 
distribution og filmfremvisning;

12. understreger betydningen af 2K- og 4K-opløsningssystemer, der muliggør fremvisning af 
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film i 3D, HDTV og Blu-Ray samt Video-On-Demand-tjenester (VOD-tjenester);

13. anbefaler, at medlemsstaterne vedtager lovgivningsmæssige foranstaltninger til at sikre, at 
audiovisuelle værker, som er en del af den nationale arv, indsamles, katalogiseres, 
rekonstrueres og formidles til kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige formål, 
samtidig med at ophavsretten respekteres;

Finansieringsmodeller

14. understreger, at for at lette digitaliseringsprocessen bør fleksibel og diversificeret 
finansiering, både offentlig og privat, stilles til rådighed på lokalt, regionalt, nationalt og 
europæisk plan;

15. understreger, at selv om de europæiske strukturfonde er en væsentlig kilde til finansiering 
af digitaliseringsprojekter og uddannelsesinitiativer, bør midlerne øges som en del af de 
nye finansielle overslag 2014-2020;

16. understreger muligheden for fordelagtige lån fra Den Europæiske Investeringsbank til 
biografer, der stræber efter digitalisering og ikke har tilstrækkelig finansiering;

17. erkender, at den såkaldte Virtual Print Fee-finansieringsmodel (VPF) er velegnet til store 
biografnetværk, men er ikke en optimal løsning til mindre og uafhængige biografer, som 
er hæmmet af manglende investeringsmidler;

18. mener, at der bør gennemføres mekanismer, som integrerer distributører og biografejere, 
og opfordrer til øget samarbejde mellem små biografer for at minimere omkostningerne til 
investeringer i digitalt udstyr;

19. understreger behovet for at gennemføre uddannelsesprogrammer rettet mod fagfolk i den 
audiovisuelle sektor, hvilket vil give dem mulighed for at tilpasse sig til digitale 
teknologier og nye forretningsmodeller;

Filmuddannelse

20. understreger, at filmuddannelse er et vigtigt element i udviklingen af positive 
personlighedstræk, som repræsenterer fælles værdier, der anerkendes af samfund og på 
tværs af generationer;

21. understreger, at filmuddannelse som en integreret del af uddannelsesområdet gør det 
muligt for borgerne at få en kritisk forståelse af medierne;

22. opfordrer medlemsstaterne til at inkludere filmuddannelse i deres nationale 
uddannelsesprogrammer;

MEDIA-programmet 

23. erkender, at MEDIA-programmet har støttet den europæiske audiovisuelle industri i mere 
end to årtier og bidraget til udvikling, distribution og markedsføring af europæiske film;

24. understreger betydningen af MEDIA-programmet for digitalisering af biografer og 
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opfordrer til øget midler i den næste generation af programmet til at tackle de 
udfordringer, som de digitale teknologier medfører;

25. understreger, at nye initiativer skal indføres som en del af den næste generation af 
MEDIA-programmet med henblik på at forbedre og fremme oversættelse, 
eftersynkronisering, tekstning og overtekstning;

Distributionsmodeller

26. bemærker, at digitale teknologier har påvirket den måde film distribueres over en række 
forskellige platforme og enheder gennem enten lineære eller ikkelineære tjenester;

27. bemærker, at digitale teknologier giver nye distributionsmønstre og fleksible udgivelser, 
såsom muligheden for at udgive en film på mange forskellige platforme kort efter 
biografpremiere;

Fremme af europæisk film

28. opfordrer medlemsstaterne til at sikre den bredest mulige inddragelse af europæiske film i 
fremvisningsprogrammet for deres biografer for at øge deres udbredelse og fremme i hele 
EU samt give EU-borgerne mulighed for at sætte pris på rigdommen og mangfoldigheden 
af sådanne film;

29. tilskynder medlemsstaterne til at fremme og støtte formidling og udbredelse af europæiske 
film på deres område gennem dedikerede arrangementer og festivaler;

30. anerkender den rolle, som Europa-Parlamentets LUX-pris har spillet i forbindelse med 
fremme af europæiske film og flersprogethed ved at oversætte undertekster til vindende 
film til alle 23 officielle sprog i EU og samtidig skabe samfundsdebat blandt EU-borgere;

   o

o o

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

"Europæisk film i den digitale tidsalder" er først og fremmest en opfordring til at kigge 
nærmere på selve filmverdenens funktion: Hvilken rolle spiller den i opretholdelsen og 
skabelsen af et bæredygtigt civilsamfund?

Forbindelsen mellem borgere og deres nationale eller europæiske institutioner er skrøbelig. I 
hjertet af dette skrøbelige forhold ligger spørgsmålet om vores identitet, både individuelt og 
kollektivt set.

Men hvad betyder det at være europæisk borger i dag? Filmverdenen giver et yderst stærkt 
svar på dette.

Film skal opfattes som en politisk handling, der sigter mod at forme den europæiske sjæl, som 
udtalt af Wim Wenders: "Europa har sin egen sjæl forankret i kultur. Og denne kultur er 
"formet" af et instrument, der er grundstenen i vores individuelle og kollektive bevidsthed, 
hvilket til gengæld skaber et europæiske håb. Dette instrument har et navn: filmverdenen." 
Wim Wenders ord skal være det ledende princip for et ethvert forsøg på at forme fremtiden 
for europæisk film.

En nyorientering af funktionen af film i en europæisk sammenhæng, "Europæisk film i den 
digitale tidsalder" sætter spørgsmålstegn ved de offentlige politikker, der gennemføres til 
støtte for europæisk film.

Film skal ses på to forskellige måder, dels som et redskab til kultur, hvor investeringer skaber 
langsigtede, uhåndgribelige resultater, dels som en vigtig gren af den europæiske industri. 
Kreativitet er kulturens hjerte, mens industrien er dens lunger.

Udfordringer for europæisk film

Europæisk film står over for sin største udfordring til dato: at leve op til kravene i moderne 
teknologi. Fremtiden for film er uløseligt forbundet med den digitale tidsalders ankomst. 
Moderne teknologi ændrer den audiovisuelle sektor og skaber udfordringer og muligheder for 
produktion, distribution og adgang til europæiske film samt visse farer i forbindelse med 
overgangen fra analoge til digitale systemer. Denne overgangsproces bør opnås hurtigt og 
koordineres på nationalt såvel som europæisk plan. Deltagelse i denne procedure er både den 
offentlige og private sektors ansvarsområde.

Europæisk films potentiale

Europæisk film har et enormt potentiale. Ifølge data fra Det Europæiske Observationsorgan 
for det Audiovisuelle Område er der ca. 30.000 filmlærreder i Den Europæiske Union. De 
fleste er små biografer bestående af blot et eller to filmlærreder. I de senere år har vi været 
vidne til en fremskyndelse af processen med digitalisering af biografer, der stammer fra 
produktion af digitale film, primært fra USA, samt den stigende offentlige efterspørgsel efter 
film lavet ved hjælp af 3D-teknologi.

Antallet af biografer med digitale projektorer i 2010 var 8.682, hvilket er mere end en 
fordobling af de 4.129, der eksisterede i 2009.
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Europæisk films potentiale kan også overføres til filmproduktion. I 2010 blev der produceret 
1.203 film i Europa sammenlignet med 754 i USA. Europæiske biografer har solgt næsten 1 
mia. billetter, hvor europæiske film udgør 27 % af markedet. Men det europæiske filmmarked 
med alt dets potentiale er stadig ikke integreret, og filmdistribution i EU har vist sig 
vanskeligt. Adgangen til biografer er ulige fordelt: der er 160.102 mennesker pr. filmlærred i 
Vesteuropa sammenlignet med 40.750 i Central- og Østeuropa. 

Fra analoge til digitale teknologier

Det må forventes, at de fleste biografer i den nærmeste fremtid bliver nødt til at skifte til 
digital teknologi, og at kopier af film ikke vil være tilgængelig på 35 mm-bånd længere. Den 
nuværende situation medfører højere omkostninger for både producenter såvel som 
biografejere, der skal overholde en tostrenget system: fremvisning af både analoge og digitale 
film.

Høje omkostninger, der kan udgøre op til 2.000 euro, afholdes som følge af omkostningerne 
ved at producere et celluloidbånd, og nødvendigheden af at udarbejde en separat kopi til hver 
sprogversion begrænser filmdistributionen. 

Omkostningerne til produktion af en digital kopi er lavere, nemlig omkring 200 euro. Hvis 
biografen har adgang til en højhastighedsinternet via bredbånd eller en satellitforbindelse er 
overførslen af filmen billigere og hurtigere. Denne metode til distribution giver mulighed for 
samtidige filmpremierer på mange sprogversioner i alle biografer. Denne metode kan 
favorisere uafhængige film og lavbudgetfilm, som i øjeblikket ikke er udbredt. Resultatet er, 
at digital teknologi og distribution skaber en mulighed for en stigning i antallet af 
fremvisninger af premierefilm, forenklet filmdistribution og højere tilgængelighed af 
europæisk film til EU-borgere.

Det er nødvendigt at fremhæve de høje omkostninger ved at udstyre biografer med digitale 
projektorer, som i øjeblikket koster omkring 100.000 euro pr. filmlærred. Der er en fare for, at 
biografer, som ikke følger med digitaliseringsprocessen, vil blive tvunget ud af markedet og
ophører med at eksistere. Dette kan begrænse adgangen for dele af samfundet til filmkultur, 
hvilket især vil påvirke landdistrikter og mindre udviklede områder, der er domineret af små 
og uafhængige biografer. Deres lukning kan skabe problemer i den populærvidenskabelige 
kultur samt på beskæftigelsesområdet.

Den fortsatte udvikling af teknologi skal tages i betragtning i processen med at omdanne den 
europæiske filmindustri. På længere sigt kan det betyde, at det er nødvendigt at skifte til det 
næste, nyere format. Den nuværende 2K- og 4K-opløsning giver med succes offentligheden 
mulighed for at se film i 3D. Den europæiske sektor for produktion af 3D-film har stor chance 
for udvikling. Derfor er en standardisering af systemer på kort sigt påkrævet for at overholde 
ISO-standarder på både europæisk og internationalt plan. En hurtig overgang vil kræve, at 
medlemsstaterne skal arkivere deres nationale filmarvs resultater på digitale medier. 
Digitaliserede filmarkiver vil tjene fremtidige generationer til forskning såvel som til 
uddannelsesmæssige og videnskabelige formål. Det er derfor vigtigt at støtte biografer og 
filmbiblioteker, der muliggør en fortsættelse af den europæiske filmarv.

Digitale teknologier på området for kultur og film åbner op for en debat om fremtiden for 
mediekronologi. Hvis vi accepterer popularisering og øget tilgængelighed af europæiske film 
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som en afgørende faktor, så er det nødvendigt at skabe fleksible modeller, der giver mulighed 
for en afbalanceret brug af lineære og ikkelineære platforme under hensyntagen til beskyttelse 
af ophavsrettigheder.

Programmer til støtte for europæisk film

Aktører i alle medlemsstater bør forene sig i denne proces til ændring fra analog til digital 
biograf på nationalt plan såvel som på EU-plan i den offentlige og den private sektor. Europa-
Parlamentet bør indlede dette paradigmeskift med tilførsel af finansielle midler.

Det er vigtigt at støtte forskellige måder at finansiere digitalisering af biografen på politisk 
plan. Et af de vigtigste instrumenter inden for finansiering er strukturfondene. Derfor skal et 
passende niveau af støtte indgå i de nye finansielle overslag 2014-2020. Det skal fremhæves, 
at støtte fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling allerede har givet nogle 
studiebiografer mulighed for bedre at klare udfordringerne med digitalisering. Som eksempel 
bør nævnes biografer i den polske region Małopolska, den tyske region Niedersachsen, det 
centrale og nordlige Portugal samt regionen Alentejo.

Det er vigtigt at minde om, at et Virtual Print Fee-system (VPF) til finansiering blev oprettet 
for at lette overgangen fra analog til digital fremvisning. Mens VPF er velegnet til store 
biografkæder og biografer med flere lærreder, passer den ikke til små og uafhængige 
biografer. Forandringshastigheden og manglende finansiering kan føre til lukning af små 
biografer, der ikke understøttes af VPF, og som ikke har råd bekostning af køb af nye digitale 
projektorer. I denne forbindelse skønnes det, at en gennemførelse af mekanismer til 
integrering af distributører og biografejere og støtte af samarbejdet mellem små biografer for 
at reducere omkostningerne til investeringer i digitalt udstyr. 

Et andet væsentligt instrument er tilgængeligheden af gunstige kreditsatser, der tilbydes af 
Den Europæiske Investeringsbank til biografer med utilstrækkelige midler til 
digitaliseringsprocessen.

Det er vigtigt at forstå betydningen af MEDIA-programmet, der fra sin undfangelse for 20 år 
siden har fremmet gunstige finansielle betingelser for europæiske distributører og bidraget 
væsentligt til udvikling og fremme af europæiske film. Nye initiativer skal tages op inden for 
MEDIA, der har til formål at forbedre og fremme oversættelse, eftersynkronisering, tekstning 
og overtekstning samt uddannelsesprogrammer rettet mod repræsentanter for den 
audiovisuelle sektor og filmsektoren med henblik på at tilpasse deres ekspertise til digitale 
teknologier.

Filmuddannelse

Inden for rammerne af de finansielle overslag for 2014-2020 skal Den Europæiske Unions 
programmer, især EDIA OG MEDIA MUNDUS, revideres. Der skal være fokus på at 
fastholde en stærk finansiel støtte til film og mere udbredt til kultur og uddannelse. 
Kulturindlæring kan på ingen måde adskilles fra uddannelse.

Filmuddannelse bør give borgerne de nødvendige mediefærdigheder og give dem en bedre 
forståelse og værdsættelse af det forskellige tilgængelige indhold. Undervisning af borgerne i 
at "læse et billede" som en integreret del af uddannelsen udvider viden om verden, former 
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processen med opfattelse og tænkning, udvikler fantasien og hjælper dem med at lære sproget 
i filmen. Ved at indføre en ung seer i en verden af filmkultur og derved uddybe pågældendes 
viden har vi en chance for at skabe en person, der vil fastholde en interesse i værdifulde 
filmkreationer, og som er i stand til at værdsætte dem. 

Som Erwin Panofsky påpegede i 1934, "er det film, der mere end nogen anden enkelt kraft 
former meninger, smag, sprog, beklædning, adfærd og endda psykisk fremtræden".

Medlemsstatens udgifter til filmuddannelse er uden tvivl en rentabel investering på lang sigt. 
Medlemsstaterne opfordres derfor til at indføre filmuddannelse i deres nationale 
uddannelsesprogrammer. Hvis vi ønsker at fremme kulturel mangfoldighed, som er det, EU 
bygger på, skal vi investere i de unge.

Fremme af europæisk film

En af kanalerne til fremme af og investering i popularisering af europæisk film i Europa er 
filmfestivaler. Medlemsstater og europæiske institutioner opfordres til at fremme, støtte og 
distribuere de mest værdifulde europæiske film ved at organisere særlige arrangementer og 
festivaler. 

Et glimrende eksempel på fremme af multikulturalisme og flersprogethed er Europa-
Parlamentets initiativer i form af LUX-filmprisen og den kommende LUX Film Festival. 
Merværdien af dette kulturelle initiativ er, at det skaber debat om emner, der skal drøftes, og 
som er vigtige for borgerne i medlemsstaterne. De fremviste film beskæftiger sig med vigtige 
europæiske værdier, hvis styrke kommer fra at udtrykke sig i mangfoldighed.

Som anført i Zygmunt Baumans bog opfattes kultur som det rum, hvor den "anden" altid er 
ens nabo. I betragtning af denne definition er der ingen tvivl om, at Europa har en særlig 
vigtig rolle at spille i genoplivningen af vores forståelse af kultur, netop fordi Europa med sin 
store mangfoldighed af folkeslag, sprog og historie, er det rum, hvor den "anden" altid er en 
nabo, og hvor alle konstant opfordres til at lære af alle andre.

Alt i alt har "Europæisk film i den digitale tidsalder" til formål at støtte og fastholde 
europæisk film i sin mangfoldighed samt at give den videst mulige adgang til borgere i 
sammenholdets og tankefrihedens navn.


