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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos kino skaitmeninių technologijų eroje
(2010/2306(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 20 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos konvenciją dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (UNESCO 
konvencija dėl kultūrų įvairovės apsaugos),

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2010/13/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų 
tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos 
(MEDIA 2007) įgyvendinimo2,

– atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 
dėl kino paveldo ir su juo susijusios pramoninės veiklos konkurencingumo3,

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos rekomendaciją dėl kultūrinės 
medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo skaitmeniniu formatu ir internetinės prieigos prie 
jos4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 18 ir 19 d. Tarybos išvadas dėl Europos kinui 
skaitmeninių technologijų eroje atsiveriančių galimybių ir šioje srityje kylančių 
uždavinių5,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos išvadas dėl kultūrinės medžiagos 
skaitmeninimo, skaitmeninio išsaugojimo ir internetinės prieigos prie jos6,

– atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 26 d. Komisijos komunikato dėl tam tikrų teisinių 
aspektų, susijusių su kinematografijos ir kitais audiovizualiniais kūriniais, (Kino 
komunikato) Komisijos komunikatą dėl valstybės pagalbos vertinimo kriterijų7,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 2 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl analoginių 
ir skaitmeninių technologijų eros Europos kino paveldo srityje kylančių uždavinių 
(Antroji Rekomendacijos dėl kino paveldo įgyvendinimo ataskaita) (SEC(2010)0853),

                                               
1 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
2 OL L 327, 2006 11 24, p. 12.
3 OL L 323, 2005 12 9, p. 57.
4 OL L 236, 2006 8 31, p. 28.
5 OL C 323, 2010 11 30, p. 15.
6 OL C 297, 2006 12 7, p. 1.
7 OL C 31, 2009 2 7, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 m. Europa: Pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010)2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ (COM(2010)0245),

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos žaliąją knygą „Kultūros ir kūrybos 
sektorių potencialo išlaisvinimas“ (COM(2010)0183),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 24 d. Komisijos komunikatą dėl Europos kino 
galimybių ir problemų skaitmeniniame amžiuje (COM(2010)0487),

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. liepos 2 d. rezoliuciją dėl tam tikrų teisinių aspektų, 
susijusių su kinematografijos ir kitais audiovizualiniais kūriniais1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 2 d. Regionų komiteto nuomonę dėl „Europos kino 
skaitmeniniame amžiuje“2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl kultūros ir kūrybos sektorių 
potencialo išlaisvinimo3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

A. kadangi kultūra sudaro esminį europinės tapatybės ir bendrų vertybių pagrindą,

B. kadangi kultūra turi jungti ir vienyti Europos piliečius, ypač krizės laikotarpiais,

C. kadangi Europos kinas yra svarbi kultūros dalis, skatina ES piliečių dialogą ir supratimą, 
atlieka svarbų vaidmenį išsaugant ir palaikant kultūrų ir kalbų įvairovę,

D. kadangi audiovizualinis sektorius, įskaitant kiną, sudaro didelę ES ekonomikos dalį ir turi 
būti konkurencingesnis pasauliniu lygmeniu,

E. kadangi skaitmeninių technologijų era audiovizualiniam sektoriui ne tik atveria naujų 
galimybių visų pirma kino pramonėje dėl veiksmingesnio filmų paskirstymo, rodymo ir 
prieinamumo, bet ir sukuria tam tikrų didelių problemų Europos kinui pereinant prie 
skaitmeninių technologijų,

F. kadangi visiškas ne tik Europos kino pramonės, bet ir jos kino teatrų skaitmeninimas turi 
būti nedelsiant baigtas ir remiamas Europos ir nacionaliniu lygmenimis,

G. kadangi vietos ir regioniniai valdymo organai yra pagrindiniai subjektai saugant ir 
skatinant Europos kultūros paveldą, visų pirma filmų ir kino teatrų skaitmeninimą,

                                               
1 OL C 271 E, 2003 11 12, p. 176.
2 OL C 104, 2011 4 2, p. 31.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011)0240.
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H. kadangi kuo skubiau turi būti pereita prie skaitmeninio formato siekiant išvengti dvigubų 
gamybos ir paskirstymo išlaidų,

Esama padėtis

1. pažymi, kad Europos kino rinka yra labai fragmentiška ir įvairi, didžioji dauguma kino 
teatrų turi tik vieną arba du ekranus;

2. pažymi, kad multipleksai sudaro skaitmeninių kino teatrų daugumą;

3. pažymi, kad Europoje nėra pusiausvyros kino teatrų prieinamumo piliečiams srityje;

4. pažymi, kad Europos kino pramonės potencialas nuolat didėja, tačiau kino teatruose 
rodomų Europos filmų dalis vis dar nepakankama;

Galimybės ir iššūkiai

5. ragina valstybes nares ir EB remti visišką skaitmeninės įrangos ES kino teatruose diegimą 
ir kurti Europos ir nacionalines programas, skirtas perėjimui prie skaitmeninių 
technologijų remti;

6. pabrėžia, kad skaitmeninis kinas pagerina vaizdo ir garso kokybę suteikdamas galimybę 
stebėti įvairesnes ir lankstesnes gyvų renginių programas, leisdamas naudotis 
naujausiomis technologijomis, pvz., 3D, kurios galėtų pritraukti naują ir platesnę publiką;

7. pripažįsta, kad, nors skaitmeninių technologijų diegimas kino teatruose yra pagrindinis 
prioritetas, reikia imtis nuoseklios technologijų plėtros, nes vidutiniu ir ilguoju 
laikotarpiais gali tekti labiau prisitaikyti prie naujų rodymo technologijų;

Grėsmės

8. pripažįsta, kad didelės skaitmeninimo išlaidos tampa didele našta daugeliui mažų ir 
nepriklausomų kino teatrų, kuriems, gresiant uždarymui, reikalinga speciali parama;

9. pripažįsta, kad kino teatrai yra vietos, kur žmonės susitinka ir keičiasi nuomonėmis, ir 
pabrėžia, kad mažų ir nepriklausomų kino teatrų išnykimas, visų pirma mažuose 
miestuose ir mažiau išsivysčiusiuose regionuose, gali apriboti Europos kino teatrų 
prieinamumą;

Standartizavimas ir archyvavimas

10. pabrėžia būtinybę užtikrinti skaitmeninių demonstravimo sistemų ir medžiagų bei kitų 
prietaisų sąveiką;

11. rekomenduoja standartizuoti sistemas remiantis ISO gamybos, paskirstymo ir filmų 
rodymo standartais;

12. pabrėžia 2K ir 4K skiriamosios gebos sistemų, kurios suteikia galimybę rodyti filmus 3D, 
HDTV ir Blu-Ray formatu, taip pat teikti užsakomąsias vaizdo programų paslaugas, 
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svarbą;

13. rekomenduoja valstybėms narėms priimti teisines priemones siekiant užtikrinti, kad 
audiovizualiniai darbai, laikomi nacionalinio paveldo dalimi, būtų renkami, 
kataloguojami, atkuriami ir platinami kultūros, švietimo ir mokslo reikmėms atsižvelgiant 
į autoriaus teises;

Finansavimo modeliai

14. pabrėžia, kad siekiant palengvinti skaitmeninimo procesą reikia užtikrinti, kad lanksčios ir 
įvairios finansavimo priemonės, tiek viešosios, tiek privačios, būtų prieinamos vietos, 
regioniniu ir Europos lygmenimis;

15. pabrėžia, kad, nors Europos struktūriniai fondai yra svarbus skaitmeninimo projektų ir 
mokymo iniciatyvų finansavimo šaltinis, finansavimas turi būti didinamas kaip naujų 
2014–2020 m. finansinių perspektyvų dalis;

16. pabrėžia Europos investicijų banko kino teatrams, vykdantiems skaitmeninimo darbus ir 
neturintiems tinkamo finansavimo, teikiamų lengvatinių paskolų prieinamumą;

17. pripažįsta, kad vadinamasis virtualios kopijos mokesčio finansavimo modelis tinka 
dideliems kino teatrų tinklams, tačiau tai nėra geriausias sprendimas mažiems ir 
nepriklausomiems kino teatrams, kuriuos apriboja investicinių lėšų trūkumas;

18. mano, kad reikia sukurti platintojus ir kino rodytojus jungiančius mechanizmus, ir ragina 
stiprinti mažų kino teatrų bendradarbiavimą siekiant sumažinti su investicijomis į 
skaitmeninę įrangą susijusias išlaidas;

19. pabrėžia būtinybę įgyvendinti mokymo programas, skirtas audiovizualinio sektoriaus 
specialistams, leidžiant jiems prisitaikyti prie skaitmeninių technologijų ir naujų verslo 
modelių;

Švietimas ir kinas

20. pabrėžia, kad su kinu susijęs švietimas yra svarbus elementas ugdant teigiamus asmenybės 
bruožus, kurie atitinka visuomenės ir kartų pripažintas bendrąsias vertybes;

21. pabrėžia, kad su kinu susijęs švietimas yra sudedamoji švietimo dalis, leidžianti piliečiams 
žiniasklaidą vertinti kritiškai;

22. ragina valstybes nares įtraukti švietimą apie kiną į savo nacionalines švietimo programas;

Programa MEDIA 

23. pripažįsta, kad programa MEDIA Europos audiovizualinę pramonę palaikė ilgiau kaip du 
dešimtmečius ir prisidėjo prie Europos filmų kūrimo, paskirstymo ir skatinimo;

24. pabrėžia programos MEDIA svarbą diegiant kino teatrų skaitmeninę įrangą ir ragina skirti 
daugiau lėšų kitame programos etape sprendžiant su skaitmeninių technologijų diegimu 
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susijusias problemas;

25. pabrėžia, kad reikia imtis naujų iniciatyvų kaip kito programos MEDIA etapo dalies 
gerinant ir skatinant vertimą, dubliavimą, titravimą ir subtitravimą;

Paskirstymo modeliai

26. pažymi, kad skaitmeninės technologijos turėjo įtakos filmų paskirstymo pobūdžiui 
įvairiomis platformomis ir prietaisais teikiant linijines arba nelinijines paslaugas;

27. pažymi, kad skaitmeninės technologijos skatina naujus paskirstymo ir lankstaus išleidimo 
būdus, kaip antai galimybė išleisti filmą įvairiose platformose tuoj po jo pasirodymo 
teatruose;

Europos kino skatinimas

28. ragina valstybes nares uþtikrinti, kad á jø kino teatrø rodymo programas bûtø átraukta kuo 
daugiau Europos filmø didinant jø apyvartà ir reklamà Europoje ir suteikti ES pilieèiams 
galimybæ ávertinti tokiø filmø turtingumà ir ávairovæ;

29. ragina valstybes nares skatinti ir remti Europos filmø paskirstymà ir apyvartà savo 
teritorijose per specialius renginius ir ðventes;

30. pripaþásta EP kino apdovanojimø LUX vaidmená skatinant Europos filmus ir 
daugiakalbystæ, laimëjusá filmà su subtitrais iðverèiant á 23 oficialias ES kalbas ir taip 
pat skatinant ES pilieèiø visuomenës diskusijas;

o

o o

31. paveda Pirmininkui perduoti šià rezoliucijà Tarybai, Komisijai ir valstybiø nariø 
vyriausybëms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

„Europos kinas skaitmeninių technologijų eroje“ pirmiausia ir svarbiausia yra kaip kvietimas 
apsvarstyti pačią kino funkciją: kokį vaidmenį jis atlieka pilietinės visuomenės kūrimo ir 
tvarumo atžvilgiu?

Piliečių ir jų nacionalinių arba Europos institucijų sąsaja yra labai trapi. Šio trapaus santykio 
esmė susijusi su mūsų individualios ir kolektyvinės tapatybės klausimu.

Bet ką šiandien reiškia būti Europos piliečiu? Kinas pateikia labai tvirtą atsakymą į šį 
klausimą.

Kaip teigia Wim Wenders, kinas turi būti suvokiamas kaip politinis veiksmas, kuriuo 
siekiama kurti Europos dvasią: „Europa turi savo pačios dvasią, įtvirtintą jos kultūroje. Šią 
kultūrą formuoja priemonė, kuri yra mūsų individualios ir kolektyvinės sąmonės kertinis 
akmuo, kuris savo ruožtu kuria Europos viltį. Ši priemonė turi vardą: kinas.“ Wimo 
Wenderso žodžiai turi būti pagrindinis bet kokio bandymo formuoti Europos kino ateitį 
principas.

Naujas kino funkcijos apibrėžimas Europos kontekste, „Europos kinas skaitmeninių 
technologijų eroje“ kelia abejonių dėl viešosios politikos, įgyvendinamos siekiant remti 
Europos kiną.

Kiną reikia vertinti dviem skirtingais aspektais: viena vertus, kaip kultūros įrankį, kur 
investicijos padeda sukurti ilgalaikius neapčiuopiamus rezultatus, kita vertus, kaip svarbią 
Europos pramonės šaką. Kūryba yra kultūros širdis, o pramonė – jos plaučiai.

Iššūkiai Europos kinui

Europos kinas susiduria su iki šiol didžiausiu iššūkiu: siekiu susidoroti su šiuolaikinių 
technologijų reikalavimais. Kino ateitis yra neatskiriamai susieta su skaitmeninių technologijų 
eros pradžia. Modernios technologijos keičia audiovizualinį sektorių mesdamos iššūkius ir 
suteikdamos galimybių Europos kino filmų gamybai, paskirstymui ir prieinamumui, taip pat 
keldamos tam tikrus pavojus perėjimui nuo analoginių prie skaitmeninių sistemų. Pasikeitimo 
procesas turi būti sparčiai užbaigtas ir koordinuojamas ne tik nacionaliniu, bet ir Europos 
lygmeniu. Dalyvavimas šiame procese turi būti ne tik viešojo, bet ir privačiojo sektoriaus 
atsakomybė.

Europos kino potencialas

Europos kinas turi didžiulį potencialą. Europos audiovizualinės observatorijos duomenimis, 
Europos Sąjungoje yra apie 30 000 ekranų. Dauguma jų yra maži kino teatrai, turintys tik 
vieną arba du ekranus. Pastaraisiais metais buvome skaitmeninių technologijų diegimo kino 
teatruose paspartėjimo, kurį skatina skaitmeninių filmų, daugiausia iš Jungtinių Valstijų, 
gamyba, taip pat didesnis visuomenės poreikis filmams, sukurtiems naudojant 3D 
technologijas, liudininkais.

2010 m. skaitmeninius projektorius turinčių kino teatrų skaičius buvo 8 682 – daugiau kaip 
dvigubai tiek, kiek jų buvo 2009 m. – 4 129.
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Europos kino potencialas taip pat išnaudojamas filmams statyti. 2010 m. Europoje buvo 
pastatyti 1 203 filmai, palyginti su 754, pastatytais Jungtinėse Valstijose. Europos kino teatrai 
pardavė beveik 1 mlrd. bilietų, Europos filmai sudarė 27 proc. rinkos. Vis dėlto Europos kino 
rinka su savo potencialu vis dar nėra integruota, ir filmų paskirstymas ES pasirodo esantis 
labai sudėtingas. Kino teatrų prieinamumas yra nevienodas: Vakarų Europoje vienam ekranui 
tenka 160 102 žmonės, palyginti su 40 750 žmonių, tenkančių vienam ekranui Vidurio ir Rytų 
Europoje. 

Nuo analoginių prie skaitmeninių technologijų

Reikia tikėtis, kad artimiausioje ateityje dauguma kino teatrų pereis prie skaitmeninių 
technologijų, ir filmų kopijos daugiau nebebus įrašomos 35 mm juostelėse. Pagal dabartinę 
sistemą didesnė išlaidų dalis tenka statytojams ir kino teatrų savininkams, kurie turi laikytis 
dvigubos sistemos: analoginių ir skaitmeninių filmų rodymo.

Didelių išlaidų, siekiančių iki 2 000 EUR, patiriama dėl išlaidų gaminant kino juostą, o 
būtinybė parengti atskirą kopiją kiekviena kalba riboja filmų paskirstymo apimtį. 

Skaitmeninės kopijos gamybos išlaidos yra mažesnės – apie 200 EUR. Jei kino teatrai turi 
galimybę naudotis didelės spartos plačiajuosčiu internetu arba palydoviniu ryšiu, filmo 
perdavimas yra pigesnis ir greitesnis. Šis paskirstymo metodas suteikia galimybę surengti 
kelias filmo premjeras vienu metu keliomis kalbomis visuose kino teatruose. Šis metodas gali 
būti naudingas nepriklausomiems ir mažo biudžeto filmams, kurie šiuo metu nėra plačiai 
paplitę. Rezultatas yra toks, kad skaitmeninės technologijos ir paskirstymas suteikia galimybę 
parodyti daugiau filmų premjerų, supaprastinti filmų paskirstymą ir užtikrinti didesnį Europos 
kino teatrų prieinamumą ES piliečiams.

Būtina pabrėžti, kad skaitmeninių projektorių, kurių ekranas šiuo metu kainuoja apytikriai 
100 000 EUR, įrengimas reikalauja didelių išlaidų. Kyla pavojus, kad tie kino teatrai, kurie 
nedalyvauja skaitmeninimo procese, bus išstumti iš rinkos ir bankrutuos. Tai gali atriboti kai 
kurias visuomenės grupes nuo filmų kultūros paveikiant visų pirma kaimo ir mažiau 
išsivysčiusias vietoves, kuriose vyrauja maži ir nepriklausomi kino teatrai. Jų uždarymas gali 
sukelti kliūčių populiarinant kultūrą ir sunkumų užimtumo sektoriuje.

Pertvarkant Europos kiną reikia atsižvelgti į nuolatinę technologijų plėtrą. Ilgainiui tai gali 
reikšti būtinybę pereiti prie kito, naujesnio formato. Dabartinė 2K ir 4K skiriamoji geba 
sėkmingai užtikrina galimybę visuomenei peržiūrėti filmus 3D formatu. Europos 3D filmų 
gamybos sektorius turi didelių plėtros galimybių. Todėl, siekiant laikytis ISO standartų ne tik 
Europos, bet ir tarptautiniu lygmeniu, reikia standartizuoti sistemas per trumpą laiką. Dėl 
skubaus perėjimo valstybės narės turės suarchyvuoti savo nacionalinį filmų paveldą
skaitmeninėje terpėje. Suskaitmenintų filmų archyvas bus naudingas būsimoms kartoms 
mokslinių tyrimų, taip pat švietimo ir mokslinėms reikmėms. Todėl svarbu remti kino teatrus 
ir filmų bibliotekas, kurie užtikrina Europos filmų paveldo tęstinumą.

Skaitmeninės technologijos kultūros ir filmų srityje paskatins diskusiją dėl terpės 
chronologijos ateityje. Jei sutinkame, kad Europos filmų populiarinimas ir didesnis 
prieinamumas yra lemiamas veiksnys, būtina kurti lanksčius modelius, kurie užtikrintų 
subalansuotą linijinių ir nelinijinių platformų naudojimą atsižvelgiant į autoriaus teises.
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Europos kino rėmimo programos

Visų valstybių narių dalyviai turėtų susivienyti pereinant nuo analoginių prie skaitmeninių 
kino teatrų nacionaliniu ir ES lygmenimis viešajame ir privačiajame sektoriuose. Europos 
Parlamentas turi inicijuoti šį modelio pakeitimą skirdamas tam finansavimą.

Svarbu palaikyti skirtingus skaitmeninių technologijų diegimo kino teatruose finansavimo 
būdus politiniu lygmeniu. Viena iš svarbiausių finansavimo priemonių yra struktūriniai 
fondai. Taigi į naująją finansinę 2014–2020 m. perspektyvą turi būti įtraukta atitinkamo lygio 
parama. Reikia pabrėžti, kad Europos regioninės plėtros fondo parama jau padėjo kai kurioms 
kino studijoms lengviau įveikti skaitmeninimo sunkumus. Pavyzdžiui, reikėtų paminėti 
Mažosios Lenkijos regiono, Vokietijos Žemosios Saksonijos, Vidurio ir Šiaurės Portugalijos, 
taip pat Alentežo regiono kino teatrus.

Svarbu priminti, kad virtualios kopijos mokesčio finansavimo sistema sukurta siekiant 
palengvinti perėjimą nuo analoginio prie skaitmeninio rodymo. Virtualios kopijos mokestis 
tinka dideliam tinklui priklausantiems ir daugiaekraniams kino teatrams, tačiau mažiems ir 
nepriklausomiems kino teatrams jis nepritaikytas. Pokyčių greitis ir lėšų stoka gali priversti 
mažus kino teatrus, kurie virtualios kopijos mokesčio atžvilgiu neremiami ir kurie negali sau 
leisti įsigyti naujų skaitmeninių projektorių, užsidaryti. Atsižvelgiant į tai, siekiama 
įgyvendinti mechanizmus, skirtus platintojams ir rodytojams integruoti ir mažų kino teatrų 
bendradarbiavimui skatinti siekiant sumažinti skaitmeninei įrangai įsigyti reikalingas išlaidas. 

Kita svarbi priemonė yra Europos investicijų banko siūlomų lengvatinių kreditų kino 
teatrams, neturintiems pakankamai lėšų skaitmeninimo procesui, prieinamumas.

Svarbu tinkamai įvertinti programos MEDIA reikšmę, kurią sumanius prieš 20 metų buvo 
suteiktos palankios finansinės sąlygos Europos platintojams ir kuri gerokai prisidėjo prie 
Europos filmų plėtros ir skatinimo. Remiantis programa MEDIA reikia imtis naujų iniciatyvų, 
skirtų vertimui, dubliavimui, titravimui ir subtitravimui ir mokymo programoms, skirtoms 
audiovizualinio ir filmų sektoriaus atstovams, gerinti ir palaikyti siekiant pritaikyti jų 
kompetenciją prie skaitmeninių technologijų.

Švietimas ir kinas

Europos Sąjungos programas, ypač MEDIA ir MEDIA MUNDUS, reikia peržiūrėti 
atsižvelgiant į finansines 2014–2020 m. perspektyvas. Reikia imtis spaudimo siekiant išlaikyti 
tvirtą finansinę paramą kinui ir, dar plačiau, kultūrai ir švietimui. Akultūracija iš tikrųjų negali 
būti atsieta nuo švietimo.

Švietimas, susijęs su kinu, turi ugdyti visuomenei reikalingus žiniasklaidos priemonių 
naudojimo įgūdžius ir padėti jai geriau suprasti ir įvertinti skirtingą informacijos turinį. 
Piliečių mokymas, kaip „perskaityti vaizdą“ kaip sudedamoji švietimo dalis praplečia žinias 
apie pasaulį, suformuoja mąstymo ir suvokimo procesą, lavina vaizduotę ir padeda jiems 
išmokti filmų kalbą. Atvesdami jauną žiūrovą į filmų kultūros pasaulį ir taip gilindami jo 
žinias, turime galimybę išugdyti žmogų, kuris toliau domėsis vertingais kino filmais ir kuris 
gebės juos vertinti. 
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Kaip 1934 m. Erwin Panofsky atkreipė dėmesį, „būtent filmai labiau negu bet kuri kita jėga 
formuoja nuomones, skonį, kalbą, aprangą, elgesį ir netgi fizinę išvaizdą“.

Be abejo, ilgainiui valstybių narių išlaidos švietimui, susijusiam su kinu, tampa pelninga 
investicija. Todėl valstybės narės raginamos į nacionalines mokymo programas įvesti 
mokymo apie filmus kursą. Jei siekiame skatinti kultūros įvairovę, kuria pagrįsta ES, turime 
investuoti į jaunus žmones.

Europos kino propagavimas

Vienas iš skatinimo ir investavimo būdų populiarinant Europos kiną Europoje yra filmų 
festivaliai. Valstybės narės ir Europos institucijos raginamos skatinti, palaikyti ir platinti 
pačius vertingiausius filmus organizuojant specialius renginius ir festivalius. 

Puikus daugiakultūriškumo ir daugiakalbiškumo skatinimo pavyzdys yra Europos Parlamento 
kino apdovanojimų LUX ir būsimų kino festivalių LUX iniciatyvos. Šios kultūrinės 
iniciatyvos pridėtinė vertė yra ta, kad ji skatina diskusijas temomis, kurias reikia aptarti ir 
kurios yra svarbios valstybių narių piliečiams. Rodomi filmai yra susiję su svarbiomis 
Europos vertybėmis, kurių jėga kyla iš saviraiškos per įvairovę.

Kaip teigiama Zygmunto Baumano knygoje, kultūra suvokiama kaip erdvė, kur „kitas“ visada 
yra kieno nors kaimynas. Atsižvelgiant į šią apibrėžtį, nėra jokių abejonių, kad Europa turi 
atlikti ypač svarbų vaidmenį gaivinant mūsų kultūros suvokimą, nes būtent Europa ir jos 
didelė tautų, kalbų ir istorijos įvairovė yra erdvė, kur „kitas“ visada yra kieno nors kaimynas 
ir kur kiekvienas yra nuolat raginamas mokytis iš visų kitų.

Apskritai pranešimo projektu „Europos kinas skaitmeninių technologijų eroje“ siekiama 
skatinti ir palaikyti Europos kino turtingumą ir suteikti kuo didesnę galimybę susipažinti su 
piliečiais dėl vienybės ir minties laisvės.


