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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή
(2010/2306(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία 
την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)1,

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 περί εφαρμογής προγράμματος υποστήριξης του 
ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007)2,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005 σχετικά με την κινηματογραφική κληρονομιά και την 
ανταγωνιστικότητα των συναφών δραστηριοτήτων της κινηματογραφικής βιομηχανίας3,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2006 για την 
ψηφιακοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την 
ψηφιακή διαφύλαξη4,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης και 19ης Νοεμβρίου 2010 για 
τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή5,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2006 για την 
ψηφιακοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την 
ψηφιακή διαφύλαξη6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των 
κρατικών ενισχύσεων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
ορισμένες νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα 
οπτικοακουστικά έργα (ανακοίνωση για τον κινηματογράφο) της 26ης Σεπτεμβρίου 

                                               
1 ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
2 ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 12.
3 ΕΕ L 323 της 9.12.2005, σ. 57.
4 ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28.
5 ΕΕ C 323 της 30.11.2010, σ. 15.
6 ΕΕ C 297 της 7.12.2006, σ.1.
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20011,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2010 
σχετικά με τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά στην 
αναλογική και ψηφιακή εποχή (δεύτερη έκθεση εφαρμογής της σύστασης για την 
πολιτιστική κληρονομιά) (SEC(2010)0853),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 με τίτλο 
«Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2011 με τίτλο 
«Aπελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» 
(COM(2010)0183),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή 
(COM(2010)0487),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2002 σχετικά με ορισμένες νομικές 
πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός 
κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή»3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απελευθέρωση του 
δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός αποτελεί θεμελιώδη βάση για την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και τις κοινές αξίες της Ευρώπης,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός πρέπει να ολοκληρώνει και να ενώνει τους 
ευρωπαίους πολίτες, ιδίως σε περιόδους κρίσης,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος αποτελεί σημαντικό μέρος του 
πολιτισμού, προωθώντας τον διάλογο και την κατανόηση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, 
διαδραματίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και τη στήριξη της 

                                               
1 ΕΕ C 31 της 7.2.2009, σ. 1.
2 ΕΕ C 271 E της 12.11.2003, σ. 176.
3 ΕΕ C 104 της 2.4.2011, σ. 31.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0240.
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πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τομέας, συμπεριλαμβανομένου 
του κινηματογράφου, συνιστά σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ και πρέπει να γίνει 
πιο ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τον 
οπτικοακουστικό τομέα, ιδίως στην κινηματογραφική βιομηχανία όσον αφορά την 
αποτελεσματικότερη διανομή, προβολή και διαθεσιμότητα κινηματογραφικών έργων, 
αλλά δημιουργεί επίσης ορισμένες σοβαρές προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό 
κινηματογράφο κατά τη διαδικασία μετάβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης ψηφιοποίηση και της κινηματογραφικής βιομηχανίας 
της Ευρώπης και των κινηματογράφων της πρέπει να ολοκληρωθεί επειγόντως, και πρέπει 
να υποστηριχθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τοπικά και περιφερειακά διοικητικά όργανα αποτελούν 
βασικές οντότητες για την προστασία και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ιδίως την ψηφιοποίηση ταινιών και κινηματογραφικών αιθουσών,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν 
ταχύτερα προκειμένου να αποφευχθεί ο διπλασιασμός του κόστους παραγωγής και 
διανομής,

Η σημερινή κατάσταση

1. σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή αγορά κινηματογράφου είναι σε μεγάλο βαθμό 
κατακερματισμένη και διαφοροποιημένη και ότι η πλειονότητα των κινηματογράφων 
διαθέτει μόνο μία ή δύο αίθουσες·

2. σημειώνει ότι οι πολυκινηματογράφοι συνιστούν την πλειονότητα των ψηφιακών 
κινηματογράφων·

3. σημειώνει ότι στην Ευρώπη διαπιστώνεται ανισορροπία όσον αφορά την πρόσβαση των 
πολιτών στους κινηματογράφους·

4. σημειώνει ότι οι δυνατότητες της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας αυξάνονται 
συνεχώς, αλλά το ποσοστό των ευρωπαϊκών παραγωγών που προβάλλονται στις 
κινηματογραφικές αίθουσες παραμένει ανεπαρκές·

Ευκαιρίες και προκλήσεις

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξουν την πλήρη 
ψηφιοποίηση των κινηματογράφων της ΕΕ και να θεσπίσουν ευρωπαϊκά και εθνικά 
προγράμματα για τη στήριξη της μετάβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες·

6. υπογραμμίζει ότι ο ψηφιακός κινηματογράφος βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας και 
του ήχου, επιτρέποντας πιο διαφοροποιημένο και ευέλικτο προγραμματισμό προβολής 
ζωντανών εκδηλώσεων και παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα χρήσης καινοτόμων 
τεχνολογιών, όπως η 3D, που θα μπορούσαν να προσελκύσουν νέο και ευρύτερο κοινό·
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7. αναγνωρίζει ότι, παρότι η ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών αιθουσών αποτελεί 
βασική προτεραιότητα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σταθερή τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να καταστεί απαραίτητη η περαιτέρω 
προσαρμογή σε νεότερα φορμά προβολής·

Απειλές

8. αναγνωρίζει ότι το υψηλό κόστος της ψηφιοποίησης δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση 
για πολλούς μικρούς και ανεξάρτητους κινηματογράφους οι οποίοι, ενώπιον του κινδύνου 
να κλείσουν, χρειάζονται ειδική υποστήριξη·

9. αναγνωρίζει ότι οι κινηματογράφοι είναι χώροι όπου οι άνθρωποι συναντιούνται και 
ανταλλάσσουν απόψεις και τονίζει ότι η εξαφάνιση των μικρών και ανεξάρτητων 
κινηματογράφων, ιδίως σε μικρές πόλεις και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, μπορεί 
να περιορίσει την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες·

Τυποποίηση και αρχειοθέτηση

10. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και 
υλικών ψηφιακής προβολής, καθώς και άλλων συσκευών,

11. συνιστά την τυποποίηση των συστημάτων βάσει προτύπων ISO στους τομείς της 
παραγωγής, της διανομής και της προβολής κινηματογραφικών έργων·

12. υπογραμμίζει τη σημασία των συστημάτων ανάλυσης 2Κ και 4Κ, που επιτρέπουν την 
προβολή ταινιών 3D, HDTV και Blu-Ray, καθώς και την παροχή υπηρεσιών βίντεο κατά 
παραγγελία (Video on Demand, VOD)·

13. συνιστά στα κράτη μέλη να εγκρίνουν νομοθετικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι τα οπτικοακουστικά έργα, τα οποία αποτελούν μέρος της εθνικής κληρονομιάς, θα 
συλλέγονται, θα καταχωρούνται σε καταλόγους, θα επανεκδίδονται και θα διαδίδονται για 
πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, με ταυτόχρονο σεβασμό των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

Μοντέλα χρηματοδότησης

14. τονίζει ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ψηφιοποίησης, πρέπει να διατεθεί 
ευέλικτη και διαφοροποιημένη χρηματοδότηση, δημόσια και ιδιωτική, σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

15. υπογραμμίζει ότι, παρότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν σημαντική πηγή
χρηματοδότησης για σχέδια ψηφιοποίησης και πρωτοβουλίες κατάρτισης, η 
χρηματοδότηση πρέπει να αυξηθεί στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών 
2014 – 2020·

16. υπογραμμίζει τη διαθεσιμότητα προτιμησιακών δανείων που χορηγούνται από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε κινηματογράφους που επιθυμούν να ψηφιοποιηθούν 
αλλά δεν διαθέτουν την κατάλληλη χρηματοδότηση·

17. αναγνωρίζει ότι το μοντέλο χρηματοδότησης του αποκαλούμενου «τέλους εικονικής 
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κόπιας» (Virtual Print Fee, VPF) είναι κατάλληλο για μεγάλα κινηματογραφικά δίκτυα, 
αλλά δεν αποτελεί τη βέλτιστη λύση για μικρούς και ανεξάρτητους κινηματογράφους, οι 
οποίοι περιορίζονται από την έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων·

18. θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν μηχανισμοί αλληλεγγύης διανομέων και αιθουσαρχών 
και ζητεί την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ μικρών κινηματογράφων για την 
ελαχιστοποίηση του κόστους επένδυσης σε ψηφιακό εξοπλισμό·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε 
επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα και τους επιτρέπουν να προσαρμοστούν σε 
ψηφιακές τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα·

Κινηματογραφική παιδεία

20. υπογραμμίζει ότι η κινηματογραφική παιδεία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη θετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας, που αντιπροσωπεύουν κοινές αξίες 
οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τις κοινωνίες και τις διάφορες γενεές·

21. υπογραμμίζει ότι η κινηματογραφική παιδεία, ως αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης, 
δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναπτύξουν κριτική κατανόηση των 
οπτικοακουστικών μέσων·

22. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την κινηματογραφική παιδεία στα εθνικά 
εκπαιδευτικά προγράμματά τους·

Το πρόγραμμα MEDIA

23. αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα MEDIA υποστηρίζει την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική 
βιομηχανία πάνω από δύο δεκαετίες και συνεισφέρει στην ανάπτυξη, τη διανομή και την 
προώθηση ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων·

24. τονίζει τη σημασία του προγράμματος MEDIA στην ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών 
αιθουσών και ζητεί να αυξηθούν οι πόροι στη νέα γενιά του προγράμματος προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που δημιουργούν οι ψηφιακές τεχνολογίες·

25. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της νέας γενιάς 
του προγράμματος MEDIA για να βελτιωθεί και να προωθηθεί η μετάφραση, η 
μεταγλώττιση, ο υποτιτλισμός και ο υπερτιτλισμός·

Πρότυπα διανομής

26. σημειώνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 
διανέμονται οι κινηματογραφικές ταινίες σε διάφορες πλατφόρμες και συσκευές μέσω 
είτε γραμμικών είτε μη γραμμικών υπηρεσιών·

27. σημειώνει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν νέα μοντέλα διανομής και ευέλικτες 
κυκλοφορίες ταινιών, όπως τη δυνατότητα κυκλοφορίας μιας ταινίας σε διάφορες 
πλατφόρμες αμέσως μετά την πρώτη κινηματογραφική προβολή της·

Προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου
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28. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συμπερίληψη όσο το δυνατόν 
περισσότερων ευρωπαϊκών ταινιών στο πρόγραμμα προβολής των κινηματογράφων τους 
προκειμένου να ενισχυθεί η κυκλοφορία και η προώθησή τους σε ολόκληρη την ΕΕ, και 
να δοθεί στους πολίτες της ΕΕ η δυνατότητα να εκτιμήσουν τον πλούτο και τη 
διαφορετικότητα αυτών των κινηματογραφικών έργων·

29. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη διάδοση και την 
κυκλοφορία ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων στα εδάφη τους μέσω ειδικών 
εκδηλώσεων και φεστιβάλ·

30. αναγνωρίζει τον ρόλο του βραβείου LUX του ΕΚ στην προώθηση των ευρωπαϊκών 
ταινιών και της πολυγλωσσίας μέσω της κάλυψης του κόστους υποτιτλισμού της 
νικήτριας ταινίας και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αποτελώντας ταυτόχρονα 
αφορμή κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των πολιτών της ΕΕ·

o

o o

31. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Ο τίτλος «ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή» λειτουργεί πρωτίστως ως 
πρόσκληση για να εξεταστεί η πραγματική λειτουργία του κινηματογράφου: ποιον ρόλο 
διαδραματίζει στη δημιουργία και τη βιωσιμότητα της κοινωνίας των πολιτών;

Οι δεσμοί μεταξύ των πολιτών και των εθνικών ή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τους 
είναι εύθραυστοι. Στην καρδιά αυτής της εύθραυστης σχέσης έγκειται το ερώτημα της 
ταυτότητάς μας, ατομικής και συλλογικής.

Αλλά, τι σημαίνει να είσαι ευρωπαίος πολίτης σήμερα; Ο κινηματογράφος παρέχει μια πολύ 
δυναμική απάντηση.

Ο κινηματογράφος πρέπει να θεωρείται πολιτική πράξη που στοχεύει στη διαμόρφωση της 
ευρωπαϊκής ψυχής, όπως υποστηρίζει ο Wim Wenders: «Η Ευρώπη έχει τη δική της ψυχή, η 
οποία βασίζεται στον πολιτισμό. Και αυτός ο πολιτισμός «διαμορφώνεται» από ένα μέσο που 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ατομικής και συλλογικής συνείδησής μας, που με τη σειρά 
της γεννά μια ευρωπαϊκή ελπίδα. Αυτό το μέσο έχει όνομα: κινηματογράφος». Τα λόγια του 
Wim Wenders θα μπορούσαν να αποτελούν την κατευθυντήρια αρχή κάθε προσπάθειας 
διαμόρφωσης του μέλλοντος του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Ο επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του κινηματογράφου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο 
«ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή» θέτει υπό αμφισβήτηση τις δημόσιες 
πολιτικές που εφαρμόζονται για τη στήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Ο κινηματογράφος πρέπει να ιδωθεί από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, αφενός ως ένα 
μέσο πολιτισμού όπου οι επενδύσεις παράγουν μακροπρόθεσμα άυλα αποτελέσματα, και 
αφετέρου ως σημαντικό σκέλος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η δημιουργία είναι η καρδιά 
του πολιτισμού και η βιομηχανία οι πνεύμονές του.

Προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο

Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος αντιμετωπίζει σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία 
του: την ανταπόκριση στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Το μέλλον του 
κινηματογράφου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την έλευση της ψηφιακής εποχής. Οι 
σύγχρονες τεχνολογίες μεταβάλλουν τον οπτικοακουστικό τομέα, δημιουργώντας προκλήσεις 
και δυνατότητες όσον αφορά την παραγωγή, τη διανομή και την προσβασιμότητα του 
ευρωπαϊκού κινηματογράφου, καθώς και ορισμένους κινδύνους κατά τη μετάβαση από τα 
αναλογικά στα ψηφιακά συστήματα. Η διαδικασία μετασχηματισμού πρέπει να ολοκληρωθεί 
άμεσα υπό εθνικό και ευρωπαϊκό συντονισμό. Η συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία πρέπει 
να αποτελέσει αρμοδιότητα τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Δυνατότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος έχει τεράστιες δυνατότητες. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου του Οπτικοακουστικού Τομέα, υπάρχουν περίπου 30.000 
κινηματογράφοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι περισσότεροι είναι μικροί κινηματογράφοι που 
διαθέτουν μόλις μία ή δύο αίθουσες. Τα τελευταία έτη διαπιστώνεται επιτάχυνση της 
διαδικασίας ψηφιοποίησης των κινηματογράφων που πηγάζει από την παραγωγή ψηφιακών 
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ταινιών, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και αυξημένη ζήτηση του κοινού ταινίες 
που έχουν γυριστεί με χρήση της τεχνολογίας 3D.

Ο αριθμός των κινηματογράφων με ψηφιακούς προβολείς υπερδιπλασιάστηκε το 2010, 
καθώς ανήλθε σε 8.682 έναντι 4.129 που ήταν το 2009.

Οι δυνατότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου μεταφράζονται επίσης σε παραγωγή 
κινηματογραφικών έργων. Το 2010 γυρίστηκαν 1.203 ταινίες στην Ευρώπη, έναντι 754 
ταινιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ευρωπαϊκοί κινηματογράφοι πούλησαν σχεδόν ένα 
δισεκατομμύριο εισιτήρια με τις ευρωπαϊκές ταινίες να αντιστοιχούν στο 27% της αγοράς. 
Ωστόσο, η ευρωπαϊκή κινηματογραφική αγορά, με όλες τις δυνατότητές της, δεν είναι ακόμη 
ολοκληρωμένη και η διανομή ταινιών εντός της ΕΕ αποδεικνύεται δύσκολη. Η πρόσβαση 
στους κινηματογράφους είναι άνιση: στη δυτική Ευρώπη η αναλογία είναι 160.102 άνθρωποι 
ανά κινηματογραφική αίθουσα, ενώ στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη η αναλογία 
είναι 40.750 άνθρωποι ανά αίθουσα.

Από τις αναλογικές στις ψηφιακές τεχνολογίες

Πρέπει να αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον οι περισσότεροι κινηματογράφοι θα πρέπει να 
μεταβούν στην ψηφιακή τεχνολογία και ότι δεν θα υπάρχουν πλέον αντίγραφα ταινιών σε 
φιλμ 35mm. Η σημερινή κατάσταση αυξάνει τα έξοδα για τους παραγωγούς, όπως και για 
τους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών που καλούνται να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις ενός διπλού συστήματος: της προβολής αναλογικών και ψηφιακών ταινιών.

Υψηλό κόστος, που ανέρχεται έως και τα 2.000 ευρώ, συνδέεται με την παραγωγή φιλμ από 
σελιλόιντ, και η ανάγκη προετοιμασίας ξεχωριστού αντιγράφου για κάθε γλωσσική έκδοση 
περιορίζει το πεδίο διανομής ταινιών.

Το κόστος παραγωγής ψηφιακού αντιγράφου είναι χαμηλότερο, καθώς διαμορφώνεται στα 
200 ευρώ περίπου. Εάν ο κινηματογράφος έχει πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας ή δορυφορική σύνδεση, η αναμετάδοση της ταινίας είναι φτηνότερη και ταχύτερη. 
Αυτή η μέθοδος διανομής δίνει τη δυνατότητα για ταυτόχρονες πρεμιέρες ταινιών σε πολλές 
γλωσσικές εκδόσεις σε όλους τους κινηματογράφους. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να 
ευνοήσει τις ανεξάρτητες και χαμηλού κόστους ταινίες που επί του παρόντος δεν τυγχάνουν 
ευρείας διανομής. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία και διανομή δημιουργεί τη 
δυνατότητα αύξησης του αριθμού ταυτόχρονης πρώτης προβολής ταινιών, απλοποιημένης 
κινηματογραφικής διανομής και μεγαλύτερης διαθεσιμότητας ευρωπαϊκών ταινιών στους 
πολίτες της ΕΕ.

Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί το υψηλό κόστος εξοπλισμού των κινηματογράφων με 
ψηφιακούς προβολείς, οι οποίοι κοστίζουν επί του παρόντος περίπου 100.000 ευρώ ανά 
οθόνη. Ενέχεται ο κίνδυνος οι κινηματογράφοι που δεν ακολουθούν τη διαδικασία 
ψηφιοποίησης να εκτοπιστούν από την αγορά και να σταματήσουν να λειτουργούν. Αυτό 
μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση ορισμένων ομάδων της κοινωνίας στον κινηματογραφικό 
πολιτισμό, πλήττοντας κυρίως τις αγροτικές και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, στις οποίες 
κυριαρχούν οι μικροί και ανεξάρτητοι κινηματογράφοι. Τυχόν κλείσιμό τους μπορεί να 
προκαλέσει δυσκολίες στη διάδοση του πολιτισμού, καθώς και στον τομέα της απασχόλησης.

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία 
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μετασχηματισμού του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Μακροπρόθεσμα ενδέχεται να 
συνεπάγεται την ανάγκη μετάβασης στο επόμενο, νεότερο φορμά. Η σημερινή ανάλυση 2Κ 
και 4Κ επιτρέπει στο κοινό να παρακολουθεί ταινίες 3D. Ο ευρωπαϊκός τομέας παραγωγής 
ταινιών 3D παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, βραχυπρόθεσμα, 
απαιτείται η τυποποίηση των συστημάτων ώστε να συμμορφώνονται με πρότυπα ISO και σε 
ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Για την επίτευξη ταχείας μετάβασης θα απαιτηθεί τα 
κράτη μέλη να αρχειοθετήσουν τα έργα εθνικής κινηματογραφικής τους κληρονομιάς σε 
ψηφιακά μέσα. Τα ψηφιακά αρχεία κινηματογράφου θα αξιοποιηθούν από τις μελλοντικές 
γενεές για ερευνητικούς, καθώς και εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Κατά 
συνέπεια, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν οι κινηματογράφοι και οι κινηματογραφικές 
βιβλιοθήκες επιτρέποντας τη συνέχιση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα του πολιτισμού και του κινηματογράφου αποτελούν 
αφορμή για να ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον των κανόνων που αφορούν τις 
προθεσμίες προβολής από τα μέσα ενημέρωσης. Εάν αποδεχτούμε την εκλαΐκευση και την 
αυξημένη προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων ως καθοριστικό 
παράγοντα, τότε είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε ευέλικτα μοντέλα που παρέχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιούνται με ισορροπημένο τρόπο γραμμικές και μη γραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προγράμματα υποστήριξης του ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Οι φορείς όλων των κρατών μελών πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτήν τη 
διαδικασία μετάβασης από τον αναλογικό στον ψηφιακό κινηματογράφο σε εθνικό καθώς και 
σε κοινοτικό επίπεδο στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να ξεκινήσει αυτή την αλλαγή προτύπου συμβάλλοντας οικονομικά.

Είναι σημαντικό να υποστηριχτούν διαφορετικοί τρόπο χρηματοδότησης της ψηφιοποίησης 
του κινηματογράφου σε πολιτικό επίπεδο. Τα διαρθρωτικά ταμεία συγκαταλέγονται στα 
σημαντικότερα μέσα χρηματοδότησης. Συνεπώς, στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2014-
2020 πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο ύψος στήριξης. Είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι 
η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει ήδη επιτρέψει σε 
ορισμένες κινηματογραφικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις της 
ψηφιοποίησης. Πρέπει να αναφερθούν τα παραδείγματα κινηματογράφων στην πολωνική 
περιφέρεια Małopolska, στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, στην κεντρική και νότια 
Πορτογαλία, καθώς και στην περιφέρεια του Alentejo.

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι το σύστημα χρηματοδότησης του τέλους εικονικής 
κόπιας (VPF) δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την αναλογική στην 
ψηφιακή προβολή. Ενώ το VPF είναι κατάλληλο για μεγάλες αλυσίδες κινηματογράφων και 
πολυκινηματογράφους, δεν εξυπηρετεί τους μικρούς και ανεξάρτητους κινηματογράφους. Η 
ταχύτητα των αλλαγών και η έλλειψη χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο των 
μικρών κινηματογράφων που δεν υποστηρίζονται από το VPF και δεν μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στα έξοδα της αγοράς νέων ψηφιακών προβολέων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι
απαραίτητο να εφαρμοστούν μηχανισμοί αλληλεγγύης διανομέων και αιθουσαρχών και να 
υποστηριχθεί η συνεργασίας μεταξύ μικρών κινηματογράφων προκειμένου να μειωθεί το 
κόστος των επενδύσεων σε ψηφιακό εξοπλισμό.

Άλλο ένα σημαντικό μέσο είναι η χορήγηση δανείων με προνομιακά επιτόκια από την 
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε κινηματογράφους που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφιοποίησης.

Είναι σημαντικό να εκτιμηθεί η σπουδαιότητα του προγράμματος MEDIA, το οποίο, από τη 
σύλληψή του πριν από 20 έτη, προωθεί ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους για τους 
ευρωπαίους διανομείς και συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη και την προώθηση 
ευρωπαϊκών ταινιών. Πρέπει να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του MEDIA με 
σκοπό τη βελτίωση και την προώθηση της μετάφρασης, της μεταγλώττισης, του 
υποτιτλισμού και του υπερτιτλισμού, καθώς και προγραμμάτων κατάρτισης που 
απευθύνονται στους εκπροσώπους του οπτικοακουστικού τομέα και του κινηματογράφου 
προκειμένου να προσαρμόσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Κινηματογραφική παιδεία

Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2014-2020, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως τα MEDIA και MEDIA MUNDUS, πρέπει να αναθεωρηθούν. Πρέπει να 
συνεχιστεί η άσκηση πιέσεων για ισχυρή οικονομική στήριξη του κινηματογράφου και, 
γενικότερα, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Εξάλλου, ο επιπολιτισμός δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από την εκπαίδευση.

Η κινηματογραφική παιδεία πρέπει να εφοδιάσει το κοινό με τις απαραίτητες δεξιότητες στον 
τομέα των μέσων επικοινωνίας ώστε να κατανοεί καλύτερα και να εκτιμά τα διάφορα 
διαθέσιμα περιεχόμενα. Η διδασκαλία των πολιτών για το πώς να «διαβάζουν μια εικόνα» ως 
αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης διευρύνει τις γνώσεις τους για τον κόσμο, 
διαμορφώνει τη διαδικασία της αντίληψης και της σκέψης, αναπτύσσει τη φαντασία και τους 
βοηθά να μάθουν τη γλώσσα του κινηματογράφου. Εισάγοντας έναν θεατή μικρής ηλικίας 
στον κόσμο του κινηματογραφικού πολιτισμού, εμβαθύνοντας κατά τον τρόπο αυτόν τις 
γνώσεις του, έχουμε μεγάλες πιθανότητες να αναθρέψουμε έναν άνθρωπο με συνεχές 
ενδιαφέρον για πολύτιμες κινηματογραφικές δημιουργίες που θα είναι σε θέση να τις 
εκτιμήσει.

Όπως επισήμανε ο Erwin Panofsky το 1934 «οι ταινίες είναι αυτές που διαμορφώνουν, 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη δύναμη, τη γνώμη, το γούστο, τη γλώσσα, το 
ντύσιμο, τη συμπεριφορά ή ακόμη και την εξωτερική εμφάνιση».

Χωρίς αμφιβολία, οι δαπάνες των κρατών μελών στην κινηματογραφική παιδεία αποτελούν 
μια κερδοφόρα επένδυση σε βάθος χρόνου. Κατά συνέπεια, απευθύνεται έκκληση προς τα 
κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την κινηματογραφική παιδεία στα εθνικά προγράμματα 
διδασκαλίας τους. Εάν φιλοδοξούμε να προωθήσουμε την πολιτιστική πολυμορφία, στην 
οποία βασίζεται η ΕΕ, οφείλουμε να επενδύουμε στους νέους ανθρώπους.

Προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου

Ένας από τους διαύλους προώθησης και επένδυσης στη διάδοση του ευρωπαϊκού 
κινηματογράφου στην Ευρώπη είναι τα κινηματογραφικά φεστιβάλ. Τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενθαρρύνονται να προωθούν, να υποστηρίζουν και διανέμουν τα 
πιο αξιόλογα κινηματογραφικά έργα οργανώνοντας ειδικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ.

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα προώθησης της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας 
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είναι οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κινηματογραφικό βραβείο LUX 
και το επικείμενο φεστιβάλ κινηματογράφου LUX. Η προστιθέμενη αξία αυτής της 
πολιτιστικής πρωτοβουλίας έγκειται στο ότι αποτελεί αφορμή διαλόγου για θέματα που 
πρέπει να συζητάμε και είναι σημαντικά για τους πολίτες των κρατών μελών. Οι 
προβαλλόμενες ταινίες ασχολούνται με σημαντικές ευρωπαϊκές αξίες, και η δύναμή τους 
προέρχεται από το γεγονός ότι εκφράζονται στην πολυμορφία.

Όπως αναφέρεται σε ένα βιβλίο του Zygmunt Bauman, πολιτισμός θεωρείται ο χώρος όπου ο 
«άλλος» είναι πάντα γείτονας κάποιου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον ορισμό, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η Ευρώπη καλείται να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο να δοθεί 
μια νέα πνοή στην αντίληψή μας περί πολιτισμού ακριβώς επειδή η Ευρώπη, με τη μεγάλη 
πολυμορφία λαών, γλωσσών και ιστοριών που τη χαρακτηρίζει, είναι ο χώρος όπου ο 
«άλλος» είναι πάντα ο γείτονας κάποιου και όπου όλοι καλούνται συνεχώς να διδάσκονται 
από τους γύρω τους.

Γενικά, ο «ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή» αποσκοπεί να υποστηρίξει και 
να διατηρήσει τον πλούτο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, καθώς και να επιτρέψει την 
ευρύτερη δυνατή πρόσβαση πολιτών σε αυτόν στο όνομα της ενότητας και της ελευθερίας 
της σκέψης.


