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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai mozikról a digitális korban
(2010/2306(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkére,

– tekintettel az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) 
2005. október 20-i, a kulturális kifejeződési formák sokszínűségének védelméről és 
fejlesztéséről szóló egyezményére,

– tekintettel a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes 
törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (audiovizuális 
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) szóló, 2010. március 10-i 2010/13/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 
2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatra2,

– tekintettel a mozgóképörökségről és a kapcsolódó ágazati tevékenységek 
versenyképességéről szóló, 2005. november 16-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra3,

– tekintettel a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a 
digitális megőrzésről szóló, 2006. augusztus 24-i bizottsági ajánlásra4,

– tekintettel az európai mozira a digitális korban váró lehetőségekről és kihívásokról szóló, 
2010. november 18–19-i tanácsi következtetésekre5,

– tekintettel a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a 
digitális megőrzésről szóló, 2006. november 13-i tanácsi következtetésekre6,

– tekintettel a filmművészeti és más audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos bizonyos jogi 
szempontokról szóló, 2001. szeptember 26-i bizottsági közlemény (filmművészeti 
közlemény) állami támogatásokra vonatkozó értékelési kritériumairól szóló bizottsági 
közleményre7,

– tekintettel az analógról a digitális korszakra való átállásból eredően az európai 
filmörökségre váró kihívásokról szóló, 2010. július 2-i bizottsági személyzeti 
munkadokumentumra (SEC(2010)0853),

                                               
1 HL L 95., 2010.4.15., 1. o.
2 HL L 327., 2006.11.24., 12. o.
3 HL L 323., 2005.12.9., 57. o.
4 HL L 236., 2006.8.31., 28. o.
5 HL C 323., 2010.11.30., 15. o.
6 HL C 297., 2006.12.7., 1. o.
7 HL C 31., 2009.2.7., 1. o.
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– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az „Európai digitális menetrend ” című, 2010. augusztus 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)0245),

– tekintettel a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló, 2011. 
április 27-i bizottsági zöld könyvre (COM(2010)0183),

– tekintettel az európai mozik lehetőségei és kihívásai a digitális korszakban című, 2010. 
szeptember 24-i bizottsági közleményre (COM(2010)0487),

– tekintettel a filmalkotások és egyéb audiovizuális alkotások jogi vonatkozásairól szóló, 
2002. július 2-i állásfoglalására1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának „Az európai mozik a digitális korban” című, 2011. 
április 2-i véleményére2,

– tekintettel a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról szóló, 2011. 
május 12-i állásfoglalására3,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7–0000/2011),

A. mivel a kultúra az európai identitás és a közös értékek elengedhetetlen alapját képezi,

B. mivel válságok idején különösen fontos, hogy a kultúra összefogja és egyesítse az európai 
polgárokat,

C. mivel az európai filmművészet fontos része a kultúrának, elősegítve az uniós polgárok 
közötti párbeszédet és megértést, ugyanakkor jelentős szerepet játszik a kulturális és 
nyelvi sokféleség megőrzésében és támogatásában,

D. mivel az európai audiovizuális ágazat, a filmművészetet is beleértve, az EU gazdaságának 
jelentős részét képezi, és globális szinten versenyképesebbnek kell lennie,

E. mivel a digitális korszak új lehetőségeket kínál az audiovizuális ágazat számára, 
különösen a filmiparban, ami a filmek hatékonyabb forgalmazását, vetítését és 
elérhetőségét illeti, de komoly kihívások elé is állítja az európai filmművészetet a digitális 
technológiákra való átállás folyamatában,

F. mivel sürgősen végre kell hajtani az európai filmipar és a hozzá tartozó mozik teljes 
digitalizálását, és ezt európai és országos szinten egyaránt támogatni kell,

                                               
1 HL C 271 E, 2003.11.12, 176. o.
2 HL C 104, 2011.4.2., 31. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2011)0240.
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G. mivel a helyi és regionális önkormányzati szervek kulcsfontosságúak az európai kulturális 
örökség megóvásában és népszerűsítésében, különös tekintettel a filmek és mozik 
digitalizálására,

H. mivel a digitális átállást a lehető leggyorsabban kell lebonyolítani, hogy el lehessen 
kerülni a gyártási és forgalmazási költségek megduplázását,

A helyzet állása

1. megállapítja, hogy az európai mozipiac rendkívül széttagolt és sokféle, ahol a mozik nagy 
többsége mindössze egy vagy két teremmel működik;

2. megállapítja, hogy a digitalizált mozik többségét a multiplex mozik alkotják;

3. megállapítja, hogy Európán belül a polgárok egyenlőtlen mértékben jutnak hozzá a 
mozikhoz;

4. megjegyzi, hogy az európai filmipar potenciálja folyamatosan nő, de a mozikban vetített 
európai produkciók aránya még mindig nem elegendő;

Lehetőségek és kihívások

5. felhívja a tagállamokat és az EB-t, hogy támogassák az Európai Unióban működő mozik 
teljes digitalizálását, és hozzanak létre európai és nemzeti programokat a digitális 
technológiákra való átállás támogatására;

6. kiemeli, hogy a digitális mozi javítja a kép- és hangminőséget, sokszínűbb és rugalmasabb 
műsortervezést engedve élő közvetítésekből is, és mindenközben lehetővé teszi innovatív 
technológiák – így például a 3D – használatát, amelyek új, szélesebb közönséget 
vonzhatnak;

7. elismeri, hogy miközben a mozik digitalizálása kiemelt prioritás, figyelembe kell venni a 
folyamatos technológiai fejlődést, mivel közép- és hosszú távon szükségessé válhat az 
újabb vetítési formátumokhoz való igazodás;

Veszélyek

8. elismeri, hogy a digitalizálás nagy költsége komoly terhet jelent sok kis, független mozi 
számára, amelyek a bezárás veszélye ellen speciális támogatást igényelnek;

9. elismeri, hogy a mozik olyan helyek, ahol az emberek találkoznak és véleményt cserélnek, 
és hangsúlyozza, hogy a független kis mozik eltűnése – különösen a kisvárosokban és a 
kevésbé fejlett régiókban – határt szabhat az európai mozikhoz való hozzáférésnek;

Szabványosítás és archiválás

10. hangsúlyozza a digitális vetítési rendszerek és anyagok, illetve más eszközök 
interoperabilitásának szükségességét;

11. ajánlja a rendszerek ISO-szabványokon alapuló szabványosítását a gyártás, forgalmazás 
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és filmvetítés területén;

12. hangsúlyozza a 2K és 4K felbontási rendszerek fontosságát, amelyek lehetővé teszik a 
3D-ben történő filmvetítést, a HDTV, a Blu-Ray és a lekérhető videofilm (VOD) 
szolgáltatásokat;

13. azt ajánlja, hogy a tagállamok fogadjanak el jogalkotási intézkedéseket annak érdekében, 
hogy biztosítsák a nemzeti örökség részét képező audiovizuális alkotások kulturális, 
oktatási és tudományos célú gyűjtését, katalogizálását, helyreállítását és terjesztését, a 
szerzői jogok tiszteletben tartása mellett;

Finanszírozási modellek

14. hangsúlyozza, hogy a digitalizálási folyamat megkönnyítésére helyi, regionális, országos 
és európai szinten rugalmas és sokoldalú finanszírozást kell elérhetővé tenni, állami és 
magánforrásból egyaránt;

15. hangsúlyozza, hogy bár az európai strukturális alapok a digitalizálási projektek és képzési 
kezdeményezések számára jelentős finanszírozási forrást jelentenek, a támogatást a 2014–
2020-ra szóló új pénzügyi terv keretében növelni kell;

16. hangsúlyozza az Európai Beruházási Bank által nyújtott kedvezményes kölcsönök 
lehetőségét az olyan mozik részére, amelyek a digitalizálásra törekednek, de nem 
rendelkeznek megfelelő finanszírozással;

17. elismeri, hogy az úgynevezett virtuáliskópia-díj (VPF) finanszírozási modell megfelelő a 
nagy mozihálózatok számára, de nem optimális megoldás a kis, független mozik esetében, 
amelyek a beruházási források hiánya miatt korlátok közé vannak szorítva;

18. úgy véli, hogy a forgalmazókat és moziüzemeltetőket összefogó mechanizmusok 
bevezetésére van szükség, és a kis mozik közötti fokozott együttműködésre szólít fel, 
hogy minimálisra tudják csökkenteni a digitális berendezésre fordított beruházási 
költségeket;

19. hangsúlyozza az audiovizuális ágazat szakembereinek szóló képzési programok 
bevezetésének szükségességét, amelyek lehetővé teszik számukra a digitális 
technológiákhoz és az új üzleti modellekhez való alkalmazkodást;

Filmművészeti oktatás

20. hangsúlyozza, hogy a filmművészeti oktatásnak fontos szerepe van a pozitív 
személyiségvonások kialakításában, amelyek a társadalmak által, több generáción 
keresztül elismert közös értékeket képviselik;

21. hangsúlyozza, hogy a filmművészeti oktatás – az oktatás szerves részeként – lehetővé 
teszi, hogy a polgárok kritikusan értelmezzék a médiát;

22. felszólítja a tagállamokat, hogy a filmművészeti oktatást vegyék fel a nemzeti oktatási
programjaikba;
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A MEDIA program

23. elismeri, hogy a MEDIA program több mint két évtizede támogatja az európai 
audiovizuális iparágat, és hozzájárult az európai filmek fejlődéséhez, forgalmazásához és 
népszerűsítéséhez;

24. hangsúlyozza a MEDIA program fontosságát a mozik digitalizálásában, és a program 
következő generációja számára nagyobb finanszírozást kér a digitális technológiák 
jelentette kihívások kezelése érdekében;

25. hangsúlyozza, hogy a MEDIA program következő generációjának részeként új 
kezdeményezéseket kell bevezetni, hogy javítsák és előmozdítsák a fordítást, a 
szinkronizálást és a feliratozást;

Forgalmazási modellek

26. megjegyzi, hogy a digitális technológiák kihatottak arra, hogy a filmeket hogyan 
forgalmazzák a különféle platformokon és eszközökön keresztül, lineáris vagy nem 
lineáris szolgáltatások révén;

27. megállapítja, hogy a digitális technológiák új forgalmazási mintákat és rugalmas 
forgalomba hozatalt tesznek lehetővé, például lehetőséget adnak arra, hogy a filmeket 
röviddel a mozibemutató után több különböző platformon is kiadják;

Az európai film népszerűsítése

28. arra bátorítja a tagállamokat, hogy az európai filmek számára biztosítsák a lehetõ 
legszélesebb körû vetítési lehetõséget a területükön mûködõ mozik mûsorában, annak 
érdekében, hogy szerte az EU-ban javítsák e filmek forgalmazását és népszerûsítését, 
valamint lehetõvé tegyék az uniós polgárok számára az ilyen filmek gazdagságának és 
sokszínûségének megismerését;

29. arra bátorítja a tagállamokat, hogy filmes események és fesztiválok segítségével 
ösztönözzék és támogassák az európai filmek terjesztését és forgalmazását saját 
területükön;

30. elismeri az EP Lux-díjának szerepét az európai filmek és a többnyelvûség 
népszerûsítésében, mivel a díjnyertes film feliratozását mind a 23 hivatalos uniós nyelven 
elkészítik, és az egyúttal társadalmi vitát is kelt az uniós polgárok körében;

o

o o

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

Az „európai mozi a digitális korszakban” mindenekelőtt egy felhívás a mozi funkciójának 
átgondolására, vagyis arra, hogy milyen szerepet játszik a civil társadalom megteremtésében 
és fenntarthatóságában.

A polgárok és a nemzeti vagy európai intézmények közötti kapcsolat sérülékeny. E törékeny 
kapcsolat lényegi részét identitásunk kérdése képezi, mind az egyéni, mind pedig a kollektív 
identitásé.

De mit jelent ma európai polgárnak lenni? A filmművészet erre igen erőteljes választ ad.

A filmművészetet politikai cselekedetnek kell tekinteni, amely az európai lélek formálására 
irányul, amint azt Wim Wenders is kifejtette: „Európának saját lelke van, és ez a kultúrában 
gyökerezik. Ezt a kultúrát pedig egy olyan eszköz formálja, amely egyéni és kollektív tudatunk 
sarokköve, és ez teremti meg az európai reményt. Ez az eszköz nem más, mint a mozi.” Az 
európai mozi jövőjének alakítására tett kísérleteket minden esetben Wim Wenders szavainak 
kellene vezérelnie.

A mozi feladatának újradefiniálásával az európai közegben, az „európai mozi a digitális 
korszakban” az európai filmművészet támogatására bevezetett állami politikákat kérdőjelezi 
meg.

A filmet kétféleképpen kell vizsgálni: egyrészt a kultúra eszközeként, ahol a befektetések 
hosszú távú immateriális eredményeket hoznak, másrészt pedig az európai ipar egyik fontos 
ágaként. Az alkotás a kultúra szíve, az ipar pedig a tüdeje.

Az európai mozival szembeni kihívások

Az európai mozi az eddigi legnagyobb kihívással néz most szembe: meg kell birkóznia a 
modern technológia követelményeivel. A mozi jövője elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 
digitális korszak elérkeztével. A modern technológiák megváltoztatják az audiovizuális 
ágazatot, kihívásokat és lehetőségeket teremtenek az európai film gyártásában, 
forgalmazásában és hozzáférhetőségében, az analógról a digitális rendszerekre való átállás 
folytán pedig bizonyos veszélyeket is rejtenek magukban. Az átalakulási folyamatot gyorsan 
kell lebonyolítani, és azt nemzeti, illetve európai szinten is össze kell hangolni. A 
folyamatban való részvételért az állami és a magánszektornak egyaránt felelősséget kell 
vállalnia.

Az európai moziban rejlő potenciál

Az európai mozi óriási lehetőségeket rejt magában. Az Európai Audiovizuális Megfigyelő 
Intézet adatai szerint az Európai Unióban körülbelül 30 000 filmvászon van. Ezek többsége 
mindössze egy vagy két teremből álló, kis mozikban található. Az elmúlt években szemtanúi 
lehettünk annak, hogy a (főként az Egyesült Államokból származó) digitális filmek 
gyártásából, valamint a 3D technológia alkalmazásával készített filmek iránti fokozott 
közönségigényből adódóan a mozik digitalizálásának folyamata felgyorsult.
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A digitális vetítőberendezésekkel rendelkező mozik száma 2010-ben 8682 volt, több mint 
kétszerese a 2009-ben meglévő 4129-nek.

Az európai moziban rejlő potenciál a filmgyártásban is megnyilvánul. Európában 2010-ben 
1203 film készült, míg az Egyesült Államokban 754. Az európai mozik közel egymilliárd 
jegyet adtak el, és ezen belül az európai filmek a piac 27%-át tették ki. Az európai mozipiac 
azonban a benne rejlő lehetőségek ellenére még mindig nem egységes, és az EU-n belüli 
filmforgalmazás nehézkesnek bizonyul. A mozikhoz való hozzáférés is egyenetlen: Nyugat-
Európában egy filmvászonra 160 102 fő jut, míg Közép- és Kelet-Európában 40 750. 

Az analógról a digitális technológiákra való átállás

A legtöbb mozinak a közeljövőben várhatóan át kell állnia a digitális technológiára, és a 
filmek kópiáihoz 35 mm-es szalagon a továbbiakban nem lehet majd hozzájutni. A jelenlegi 
helyzet a gyártók és a mozitulajdonosok számára egyaránt megnöveli a költségeket, mivel 
kettős rendszernek kell megfelelniük: az analóg és a digitális filmek vetítésének.

A celluloid filmszalag gyártási költsége magas, akár a 2000 eurót is elérheti, és mivel 
mindegyik nyelvi változathoz külön kópiát kell készíteni, ez határt szab a film forgalmazási 
körének. 

A digitális kópiák előállítási költsége alacsonyabb, körülbelül 200 EUR. Amennyiben a mozi 
rendelkezik széles sávú internet-hozzáféréssel vagy műholdas kapcsolattal, a film átvitele 
olcsóbb és gyorsabb. Ez a forgalmazási módszer lehetővé teszi, hogy a filmeket az összes 
moziban egyszerre mutassák be, sok nyelvi változatban. Ez a módszer a kis költségvetésű, 
független filmeknek is kedvezhet, amelyeket jelenleg nem forgalmaznak széles körben. Ennek 
eredményeképpen a digitális technológia és forgalmazás esélyt ad arra, hogy több 
premierfilmet vetítsenek, egyszerűbbé váljon a filmforgalmazás és az uniós polgárok jobban 
hozzájuthassanak az európai filmekhez.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a mozik digitális vetítőberendezésekkel való felszerelése 
magas költségekkel jár, jelenleg filmvásznanként körülbelül 100 000 euróba kerül. Fennáll a 
veszély, hogy azok a mozik, amelyek nem tudnak eleget tenni a digitalizációs folyamatnak, 
kiszorulnak a piacról és beszüntetik működésüket. Ez korlátozhatja a társadalom egyes 
részeinek hozzáférését a filmkultúrához, és különösen a vidéki, illetve kevésbé fejlett 
területeket érintené, ahol a kis, független mozik vannak többségben. Ezek bezárása 
nehézségeket okozhat a kultúra népszerűsítésében, de a foglalkoztatás terén is.

Az európai mozi átalakításának folyamatában figyelembe kell venni a technológia folyamatos 
fejlődését is. Ez hosszú távon azt jelentheti, hogy ismét át kell váltani a következő, még újabb 
formátumra. A jelenlegi 2K és 4K felbontás sikeresen lehetővé teszi a közönség számára, 
hogy a filmeket 3D-ben nézhessék. A 3D-s filmgyártás európai szektorának komoly esélye 
van a fejlődésre. Ezért rövid távon szükség van a rendszerek szabványosítására, hogy európai 
és nemzetközi szinten egyaránt megfeleljenek az ISO normáknak. A gyors átállás a 
tagállamok részéről azt kívánja, hogy saját nemzeti filmes örökségük vívmányait digitális 
eszközökön archiválják. A digitalizált filmarchívumok a jövő generációit szolgálják majd, 
kutatási, oktatási és tudományos célokból. Ezért fontos támogatni a mozikat és a 
filmkönyvtárakat, amelyek lehetővé teszik az európai filmes örökség folytatását.
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A digitális technológiák a kultúra és a filmek területén elindították a vitát a média 
időrendiségének jövőjéről. Ha az európai film népszerűsítését és jobb hozzáférhetőségét 
fogadjuk el meghatározó tényezőnek, akkor olyan rugalmas modellek létrehozására van 
szükség, amelyek lehetőséget adnak a lineáris és nem lineáris platformok kiegyensúlyozott 
használatára, figyelembe véve a szerzői jogok védelmét.

Az európai mozit támogató programok

Az analógról a digitális mozira való átállás folyamatában az összes tagállam szereplőinek 
össze kellene fogniuk, országos és uniós szinten, illetve az állami és magánszektorban 
egyaránt. Az Európai Parlamentnek pénzügyi ráfordításokkal kellene kezdeményeznie ezt a 
paradigmaváltást.

Fontos, hogy a mozik digitalizálásának finanszírozására szolgáló különböző módszerek 
politikai szinten is támogatást kapjanak. Ennek finanszírozásában az egyik legfontosabb 
eszközt a strukturális alapok jelentik. Ezért a 2014–2020 közötti új pénzügyi tervben 
megfelelő szintű támogatást kell szerepeltetni. Ki kell emelni, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból származó támogatás néhány stúdiómozi számára már lehetővé tette, hogy 
felkészültebben nézzen szembe a digitalizálás kihívásaival. Példaként érdemes megemlíteni a 
lengyel Małopolska régióban, a német Alsó-Szászországban, Portugália középső és északi 
részén, valamint az Alentejo régióban működő mozikat.

Fontos emlékeztetni arra, hogy a virtuáliskópia-díj (VPF) finanszírozási rendszert azért hozták 
létre, hogy megkönnyítse az analógról a digitális vetítésre való átállást. Bár a VPF a nagy 
moziláncok és többtermes mozik számára megfelelő, a kis független mozikon nem segít. Az 
átalakulás gyorsasága és a finanszírozás hiánya a VPF által nem támogatott kis mozik 
bezárásához vezethet, mivel ezek nem engedhetik meg maguknak az új digitális 
vetítőberendezések beszerzésének költségét. Ezzel összefüggésben olyan mechanizmusok 
bevezetésére van szükség, amelyek összefogják a forgalmazókat és a moziüzemeltetőket, és 
támogatják a kis mozik közötti együttműködést annak érdekében, hogy csökkentsék a digitális 
berendezésre fordított beruházási költségeket. 

A másik jelentős eszköz az Európai Beruházási Bank által kínált kedvezményes hitelhez jutás 
az olyan mozik számára, amelyek a digitalizálási folyamathoz nem rendelkeznek elegendő 
forrással.

Ugyancsak fontos elismerni a MEDIA program jelentőségét, amely a 20 évvel ezelőtti 
indulásától kezdve elősegítette az európai forgalmazóknak kedvező pénzügyi feltételeket, és 
jelentős mértékben hozzájárult az európai filmek fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. A 
MEDIA programba új kezdeményezéseket kell felvenni a fordítás, a szinkronizálás és a 
feliratozás javítása és támogatása érdekében, valamint az audiovizuális és filmipari ágazatok 
képviselőinek szóló képzési programokat, hogy szakértelmüket a digitális technológiákhoz 
igazíthassák.

Filmművészeti oktatás

A 2014–2020 közötti időszakra szóló pénzügyi terv keretében felül kell vizsgálni az európai 
uniós programokat, különösen a MEDIA és a MEDIA MUNDUS programot. Továbbra is 
hangsúlyt kell helyezni a mozikra, és tágabb értelemben a kultúrára és az oktatásra szánt erős 
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pénzügyi támogatásra. A kulturális beilleszkedést nem lehet függetleníteni az oktatástól.

A filmművészeti oktatásnak fel kell ruháznia a közönséget a szükséges médiakészségekkel, és 
lehetővé kell tennie számukra az elérhető különböző tartalmak jobb megértését és 
megbecsülését. Ha az oktatásnak szerves részévé válik a polgárok megtanítása arra, hogyan 
kell „képet olvasni”, ezzel bővülnek a világról szóló ismereteik, megváltozik az észlelési és 
gondolkodásmódjuk, fejlődik a képzelőerejük, és könnyebben elsajátítják a film nyelvét. 
Azzal, hogy a fiatal nézőt bevezetjük a film világába, és ezáltal elmélyítjük ismereteit, esélyt 
adunk arra, hogy olyan személyiséget neveljünk, aki a későbbiekben is érdeklődni fog az 
értékes filmalkotások iránt, és képes lesz azokat értékelni. 

Amint arra Erwin Panofsky 1934-ben rámutatott: „A filmek minden más erőnél jobban 
formálják a véleményt, az ízlést, a nyelvet, az öltözködést, a viselkedést, sőt, még a külső 
megjelenést is”.

A tagállamok filmművészeti oktatásra fordított kiadásai hosszú távon kétségkívül nyereséges 
befektetést jelentenek. Ezért szorgalmazzuk, hogy a tagállamok vezessék be a filmművészeti 
oktatást a nemzeti tanítási programjaikba. Ha az EU alapját képező kulturális sokszínűség 
népszerűsítésére törekszünk, be kell fektetnünk a fiatalokba.

Az európai film népszerűsítése

Az európai film Európán belüli népszerűsítéséhez a támogatás és befektetés egyik csatornáját 
a filmfesztiválok képezik. Szorgalmazzuk, hogy a tagállamok és az európai intézmények 
speciális események és filmfesztiválok szervezése révén népszerűsítsék, támogassák és 
terjesszék a legértékesebb filmeket. 

A multikulturalizmus és a többnyelvűség támogatásának egyik kitűnő példája az Európai 
Parlament Lux filmművészeti díjra irányuló kezdeményezése és a készülő Lux Filmfesztivál. 
E kulturális kezdeményezés többletértékét az adja, hogy vitát indít a tagállamok polgárai 
számára fontos, megvitatásra érdemes témákról. A vetített filmek fontos európai értékekkel 
foglalkoznak, erejük pedig sokoldalú önkifejezési formáikból fakad.

Amint Zygmunt Bauman könyvében olvasható, a kultúra olyan tér, ahol a „másik” mindig az 
ember szomszédja. Tekintettel erre a meghatározásra, Európának kétségkívül különösen 
fontos szerepet kell betöltenie a kultúrák megértésének újraélesztésében, pontosan azért, mert 
Európa a népek, nyelvek és történelmi hátterek rendkívüli sokszínűségével az a hely, ahol a 
„másik” mindig az ember szomszédja, és ahol mindenkinek folyamatosan tanulnia kell 
mindenki mástól.

Az „európai mozi a digitális korszakban” összességében arra törekszik, hogy támogassa és 
fenntartsa az európai mozit a maga sokszínűségében, a polgárok számára pedig a lehető 
legszélesebb körű hozzáférést biztosítsa, az egység és a gondolatszabadság jegyében.


