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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas kino digitālajā laikmetā
(2010/2306(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 
(UNESCO) 2005. gada 20. oktobra Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu 
Nr. 1718/2006/EK par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē 
(MEDIA 2007)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 16. novembra Ieteikumu par filmu 
mantojumu un ar to saistītu industriālo darbību konkurētspēju3,

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 24. augusta Ieteikumu par kultūras materiālu 
pārveidošanu ciparu formātā, pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā4,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 18. un 19. novembra Secinājumus par Eiropas kinoteātru 
digitalizācijas sniegtajām iespējām un pārbaudījumiem5,

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 13. novembra Secinājumus par kultūras materiālu 
pārveidošanu ciparu formātā, to pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formātā6,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par valsts atbalsta vērtēšanas kritērijiem, kas ietverti 
Komisijas 2001. gada 26. septembra paziņojumā par atsevišķiem juridiskajiem aspektiem 
saistībā ar kinematogrāfijas un citiem audiovizuālajiem darbiem (Paziņojums par 
kinematogrāfiju)7,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2010. gada 2. jūlija darba dokumentu par problēmām, kas 
saistītas ar Eiropas analogā laikmeta un digitālā laikmeta filmu mantojumu (Filmu 
mantojuma ieteikuma otrais īstenošanas ziņojums) (SEC(2010)0853),

                                               
1 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.
2 OV L 327, 24.11.2006., 12. lpp.
3 OV L 323, 9.12.2005., 57. lpp.
4 OV L 236, 31.8.2006., 28. lpp.
5 OV C 323, 30.11.2010., 15. lpp.
6 OV C 297, 7.12.2006., 1. lpp.
7 OV C 31, 7.2.2009., 1. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu par „Eiropa 2020 Stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” 
(COM(2010)0245),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Zaļo grāmatu „Kultūras un radošo nozaru 
potenciāla īstenošana” (COM(2010)0183),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 24. septembra Paziņojumu par Eiropas kino iespējām un 
problēmām digitālajā laikmetā (COM(2010)0487),

– ņemot vērā 2002. gada 2. jūlija Rezolūciju par atsevišķiem juridiskajiem aspektiem 
saistībā ar kinematogrāfijas un citiem audiovizuālajiem darbiem1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2011. gada 2. aprīļa atzinumu par „Eiropas kino digitālajā 
laikmetā”2,

– ņemot vērā 2011. gada 12. maija Rezolūciju par kultūras un radošo nozaru potenciāla 
īstenošanu3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

A. tā kā kultūra veido Eiropas identitāšu un kopīgo vērtību fundamentālu pamatu,

B. tā kā kultūrai ir jābūt Eiropas pilsoņus integrējošam un apvienojošam faktoram, jo īpaši 
krīzes laikā,

C. tā kā Eiropas kino ir nozīmīga kultūras daļa, kas veicina ES pilsoņu savstarpējo dialogu un 
izpratni, vienlaikus veicot nozīmīgu uzdevumu kultūru un lingvistiskās dažādības 
saglabāšanā un veicināšanā,

D. tā kā Eiropas audiovizuālais sektors, tostarp kino, veido nozīmīgu ES ekonomikas daļu un 
tam ir jābūt konkurētspējīgākam globālā līmenī,

E. tā kā digitālā laikmeta iestāšanās ir radījusi jaunas iespējas audiovizuālajam sektoram, jo 
īpaši filmu industrijai, attiecībā uz filmu efektīvāku izplatīšanu, demonstrēšanu un 
pieejamību, bet pārejas procesā uz digitālajām tehnoloģijām Eiropas kino ir radušās arī 
vairākas nopietnas problēmas,

F. tā kā steidzami ir jāveic Eiropas kino industrijas un tās kinoteātru digitalizācija un tai ir 
jātiek atbalstītai Eiropas un valstiskā līmenī, 

                                               
1 OV C 271 E, 12.11.2003., 176. lpp.
2 OV C 104, 2.4.2011., 31. lpp.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA-PROV(2011)0240.
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G. tā kā vietējās un reģionālās lēmējiestādes ir galvenās vienības Eiropas kultūras mantojuma 
aizsardzībā un popularizēšanā, jo īpaši filmu un kinoteātru digitalizācijas jomā,

H. tā kā pārejai uz digitālajām tehnoloģijām ir jābūt pēc iespējas ātrākai, lai novērstu 
ražošanas un izplatīšanas izmaksu dubultošanos,

Pašreizējais stāvoklis

1. Norāda, ka Eiropas kino tirgus ir ļoti sadrumstalots un diversificēts un lielākajai daļai 
kinoteātru ir tikai viens vai divi ekrāni;

2. Norāda, ka multipleksi veido lielāko daļu no digitalizētajiem kinoteātriem;

3. Norāda, ka Eiropā kinoteātru pieejamība tās pilsoņiem nav līdzsvarota;

4. Norāda, ka Eiropas kino industrijas potenciāls pastāvīgi pieaug, bet kinoteātros rādīto 
Eiropas filmu īpatsvars joprojām nav pietiekams;

Iespējas un problēmas

5. Aicina dalībvalstis un EK atbalstīt ES kinoteātru pilnīgu digitalizāciju un izveidot Eiropas 
un valstu līmenī programmas pārejai uz digitālajām tehnoloģijām;

6. Uzsver, ka digitālais kino uzlabo attēla un skaņas kvalitāti, ļaujot veikt daudzveidīgāku un 
elastīgāku reāllaika notikumu programmu izveidi ar novatorisku tehnoloģiju izmantošanas 
iespējām, piemēram, 3D, kas var piesaistīt jaunu un plašāku publiku;

7. Atzīst, ka kinoteātru digitalizācija ir galvenā prioritāte, bet tomēr ir jāņem vērā pastāvīga 
tehnoloģijas attīstība, jo vidējā un ilgtermiņā var rasties vajadzība veikt adaptāciju 
atbilstoši jaunākajiem demonstrēšanas formātiem;

Draudi

8. Atzīst, ka digitalizācijas augstās izmaksas daudziem mazajiem un neatkarīgajiem 
kinoteātriem rada būtiskas grūtības un tiem ir vajadzīgs īpašs atbalsts, lai tie spētu turpināt 
savu darbību;

9. Atzīst, ka kinoteātri ir vietas, kur cilvēki satiekas un apmainās viedokļiem, kā arī uzsver, 
ka mazo un neatkarīgo kinoteātru izzušana, jo īpaši mazpilsētās un mazāk attīstītos 
reģionos, var ierobežot piekļuvi Eiropas kinoteātriem;

Standartizācija un arhivēšana

10. Uzsver vajadzību nodrošināt digitālo demonstrēšanas sistēmu un materiālu savstarpēju 
savietojamību un savietojamību ar citām ierīcēm;

11. Iesaka sistēmu standartizāciju atbilstoši ISO standartiem filmu ražošanas, izplatīšanas un 
demonstrēšanas jomā;

12. Uzsver 2K un 4K izšķirtspējas sistēmu nozīmīgumu, jo šīs sistēmas ļauj demonstrēt filmas 
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3D, HDTV un Blu-Ray formātā, kā arī izmantot Video pēc pieprasījuma (VOD) 
pakalpojumus;

13. Iesaka dalībvalstīm pieņemt tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka audiovizuālie darbi kā daļa 
no nacionālā kultūras mantojuma tiktu apkopoti, kataloģizēti, restaurēti un izplatīti 
kultūras, izglītības un zinātnes mērķiem, ievērojot uz šiem darbiem attiecināmās 
autortiesības;

Finansēšanas modeļi

14. Uzsver, ka digitalizācijas procesa atvieglošanas nolūkā ir jābūt pieejamam elastīgam un 
daudzpusīgam finansējumam no publiskā un privātā sektora vietējā, reģionālā, valsts un 
Eiropas līmenī;

15. Uzsver, ka Eiropas struktūrfondi ir nozīmīgs finansējuma avots digitalizācijas projektiem 
un mācību iniciatīvām, bet finansējumu tomēr vajadzētu palielināt kā daļu no jaunā ES 
finanšu plāna 2014.–2020. gadam;

16. Uzsver Eiropas Investīciju bankas preferenciālo aizdevumu pieejamību kinoteātriem, 
kuriem nav piemērotu finansiālo līdzekļu digitalizācijas veikšanai; 

17. Atzīst, ka tā saucamais maksas par virtuālu kopiju (VPF) finansēšanas modelis ir 
piemērots lieliem kinoteātru tīkliem, bet nav optimāls risinājums maziem un neatkarīgiem 
kinoteātriem, kurus ierobežo finanšu investīciju trūkums;

18. Uzskata, ka ir jāievieš izplatītājus un izrādītājus integrējoši mehānismi, un aicina 
nostiprināt mazo kinoteātru savstarpēju sadarbību, lai samazinātu ieguldījumu izmaksas 
digitālajā aprīkojumā;

19. Uzsver vajadzību ieviest mācību programmas profesionāļiem audiovizuālajā sektorā, lai 
ļautu tiem adaptēties darbam ar digitālajām tehnoloģijām un jauniem uzņēmējdarbības 
modeļiem;

Izpratnes veidošana par kinematogrāfiju

20. Uzsver, ka izpratnes veidošana par kinematogrāfiju ir nozīmīgs pozitīvu personības 
iezīmju attīstīšanas elements, kas pārstāv dažādu sabiedrību un atšķirīgu paaudžu atzītas 
kopīgās vērtības;

21. Uzsver, ka izpratne par kinematogrāfiju kā neatņemama izglītības daļa ļauj pilsoņiem 
izkopt kritisku izpratni par medijiem;

22. Aicina dalībvalstis iekļaut izpratnes veidošanu par kinematogrāfiju savās izglītības 
programmās;

MEDIA programma 

23. Atzīst, ka MEDIA programma ir atbalstījusi Eiropas audiovizuālo industriju vairāk nekā 
divu dekāžu garumā un ir sniegusi ieguldījumu Eiropas filmu attīstībā, izplatīšanā un 
popularizēšanā;



PR\869124LV.doc 7/11 PE467.003v01-00

LV

24. Uzsver MEDIA programmas nozīmīgumu kinoteātru digitalizācijā un aicina palielināt 
finansiālos ieguldījumus programmas nākamajā fāzē, lai atrisinātu ar digitālajām 
tehnoloģijām saistītās problēmas;

25. Uzsver, ka jaunās iniciatīvas ir jāievieš kā daļa no MEDIA programmas nākamās fāzes, lai 
uzlabotu un veicinātu tulkošanu, ierunāšanu, subtitrēšanu un virstitrēšanu;

Izplatīšanas modeļi

26. Norāda, ka digitālās tehnoloģijas ir ietekmējušas filmu izplatīšanas veidus uz dažādām 
platformām un ar dažādām ierīcēm, izmantojot lineārus vai nelineārus pakalpojumus;

27. Norāda, ka digitālās tehnoloģijas ļauj izmantot jaunus izplatīšanas modeļus un elastīgu 
izlaišanu, piemēram, iespēju izlaist filmu uz dažādām platformām drīz pēc tam, kad filmu 
sāk demonstrēt kinoteātros;

Eiropas kinematogrāfijas popularizēšana

28. Aicina dalîbvalstis nodroðinât pçc iespçjas plaðâku Eiropas filmu iekïauðanu savu 
kinoteâtru programmâs, lai uzlabotu to apriti un popularizçðanu ES, kâ arî ïautu ES 
pilsoòiem baudît ðo filmu krâðòumu un daudzveidîbu;

29. Aicina dalîbvalstis veicinât un atbalstît Eiropas filmu izplatîbu un apriti savâs teritorijâs, 
ðâ mçría sasniegðanai izmantojot attiecîgus pasâkumus un festivâlus;

30. Atzîst, ka EP LUX balvai ir bûtiska nozîme Eiropas filmu popularizçðanâ un 
daudzvalodîbas veicinâðanâ, nodroðinot uzvarçtâjas filmas subtitru tulkoðanu visâs 23 
oficiâlajâs ES valodâs, kâ arî radot sabiedriskas diskusijas ES pilsoòu vidû;

o

o o

31. Uzdod priekðsçdçtâjam nosûtît ðo rezolûciju Padomei, Komisijai un dalîbvalstu valdîbâm 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

„Eiropas kino digitālajā laikmetā” pirmkārt un galvenokārt ir aicinājums apsvērt kino 
pamatfunkciju — kāda nozīme tam ir pilsoniskas sabiedrības izveidošanā un ilgtspējībā?

Saikne starp pilsoņiem un to valsts vai Eiropas iestādēm ir trausla. Šo trauslo attiecību centrā 
ir jautājums par mūsu identitāti — gan individuālo, gan kolektīvo.

Bet ko gan nozīmē būt Eiropas pilsonim mūsdienās? Kino sniedz ļoti spēcīgu atbildi.

Kino ir jāuztver kā politisks akts, kura mērķis ir izveidot Eiropas dvēseli atbilstoši Vima 
Vendersa vārdiem: „Eiropai ir sava dvēsele, kuras saknes meklējamas kultūrā. Un šī kultūra
tiek veidota ar instrumentu, kas ir stūrakmens mūsu individuālai un kolektīvai apziņai, kura 
savukārt rada Eiropas cerību. Šim instrumentam ir nosaukums — kino. ” Šiem Vima 
Vendersa vārdiem ir jābūt pamatprincipam katrā centienā veidot Eiropas kino nākotni.

Saistībā ar kino funkciju pārdefinēšanu Eiropā „Eiropas kino digitālajā laikmetā” liek izvērtēt 
publisko politiku, kas ieviesta, lai atbalstītu Eiropas kino.

Kino ir jāapskata no diviem atšķirīgiem skatupunktiem — no vienas puses, kā kultūras rīks, 
kurā veiktie ieguldījumi sniedz netveramus ilgtermiņa rezultātus, un, no otras puses, kā 
svarīga Eiropas industrijas nozare. Radīšana ir kultūras sirds, bet industrija — tās plaušas.

Ar Eiropas kino saistītās problēmas

Eiropas kino pašreiz atrodas lielākā izaicinājuma priekšā – tam ir jāspēj piemēroties moderno 
tehnoloģiju izvirzītajām prasībām. Kino nākotne ir nesaraujami saistīta ar digitālās ēras 
iestāšanos. Modernās tehnoloģijas maina audiovizuālo sektoru, radot pārbaudījumus un 
iespējas Eiropas filmu ražošanai, izplatīšanai un pieejamībai, kā arī noteiktu apdraudējumu 
pārejā no analogajām uz digitālajām sistēmām. Pārejas procesam ir jānorit ātri, un tam ir 
jātiek koordinētam gan valsts, gan Eiropas līmenī. Par dalību šajā procesā atbildību jāuzņemas 
gan publiskajam, gan privātajam sektoram.

Eiropas kino popularizēšana

Eiropas kino piemīt milzīgs potenciāls. Saskaņā ar Eiropas Audiovizuālās observatorijas 
datiem Eiropas Savienībā pastāv aptuveni 30 000 ekrānu. Lielākā daļa no tiem ir mazos 
kinoteātros, kas aprīkoti tikai ar vienu vai diviem ekrāniem. Pēdējo gadu laikā esam 
pieredzējuši kinoteātru digitalizācijas procesa paātrināšanos, ko izraisīja digitālo filmu 
ražošana galvenokārt ASV, kā  arī publikas pieprasījuma pieaugums pēc filmām, kuras 
uzņemtas, izmantojot 3D tehnoloģijas.

Ar digitāliem projektoriem aprīkoto kinoteātru skaits 2010. gadā bija 8682, kas ir vairāk nekā 
divreiz vairāk nekā 2009. gadā, kad ar digitālajiem projektoriem bija aprīkoti 4129 kinoteātri.

Eiropas kino potenciāls attiecas arī uz filmu ražošanu. 2010. gadā Eiropā tika uzņemtas 
1203 filmas salīdzinājumā ar 754 filmām, kas tika uzņemtas ASV. Eiropas kinoteātri ir 
pārdevuši gandrīz miljards biļešu uz Eiropas filmu seansiem, kas veido 27 % no tirgus. Tomēr 
Eiropas kino tirgus par spīti savam potenciālam joprojām nav integrēts, un filmu izplatīšana 
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ES robežās ir sarežģīta. Kinoteātru pieejamība nav vienāda — Rietumeiropā ir viens ekrāns 
uz 160 102 cilvēkiem, savukārt Centrāleiropā un Austrumeiropā viens ekrāns ir uz 40 750 
cilvēkiem. 

No analogajām uz digitālajām tehnoloģijām

Ir paredzams, ka tuvākajā nākotnē lielākajai daļai kinoteātru būs jāpāriet uz digitālo 
tehnoloģiju lietošanu un filmu kopijas vairs nebūs pieejamas uz 35 mm filmām. Pašreizējā 
situācija rada lielākas izmaksas ražotājiem un kinoteātru īpašniekiem, kuriem ir jāizmanto 
divas sistēmas — analogo filmu demonstrēšanas un digitālo filmu demonstrēšanas sistēma.

Celuloīda filmas ražošana rada augstas izmaksas, līdz pat EUR 2000, un vajadzība sagatavot 
atsevišķu kopiju katrai valodai ierobežo filmu izplatīšanas mērogu. 

Digitālas kopijas ražošanas izmaksas ir zemākas, tās veido aptuveni EUR 200. Ja kinoteātrim 
ir pieejams platjoslas interneta savienojums vai satelīta savienojums, filmas pārsūtīšana ir 
ātrāka un lētāka. Šī izplatīšanas metode ļauj vienlaikus veikt filmu pirmizrādes visos 
kinoteātros vairāku valodu versijās. Šī metode var sniegt priekšrocības neatkarīgām un 
mazbudžeta filmām, kuru izplatība pašlaik nav visai plaša. Digitālo tehnoloģiju un 
izplatīšanas rezultātā tiek uzlabotas filmu pirmizrāžu iespējas, vienkāršota filmu izplatīšana 
un palielināta Eiropas kino pieejamība ES pilsoņiem.

Ir jāuzsver augstās izmaksas, kas saistītas ar kinoteātru aprīkošanu ar digitālajiem 
projektoriem, pašlaik tās veido aptuveni EUR 100 000 uz ekrānu. Pastāv apdraudējums, ka 
kinoteātri, kuri neveiks digitalizācijas procesu, tiks izspiesti no tirgus un beigs savu darbību. 
Tas var ierobežot sabiedrības daļas piekļuvi kino, jo īpaši ietekmējot lauku un mazāk attīstītos 
apgabalus, kuros dominē mazie un neatkarīgie kinoteātri. To slēgšana var izraisīt 
sarežģījumus kultūras popularizēšanas jomā un nodarbinātības sektorā.

Eiropas kino transformēšanas procesā ir jāņem vērā tehnoloģiju pastāvīgā attīstība. Ilgtermiņā 
tas var nozīmēt vajadzību pāriet uz nākamā, jaunākā formāta lietošanu. Pašreizējā 2K un 4K 
izšķirtspēja veiksmīgi ļauj publikai skatīties filmas 3D formātā. Eiropas 3D filmu ražošanas 
sektoram ir lielas iespējas attīstīties. Tāpēc īstermiņa ir nepieciešama sistēmu standartizācija 
atbilstoši ISO standartiem gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī. Lai nodrošinātu ātru pāreju, 
dalībvalstīm būs jāveic sava kinematogrāfiskā mantojuma arhivēšana digitālos datu nesējos. 
Digitalizētu filmu arhīvus nākamās paaudzes varēs izmantot gan izpētes, gan izglītības un 
zinātnes mērķiem. Tādēļ ir ļoti svarīgi sniegt atbalstu kinoteātriem un filmu bibliotēkām, 
ļaujot tālāk attīstīties Eiropas kinematogrāfiskajam mantojumam.

Digitālās tehnoloģijas kultūras un kinematogrāfijas jomā sniedz pamatu debašu sākšanai par 
mediju hronoloģijas nākotni. Ja mēs pieņemam Eiropas filmu popularizēšanu un paaugstinātu 
pieejamību par izšķirošo faktoru, ir jāizveido elastīgi modeļi, kas sniedz lineāru un nelineāru 
platformu līdzsvarotas lietošanas iespējas, ņemot vērā autortiesību aizsardzību.

Eiropas kino atbalsta programmas

Visu dalībvalstu aktieriem ir jāapvienojas šajā transformācijas procesā no analogā uz digitālo 
kino gan valsts, gan Eiropas līmenī publiskajos un privātajos sektoros. Eiropas Parlamentam 
ir jāierosina šī paradigmu maiņa, veicot finansiālu ieguldījumu.
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Ir svarīgi politiskā līmenī atbalstīt dažādus kino digitalizācijas veidus. Viens no svarīgākajiem 
tā finansēšanas instrumentiem ir struktūrfondi. Tādēļ jaunajā finanšu plānā 2014.–
2020. gadam ir jāiekļauj atbilstoša līmeņa atbalsts. Ir jāuzsver, ka Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda sniegtais atbalsts jau vairākām kinostudijām ir palīdzējis risināt ar 
digitalizāciju saistītās problēmas. Kā piemēri ir minami kinoteātri Mazpolijas reģionā Polijā, 
Lejassaksijas reģionā Vācijā, Portugāles centrālajā un ziemeļu reģionā, kā arī Alenteho 
reģionā.

Ir svarīgi atcerēties, ka maksas par virtuālu kopiju (VPF) finansēšanas sistēma tika izveidota, 
lai uzlabotu pāreju no analogās uz digitālo demonstrēšanu. Lai gan VPF sistēma ir piemērota 
lielajām kinoteātru ķēdēm un vairākekrānu kinoteātriem, tomēr tā nav piemērota mazajiem un 
neatkarīgajiem kinoteātriem. Pārmaiņu norises temps un finansējuma trūkums var izraisīt 
mazo kinoteātru slēgšanu, jo tie nesaņem VPF atbalstu un nevar atļauties iegādāties jaunus 
digitālos projektorus. Šajā saistībā ir jāievieš mehānismi ar mērķi integrēt izplatītājus un 
izrādītājus, kā arī atbalstīt mazo kinoteātru savstarpējo sadarbību, lai samazinātu ar digitālo 
aprīkojumu saistītās izmaksas. 

Cits nozīmīgs instruments ir Eiropas Investīciju bankas piedāvāto preferenciālo kredītu likmes 
kinoteātriem, kuriem nepietiek finansējuma digitalizācijas procesa nodrošināšanai.

Ir svarīgi novērtēt MEDIA programmas nozīmi, kas kopš saviem pirmsākumiem, pirms 20 
gadiem, ir veicinājis labvēlīgus finansiālos apstākļus Eiropas izplatītājiem un sniedzis 
ievērojamu ieguldījumu Eiropas filmu attīstībā un popularizēšanā. MEDIA programmas 
ietvaros ir jāaizsāk jaunas iniciatīvas ar mērķi uzlabot un veicināt tulkošanu, ierunāšanu, 
subtitrēšanu un virstitrēšanu, kā arī mācību programmas, kuru mērķauditorija būtu 
audiovizuālā un filmu sektora pārstāvji, lai ļautu tiem piemērot savas zināšanas digitālajām 
tehnoloģijām.

Izpratnes veidošana par kinematogrāfiju

Finanšu plānā 2014.–2020. gadam ir jāpārskata Eiropas Savienības programmas, jo īpaši 
MEDIA un MEDIA MUNDUS. Ir jāpieprasa saglabāt spēcīgu finansiālo atbalstu kino un —
plašākā aspektā — kultūrai un izglītībai. Patiešām, kultūras līmeņa paaugstināšanās nav 
atdalāma no izglītības.

Izpratnes vairošana par kinematogrāfiju sniegtu publikai ar šo jomu saistītas prasmes un ļautu 
labāk izprast un novērtēt dažādo pieejamo filmu saturu. Ietverot „attēla lasīšanas” apguvi kā 
neatņemamu elementu izglītības programmā, tiktu vairotas iedzīvotāju zināšanas par pasauli, 
veidots uztveres un domāšanas process, attīstīta iztēle un palīdzēts apgūt kinematogrāfijas 
valodu. Iepazīstinot jaunu skatītāju ar kino pasauli un tādējādi padziļinot viņa zināšanas, tiek 
radīta iespēja izveidot personību, kas saglabās interesi par vērtīgiem kinematogrāfiskajiem 
darbiem un pratīs tos novērtēt. 

Kā 1934. gadā norādīja Ervīns Panofskis, „filmas ir tās, kas vairāk nekā jebkas cits veido 
viedokļus, gaumi, valodu, ģērbšanās stilu, uzvedību un pat fizisko izskatu”.

Dalībvalstu ieguldījums izpratnes veicināšanā par kinematogrāfiju, bez šaubām, ir ienesīgs 
ilgtermiņa ieguldījums. Tādēļ dalībvalstis tiek aicinātas iekļaut izpratnes veicināšanu par 
kinematogrāfiju savās izglītības programmās. Ja mēs cenšamies veicināt kultūru 
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daudzveidību, kas ir viens no ES stūrakmeņiem, mums ir jāiegulda jaunatnē.

Eiropas kinematogrāfijas popularizēšana

Viens no veidiem ieguldījumu veikšanai Eiropas kinematogrāfijā un tas popularizēšanai
Eiropā ir filmu festivāli. Dalībvalstis un Eiropas iestādes tiek rosinātas popularizēt, atbalstīt 
un izplatīt vērtīgākās filmas, organizējot īpašus pasākumus un festivālus. 

Izcils multikulturālisma un daudzvalodības veicināšanas paraugs ir Eiropas Parlamenta 
iniciatīvas — LUX filmu balva un gaidāmais LUX filmu festivāls. Šīs kulturālās iniciatīvas 
pievienotā vērtība ir tās ierosinātās diskusijas par tēmām, kurām ir vajadzīga apspriešana un 
kuras ir svarīgas dalībvalstu pilsoņiem. Demonstrētajās filmās ir skartas Eiropas vērtības, kuru 
spēks sakņojas to izpausmes daudzveidībā.

Atbilstoši Zigmunta Baumana grāmatā norādītajam, kultūra tiek uztverta kā telpa, kurā 
„savādākais” vienmēr ir kāda kaimiņš. Pamatojoties uz šo definīciju, nav šaubu, ka Eiropai ir 
īpaši svarīga nozīme mūsu izpratnes par kultūru atdzīvināšanā, jo Eiropa ar savu iedzīvotāju, 
valodu un vēstures daudzveidību ir šī telpa, kurā „savādākais” vienmēr ir kāda kaimiņš un 
kurā visiem pastāvīgi ir jāmācās citam no cita.

Kopumā „Eiropas kino digitālajā laikmetā” mērķis ir atbalstīt un uzturēt Eiropas kino un tā 
daudzveidību, kā arī nodrošinot pilsoņiem tā pieejamību vienotības un domas brīvības vārdā.


