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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa kino kohta digiajastul
(2010/2306(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 167;

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri 
Organisatsiooni (UNESCO) 20. oktoobril 2005. aastal vastuvõetud konventsiooni kultuuri 
väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise kohta;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 
2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv)1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsust 
nr 1718/2006/EÜ Euroopa audiovisuaalsektori toetusprogrammi (MEDIA 2007) 
rakendamise kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2005. aasta soovitust 
filmipärandi ja sellega seotud tööstustegevuse konkurentsivõime kohta3;

– võttes arvesse komisjoni 24. augusti 2006. aasta soovitust kultuurimaterjali digiteerimise, 
sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja selle digitaalse säilitamise kohta4;

– võttes arvesse nõukogu 18. ja 19. novembri 2010. aasta järeldusi Euroopa kino 
digiteerimise võimaluste ja probleemide kohta5;

– võttes arvesse nõukogu 13. novembri 2006. aasta järeldusi kultuurimaterjali digiteerimise, 
sellele sidusjuurdepääsu tagamise ja digitaalse säilitamise kohta6;

– võttes arvesse komisjoni teatist, mis käsitleb komisjoni 26. septembri 2001. aasta teatises 
kinematograafiliste teoste ja muude audiovisuaalteostega seotud teatavate õiguslike 
aspektide kohta (kinoteatis) sätestatud riigiabi hindamiskriteeriume7;

– võttes arvesse komisjoni talituste 2. juuli 2010. aasta töödokumenti Euroopa filmipärandi 
väljakutsete kohta analoog- ja digiajastul (filmipärandi soovituse teine 
rakendamisaruanne) (SEK(2010) 0853);

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

                                               
1 ELT L 95, 15.4.2010, lk 1.
2 ELT L 327, 24.11.2006, lk 12.
3 ELT L 323, 9.12.2005, lk 57.
4 ELT L 236, 31.8.2006, lk 28.
5 ELT C 323, 30.11.2010, lk 15.
6 ELT C 297, 7.12.2006, lk 1.
7 ELT C 31, 7.2.2009, lk 1.
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– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne tegevuskava“ 
(KOM(2010) 0245);

– võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2011. aasta rohelist raamatut kultuuri- ja 
loomemajanduse potentsiaali rakendamise kohta (KOM(2010)0183);

– võttes arvesse komisjoni 24. septembri 2010. aasta teatist „Euroopa kino võimalustest ja 
probleemidest digiajastul” (KOM(2010)0487);

– võttes arvesse oma 2. juuli 2002. aasta resolutsiooni kinematograafiliste teoste ja muude 
audiovisuaalteostega seotud teatavate õiguslike aspektide kohta1;

– võttes arvesse Regioonide Komitee 2. aprilli 2011. aasta arvamust teemal „Euroopa kino 
digiajastul“2;

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni kultuuri- ja loomemajanduse 
potentsiaali rakendamise kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et kultuur on Euroopa identiteetide ja jagatud väärtuste põhialus;

B. arvestades, et kultuur peaks Euroopa kodanikke integreerima ja ühendama, eriti kriisi ajal;

C. arvestades, et Euroopa kino on oluline osa kultuurist, mis edendab ELi kodanike vahelist 
dialoogi ja mõistmist ning mängib tähtsat rolli kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse 
säilitamisel ja toetamisel;

D. arvestades, et Euroopa audiovisuaalsektor, sealhulgas kino, on oluline osa ELi 
majandusest ja peaks olema maailmas konkurentsivõimelisem;

E. arvestades, et digiajastul tekivad audiovisuaalsektoris, eriti filmitööstuses, uued 
võimalused seoses filmide tõhusama levitamise, näitamise ja nende kättesaadavusega, aga 
Euroopa kino jaoks on tekkinud samuti tõsiseid probleeme seoses digitehnoloogiale 
üleminekuga;

F. arvestades, et Euroopa filmitööstus ja kinod tuleb kiiresti täielikult digiteerida ja seda 
toetada nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil;

G. arvestades, et kohalikud ja piirkondlikud juhtorganid on Euroopa kultuuripärandi 
kaitsmise ja edendamise peamised üksused, eelkõige filmide ja kinode digiteerimisel;

H. arvestades, et digitehnoloogiale üleminek peab toimuma võimalikult kiiresti, et vältida 

                                               
1 ELT C 271 E, 12.11.2003, lk 176.
2 ELT C 104, 2.4.2011, lk 31.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011) 0240.
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tootmise ja levitamise topeltkulusid,

Hetkeseis

1. märgib, et Euroopa filmiturg on väga killustatud ja mitmekesine ning suuremas osas 
kinodest on ainult üks või kaks ekraani;

2. märgib, et suurem osa digitaalkinodest on kobarkinod;

3. märgib, et Euroopas on kodanike juurdepääs kinodele tasakaalustamata;

4. märgib, et Euroopa filmitööstuse potentsiaal kasvab pidevalt, aga kinodes näidatavate 
Euroopa filmide osakaal on endiselt ebapiisav;

Võimalused ja väljakutsed

5. kutsub liikmesriike ja Euroopa Komisjoni toetama ELi kinode täielikku digiteerimist ja 
koostama selleks Euroopa tasandi ja riiklikud programmid;

6. toonitab, et digitaalkino pildi ja heli kvaliteet on parem ning see võimaldab 
programmeerida elavettekandeid mitmekesisemalt ja paindlikumalt ning kasutada 
innovatiivset tehnoloogiat, nagu 3D, mis tõmbaks ligi uut ja rohkem publikut;

7. mõistab, et kuigi kinode digiteerimine on põhiprioriteet, tuleks võtta arvesse tehnoloogia 
järjepidevat arengut, sest keskpikas ja pikas perspektiivis võib osutuda vajalikuks 
kohanduda veelgi uuemate ülekandeformaatidega;

Ohud

8. tunnistab, et digiteerimise kõrge hind on suur koorem paljude väikeste sõltumatute kinode 
jaoks, mis sulgemisohus vajavad eritoetust;

9. mõistab, et kino on koht, kus inimesed kohtuvad ja vahetavad arvamusi ning rõhutab, et 
eriti väikestes linnades ja vähem arenenud piirkondades asuvate väikeste sõltumatute 
kinode sulgemine võib piirata inimeste juurdepääsu Euroopa kinodele;

Standardimine ja arhiveerimine

10. rõhutab digitaalsete projektsioonisüsteemide, materjalide ja muude seadmete 
koostalitlusvõime vajadust;

11. soovitab standardida tootmise, levitamise ja filmide näitamise süsteemid Rahvusvahelise 
Standardiorganisatsiooni standardite põhjal;

12. rõhutab 2K ja 4K lahutusvõimega süsteemide tähtsust, sest need võimaldavad näidata 
filme 3D-, HDTV- ja Blu-Ray-formaadis, ning nende tähtsust nõudevideoteenuse jaoks;

13. soovitab liikmesriikidel võtta vastu õigusaktid, millega kindlustada, et rahvuspärandisse 
kuuluvad audiovisuaalteosed kogutakse, arhiveeritakse, taastatakse ja neid levitatakse 
kultuurilistel, hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel, austades samas autoriõigusi;
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Rahastamismudelid

14. rõhutab, et digiteerimise kergendamiseks tuleks kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja 
Euroopa tasandil teha kättesaadavaks paindlik ja mitmekesine avalik ja erasektori 
rahastamine;

15. rõhutab, et kuigi Euroopa struktuurifondid on digiteerimisprojektide ja koolitusalgatuste 
olulised rahastajad, tuleks rahastamist uues 2014.–2020. aasta finantsperspektiivis 
suurendada;

16. toonitab, et Euroopa Investeerimispanga pakutavad sooduslaenud on kättesaadavad 
digiteerimist teostavatele kinodele, mil puudub piisav rahastamine;

17. tunnistab, et nn virtuaalse koopia tasu (VPF) rahastamismudel sobib suurtele 
kinovõrkudele, aga ei ole optimaalne lahendus väikestele sõltumatutele kinodele, millel 
puuduvad vahendid investeerimiseks;

18. on arvamusel, et rakendada tuleks filmide levitajaid ja näitajaid integreerivad 
mehhanismid ning nõuab väikeste kinode vahelise koostöö tugevdamist, et minimeerida 
digiseadmetesse investeerimise kulusid;

19. rõhutab vajadust viia audiovisuaalsektoris ellu töötajate koolitusprogrammid, et neil oleks 
võimalik kohanduda digitehnoloogia ja uute ärimudelitega;

Filmiõpe

20. rõhutab, et filmiõppel on oluline osa nende positiivsete iseloomuomaduste arendamisel, 
mis esindavad ühiskondadele ja erinevatele põlvkondadele ühiseid väärtusi;

21. toonitab, et filmiõpe kui hariduse lahutamatu osa võimaldab kodanikel omandada kriitilist 
arusaama meediast;

22. palub liikmesriikidel lisada filmiõpe riiklikesse õppekavadesse;

Programm MEDIA

23. tunnustab seda, et programm MEDIA on toetanud Euroopa audiovisuaaltööstust rohkem 
kui kakskümmend aastat ja on aidanud kaasa Euroopa filmide arengule, levitamisele ja 
reklaamimisele;

24. rõhutab programmi MEDIA tähtsust kinode digiteerimisel ja nõuab tulevikus programmi 
suuremat rahastamist, et saada üle digitehnoloogia tulekuga tekkinud probleemidest;

25. rõhutab, et programmi MEDIA järgmise osana tuleb käivitada uued algatused, et muuta 
paremaks ja edendada tõlkimist, dubleerimist, subtiitrite ja elava esituse tõlkimist;

Levitamise mudelid

26. märgib, et digitehnoloogia on mõjutanud seda, kuidas filme levitatakse erinevatel 
platvormidel ja paljude seadmetega lineaarsete või mittelineaarsete teenuste kaudu;
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27. märgib, et digitehnoloogia võimaldab uusi levitamisviise ja paindlikku levitamist, nagu 
võimalust levitada filmi mitmel platvormil varsti pärast selle esilinastusi;

Euroopa kino edendamine

28. õhutab liikmesriike kaasama võimalikult palju Euroopa filme oma kinokavadesse, et 
suurendada nende ringlust ja reklaamimist kogu ELis ja võimaldada ELi kodanikel 
nautida nende filmide rikkalikkust ja mitmekesisust;

29. julgustab liikmesriike edendama ja toetama Euroopa filmide levitamist ja ringlemist oma 
territooriumil selleks mõeldud sündmuste ja festivalide vahendusel;

30. tunnistab Euroopa Parlamendi LUX filmiauhinna rolli Euroopa filmide ja mitmekeelsuse 
edendamisel, sest võitja filmi subtiitrid tõlgitakse ELi 23 ametlikku keelde ja auhind loob 
soodsa pinna ELi kodanike vaheliseks sotsiaalseks aruteluks;

o

o o

31. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

„Euroopa kino digiajastul” on ennekõike kutse arutlema kino funktsiooni üle: mis rolli 
mängib kino kodanikuühiskonna loomisel ja jätkusuutlikkusel?

Kodanike ja nende riiklike või Euroopa institutsioonide vaheline seos on habras. Sellise suhte 
keskmes on küsimus, meie individuaalse ja kollektiivse identiteedi kohta.

Kuid mida tähendab olla Euroopa kodanik täna? Kino annab küsimusele tähendusrikka 
vastuse.

Kino tuleb vaadata kui poliitilist tegevust, mille eesmärk on kujundada Euroopa hinge, nagu 
on väitnud Wim Wenders: „Euroopal on olemas oma hing, mis on kinnistatud kultuuris. Seda 
kultuuri „kujundab“ instrument, mis on meie individuaalse ja kollektiivse teadvuse nurgakivi 
ja mis annab omakorda Euroopale lootuse. Selle instrumendi nimi on kino.“ Wim Wendersi 
sõnu tuleks võtta kui juhtmõtet igal katsel kujundada Euroopa kino tulevikku.

„Euroopa kino digiajastul“ kui kino funktsiooni taasmääratlus Euroopa kontekstis paneb 
küsimuse alla Euroopa kino toetamiseks rakendatud riikliku poliitika.

Kino tuleb vaadelda kahel erineval moel, ühest küljest kui kultuuri vahendit, mille puhul 
investeeringud annavad pikaajalised immateriaalsed tulemused ja teisest käest kui Euroopa 
tööstuse olulist haru. Looming on kultuuri süda, tööstus selle kopsud.

Euroopa kino probleemid

Euroopa kino seisab silmitsi oma ajaloo suurima probleemiga – kuidas tulla toime kaasaja 
tehnoloogiliste nõuetega. Kino tulevik on lahutamatult seotud alanud digiajastuga. Kaasaja 
tehnoloogia muudab audiovisuaalsektorit, tekitab probleeme ja võimalusi Euroopa filmide 
tootmisel, levitamisel ja nende kättesaadavusel ning teatud ohte üleminekul 
analoogsüsteemidelt digitaalsüsteemidele. Üleminek tuleks viivitamatult lõpule viia ja 
kooskõlastada riiklikul ja Euroopa tasandil. Nii avalikul sektoril kui erasektoril lasub kohustus 
protsessis osaleda.

Euroopa kino potentsiaal

Euroopa kino on tohutu potentsiaaliga. Euroopa audiovisuaalvaatluskeskuse European 
Audiovisual Observatory andmete kohaselt on Euroopa Liidus ligikaudu 30 000 kinoekraani.
Enamus neist kuuluvad väikestele kinodele, millel ongi ainult üks või kaks ekraani. Viimastel 
aastatel oleme olnud tunnistajaks kinode digiteerimise kiirenemisele, mille põhjusteks on 
digifilmide tootmine peamiselt Ameerika Ühendriikides ning üldsuse suurenenud nõudlus 
filmide järele, mille tegemisel on kasutatud 3D-tehnoloogiat.

Digiprojektoritega kinosid oli 2010. aastal 8682 ehk ligi kaks korda rohkem kui 4129 kino 
2009. aastal.

Euroopa kino potentsiaal laieneb ka filmitootmisele. 2010. aastal loodi Euroopas 1203 filmi, 
võrreldes 754 filmiga Ameerika Ühendriikides. Euroopa kinodes müüdi peaaegu miljard 
piletit ja Euroopa filmide turuosa oli 27%. Hoolimata kogu oma potentsiaalist ei ole Euroopa 
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kinoturg siiski integreeritud ja filmide levitamine ELis on osutunud keeruliseks. Juurdepääs 
kinodele on ebaühtlane, kuna Lääne-Euroopas on 160 102 inimest ekraani kohta, võrreldes 
Kesk- ja Ida-Euroopa 40 750 inimesega ekraani kohta.

Analoogtehnoloogialt digitehnoloogiale

Oodata on, et lähitulevikus peab enamus kinodest minema üle digitehnoloogiale ja filmide 
koopiaid ei ole enam saada 35mm lintidel. Praegune olukord tähendab kõrgemaid kulusid 
tootjatele ja kinoomanikele, kes peavad järgima kahetist süsteemi – näitama nii analoog- kui 
digifilme.

Kuni 2000 euro suurused kõrged kulud tekivad tselluloidlindi tootmise kulude tõttu ja vajadus 
valmistada ette eraldi koopia igale keeleversioonile piirab filmitootmist.

Digikoopia tootmise kulud on väiksemad, umbes 200 eurot. Kui kinol on juurdepääs kiirele 
interneti lairiba- või satelliitühendusele, on filmi ülekandmine odavam ja kiirem. See 
levitamismeetod võimaldab samaaegseid esilinastusi paljudes keeleversioonides kõigis 
kinodes. See võib olla soodne sõltumatutele ja madala eelarvega filmidele, mida praegu laialt 
ei levitata. Tulemuseks on see, et digitehnoloogia ja levitamine loob võimaluse suurendada 
filmide esilinastust, lihtsamat levitamist ja Euroopa kino suuremat kättesaadavust ELi 
kodanikele.

Oluline on toonitada, et kinode varustamine digiprojektoritega on väga kulukas, see maksab 
praegu umbes 100 000 eurot ekraani kohta. On oht, et kinod, mis ei lähe digiteerimisega 
kaasa, lüüakse turult välja ja suletakse. Selline sündmuste käik võib piirata mõne 
ühiskonnaosa juurdepääsu filmikultuurile ja mõjutada eriti maapiirkondi ja vähem arenenud 
piirkondi, kus domineerivad väikesed sõltumatud kinod. Nende sulgemine võib tekitada 
probleeme kultuuri populariseerimisel ja tööhõivesektoris.

Tehnoloogia jätkuvat arengut tuleb arvesse võtta Euroopa kino muutmisel. Pikas perspektiivis 
võib see tähendada, et vajalik on minna üle järgmisele uuele formaadile. Praegune 2K ja 4K 
lahutusvõime võimaldab hästi kinopublikul vaadata filme 3D-formaadis. 3D-filmide tootmise 
Euroopa sektoril on suured arenguvõimalused. Seetõttu peab lühemas perspektiivis vastama 
süsteemide standardimine Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni normidele nii Euroopa 
kui rahvusvahelisel tasandil. Kiireks üleminekuks on vaja, et liikmesriigid arhiveeriksid oma 
riiklikud filmipärandi saavutused digitaalselt. Digitaalsed filmiarhiivid aitavad tulevasi 
põlvkondi teadustegevuses ning hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel. Seetõttu on oluline 
toetada kinosid ja filmikogusid, mis teevad võimalikuks Euroopa filmipärandi jätkuvuse.

Digitehnoloogia kultuuri ja filmi valdkonnas avab uue arutelu meediakasutuse kronoloogia 
tuleviku kohta. Kui peame Euroopa filmi populariseerimist ja paremat kättesaadavust 
oluliseks teguriks, siis on vajalik luua paindlikud mudelid, mis annavad võimaluse kasutada 
tasakaalustatult lineaarseid ja mittelineaarseid platvorme, võttes arvesse autoriõiguste kaitset.

Euroopa kino toetusprogrammid

Kõigi liikmesriikide osalejad peaksid analoogkino digitaalkinoks muutmise protsessis 
ühinema riiklikul ja ELi tasandil avalikus ja erasektoris. Euroopa Parlament peaks alustama 
paradigma muutmisega rahastamise näol.
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Tähtis on toetada kino digiteerimise erinevaid rahastamisviise poliitilisel tasandil. Selle 
rahastamise üks kõige olulisemaid instrumente on struktuurifondid. Seetõttu tuleb lisada uude 
2014.–2020. aasta finantsraamistikku asjakohasel tasemel toetused. Tuleb toonitada, et 
Euroopa Piirkondliku Arengu Fondi toetuse tõttu on juba olnud mõnel stuudiokinol võimalik 
digiteerimise probleemidega toime tulla, näiteks tuleks siinkohal mainida Małopolska 
piirkonda Poolas, Alam-Saksimaad Saksamaal, Kesk- ja Põhja-Portugali ning Alentejo 
piirkonda.

Tähtis on meenutada, et VPF-rahastamissüsteem loodi selleks, et hõlbustada üleminekut 
analoogfilmidelt digifilmidele. Kuigi VPF sobib suurtele kinokettidele ja kobarkinodele, ei 
hõlma see väikeseid sõltumatuid kinosid. Muutumise kiirus ja rahastamise puudumine võib 
põhjustada nende väikeste kinode sulgemise, mida VPF ei toeta ja millel ei ole võimalik osta 
uusi digiprojektoreid. Antud kontekstis peetakse vajalikuks rakendada mehhanisme filmide 
levitajate ja näitajate integreerimiseks ja väikeste kinode vahelise koostöö toetamiseks, et 
vähendada digiseadmetesse investeerimise kulusid.

Veel üks tähtis vahend on Euroopa Investeerimispanga pakutavad soodustingimustel 
krediidimäärad kinodele, millel ei piisa vahendeid digiteerimiseks.

Programmi MEDIA tähtsust tuleks hinnata, sest alates selle loomisest kakskümmend aastat 
tagasi on programm edendanud Euroopa levitajate rahalist olukorda ja aidanud palju kaasa 
Euroopa filmitööstuse arengule ja Euroopa filmide edendamisele. MEDIA raames tuleks 
käivitada uued algatused, et parandada ja edendada tõlkimist, dubleerimist, subtiitrite ja elava 
esituse tõlkimist ning koolitusprogramme audiovisuaal- ja filmisektori töötajatele, et 
kohandada nende oskused digitehnoloogiaga.

Filmiõpe

Euroopa Liidu programmid, eriti MEDIA ja MEDIA MUNDUS tuleb 2014.–2020. aasta 
finantsperspektiivi raames läbi vaadata. Jätkuvalt tuleb avaldada survet, et säilitataks tugev 
rahaline toetus kinodele ning kultuurile ja haridusele laiemalt. Akulturatsiooni ei saa 
haridusest eraldada.

Filmiõpe peab pakkuma üldsusele vajalikke meediaalaseid oskusi ja parema arusaama ja 
oskuse hinnata erinevat olemasolevat materjali. Kodanike õpetamine, kuidas „pilti ja kujundit 
lugeda” kui hariduse lahutamatu osa, laiendab teadmisi maailmast, kujundab tajumis- ja 
mõtlemisprotsessi, arendab kujutlusvõimet ja aitab neil õppida filmi „keelt”. Tutvustades 
noorele vaatajale filmikultuuri ja süvendades nii tema teadmisi, on võimalus kasvatada üles 
inimene, kel on edaspidigi huvi väärtusliku filmiloomingu vastu ja oskab seda hinnata.

Erwin Panofsky märkis 1934. aastal järgmist: „Filmid on need, mis voolivad rohkem kui mingi 
muu üks jõud, arvamusi, maitset, keelt, riietumisviisi, käitumist ja isegi füüsilist välimust.”

Liikmesriikide kulutused filmiõppesse on kahtluseta pikaajaliselt kasutoov investeering.
Seepärast nõutakse liikmesriikidelt, et nad võtaksid filmiõppe riiklikku õppekavva. Kui 
püüdleme kultuurilise mitmekesisuse edendamise poole, millele on rajatud kogu EL, 
peaksime investeerima noortesse.

Euroopa kino edendamine
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Üks Euroopa kino populariseerimise edendamise ja sellesse investeerimise võimalusi on 
filmifestivalid. Liikmesriike ja ELi institutsioone õhutatakse edendama, toetama ja levitama 
kõige väärtuslikemaid filme eriürituste ja festivalide kaudu.

Multikultuursuse ja multikeelsuse edendamise suurepärane näide on Euroopa Parlamendi 
LUX filmiauhinna ja eesootava LUX filmifestivali algatus. Algatuse lisaväärtuseks on see, et 
ta tekitab arutelu teemadel, mida on vaja arutada ja mis on olulised liikmesriikide kodanike 
jaoks. Näidatavates filmides käsitletakse tähtsaid Euroopa väärtusi, mille tugevus tuleneb 
sellest, et nad avalduvad mitmekesisuses.

Nagu märgib Zygmunt Bauman oma raamatus, tajutakse kultuuri kui ruumi, kus „Teine” on 
alati naaber. Võttes seda arvesse, ei ole kahtlust, et Euroopal on eriti oluline roll meie kultuuri 
mõistmise elavdamisel just seepärast, et Euroopa oma suure rahvaste, keelte ja ajalugude 
mitmekesisusega on ruum, kus „Teine” on alati naaber ja igaüks peaks alati õppima teiste 
kogemustest.

Kokkuvõttes on „Euroopa kino digiajastul” eesmärk toetada ja säilitada Euroopa kino selle 
rikkuses ja tagada kodanikele võimalikult suur juurdepääs kinole ühtsuse ja mõttevabaduse 
nimel.


