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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar iċ-ċinema Ewropea fl-era diġitali
(2010/2306(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Promozzjoni tad-Diversità tal-
Espressjonijiet Kulturali adottata mill-Organizzazzjoni Edukattiva, Xjentifika u Kulturali 
tan-Nazzjonijiet Uniti (UNESCO) fl-20 ta’ Ottubru 2005,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/13/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ 
Marzu 2010 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, 
b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar il-forniment ta’ servizzi 
tal-media awdjoviżiva (Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media awdjoviżiva)1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1718/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-15 ta’ Novembru 2006 dwar l-implimentazzjoni ta’ programm ta’ appoġġ lis-settur 
awdjoviżiv Ewropew (MEDIA 2007)2,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ 
Novembru 2005 dwar il-patrimonju ċinematografiku u l-kompetittività ta’ attivitajiet 
industrijali relatati3,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Awwissu 2006 dwar id-
diġitizzazzjoni u l-aċċessibilità onlajn tal-materjal kulturali u l-preservazzjoni  diġitali4,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-18 u d-19 ta’ Novembru 2010 dwar l-
Opportunitajiet u l-Isfidi għaċ-Ċinema Ewropea fl-Era Diġitali5,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2006 dwar id-
Diġitizzazzjoni u l-Aċċessibilità Onlajn tal-Materjal Kulturali u l-Preservazzjoni  
Diġitali6,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kriterji ta’ valutazzjoni tal-
għajnuna tal-istat tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ċerti aspetti legali relatati 
max-xogħlijiet ċinematografiċi u xogħlijiet awdoviżivi oħra (Komunikazzjoni dwar iċ-
Ċinema) tas-26 ta’ Settembru 20017,

– wara li kkunsidra d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Lulju 2010 

                                               
1 ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 ĠU L 327, 24.11.2006, p. 12.
3 ĠU L 323, 9.12.2005, p. 57.
4 ĠU L 236, 31.8.2006, p. 28.
5 ĠU C 323, 30.11.2010, p. 15.
6 ĠU C 297, 7.12.2006, p. 1.
7 ĠU C 31, 7.2.2009, p. 1.



PE467.003v01-00 4/11 PR\869124MT.doc

MT

dwar l-isfidi għall-wirt ċinematografiku Ewropew mill-era taċ-ċinema analoga għal waħda 
diġitali (it-Tieni rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Wirt 
Ċinematografiku) (SEC(2010)0853),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Marzu 2010 dwar “Ewropa 
2020: Strateġija għal għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv” (COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Awwissu 2010 dwar 
“Aġenda Diġitali għall-Ewropa” (COM(2010)0245),

– wara li kkunsidra l-Green Paper tal-Kummissjoni tas-27 ta’ April 2011 dwar “L-
esplojtazzjoni tal-potenzjal tal-industriji kulturali u kreattivi” (COM(2010)0183),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-24 ta’ Settembru 2010 dwar l-
opportunitajiet u l-isfidi għaċ-ċinema Ewropea fl-era diġitali (COM(2010)0487),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Lulju 2002 dwar ċerti aspetti legali relatati 
max-xogħlijiet ċinematografiċi u xogħlijiet awdoviżivi oħra1,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-2 ta’ April 2011 dwar “Iċ-ċinema 
Ewropea fl-era diġitali”2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta’ Mejju 2011 dwar l-isfruttar tal-potenzjal 
tal-industriji kulturali u kreattivi3,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni u l-opinjoni tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2011),

A. billi l-kultura hija bażi fundamentali tal-identitajiet u l-valuri kondiviżi tal-Ewropej,

B. billi l-kultura għandha tintegra u tgħaqqad liċ-ċittadini Ewropej speċjalment fi żmien ta’ 
kriżi,

C. billi ċ-ċinema Ewropea hija parti importanti mill-kultura, li tippromwovi d-djalogu u l-
fehim fost iċ-ċittadini tal-UE, filwaqt li għandha rwol sinifikanti fil-ħarsien u l-appoġġ 
tad-diversità kulturali u lingwistika,

D. billi s-settur awdjoviżiv Ewropew, li jinkludi fih iċ-ċinema, jikkostitwixxi parti sinifikanti 
mill-ekonomija tal-UE u għandu jkun aktar kompetittiv fil-livell globali,

E. billi l-era diġitali ġġib magħha opportunitajiet ġodda għas-settur awdjoviżiv, speċjalment 
fl-industrija tal-films f’dak li jirrigwarda effikaċja ikbar fid-distribuzzjoni, l-iskrinings u 
d-disponibilità tal-films, iżda toħloq ukoll sfidi kbar għaċ-ċinema Ewropea fil-proċess tal-
bidla għal teknoloġiji diġitali,

                                               
1 ĠU C 271 E, 12.11.2003, p. 176.
2 ĠU C 104, 2.4.2011, p. 31.
3 Testi adottati, P7_TA-PROV(2011)0240.
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F. billi d-diġitizzazzjoni totali tal-industrija Ewropea tal-films kif ukoll taċ-ċinemas tagħha 
għandha titwettaq malajr, u għandha tkun appoġġjata fil-livell Ewropew u nazzjonali,

G. billi l-entitajiet governattivi lokali u reġjonali huma entitajiet ewlenin biex iħarsu u 
jippromwovu l-wirt kulturali Ewropew, speċjalment id-diġitizzazzjoni tal-films u taċ-
ċinemas,

H. billi t-tranżizzjoni diġitali għandha tkun kemm jista’ jkun rapida biex jiġu evitati spejjeż 
doppji tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni,

Is-sitwazzjoni attwali

1. Jinnota li s-suq taċ-ċinema Ewropea huma frammentat u diversifikat ħafna, u l-
maġġoranza kbira taċ-ċinemas għandhom biss skrin wieħed jew tnejn;

2. Jinnota li l-multiplexes jikkostitwixxu l-maġġoranza taċ-ċinemas diġitizzati;

3. Jinnota li fl-Ewropa hemm żbilanċ fl-aċċessibilità taċ-ċittadini għaċ-ċinemas;

4. Jinnota li l-potenzjal tal-industrija Ewropea tal-films qed jikber kostantement, iżda l-
proporzjon tal-produzzjonijet Ewropej li jintwerew fiċ-ċinemas għadu mhux biżżejjed;

Opportunitajiet u sfidi

5. Jistieden lill-Istati Membri u lill-KE biex jappoġġjaw id-diġitizzazzjoni totali taċ-ċinemas 
tal-UE u biex jistabbilixxu programmi Ewropej u nazzjonali biex jappoġġjaw it-
tranżizzjoni għat-teknoloġiji diġitali;

6. Jenfasizza li ċ-ċinema diġitali ttejjeb il-kwalità tal-istampa u tal-ħoss, tagħti lok għal  
programmar aktar diversifikat u flessibbli ta’ avvenimenti lajv filwaqt li tippermetti l-użu 
ta’ teknoloġiji innovattivi, bħat-3D, li jistgħu jattiraw pubbliku ġdid u usa’;

7. Jirrikonoxxi l-fatt li għalkemm id-diġitizzazzjoni taċ-ċinemas hija prijorità ewlenija, 
għandu jiġi kkunsidrat żvilupp teknoloġiku konsistenti, billi fuq perjodu ta’ żmien medju 
u twil jista’ jkun hemm bżonn adattament ulterjuri għal formati ta’ skrining iktar ġodda;

Theddid

8. Jirrikonoxxi li l-ispejjeż għoljin tad-diġitizzazzjoni joħolqu piż sinifikanti għal ħafna 
ċinemas żgħar u indipendenti u li, quddiem it-theddida li jingħalqu, jirrikjedu appoġġ 
speċjali;

9. Jirrikonoxxi li ċ-ċinemas huma postijiet fejn in-nies jiltaqgħu u jitħaddtu bejniethom, u 
jenfasizza li l-għejbien taċ-ċinemas żgħar u indipendenti, speċjalment fil-bliet iż-żgħar u 
fir-reġjuni inqas żviluppati, jista’ jillimita l-aċċess għaċ-ċinemas Ewropej;

Standardizzazzjoni u arkivjar

10. Jenfasizza l-ħtiġea li tiġi żgurata l-interoperabilità tas-sistemi u l-materjali tal-projezzjoni 
diġitali, kif ukoll ta’ apparat ieħor;
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11. Jirrakkomanda l-istandardizzazzjoni tas-sistemi abbażi tal-istandards tal-ISO fl-oqsma tal-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-iskrining tal-films;

12. Jenfasizza l-importanza ta’ sistemi ta’ riżoluzzjoni ta’ 2K u 4K, li jippermettu l-iskrining 
ta’ films f’format 3D, HDTV u Blu-Ray u jipprovdu wkoll għal servizzi tal-Video On 
Demand (VOD);

13. Jirrakkomanda lill-Istati Membri biex jadottaw miżuri leġiżlattivi biex jiżguraw li x-
xogħlijiet awdjoviżivi, li huma parti mill-wirt nazzjonali, jiġu miġbura, ikkatalogati, 
irrestawrati u mqassma għal skopijiet relatati mal-kultura, l-edukazzjoni u x-xjenza, 
filwaqt li jiġu rispettati d-drittijiet tal-awtur;

Mudelli ta’ finanzjament

14. Jenfasizza li biex il-proċess tad-diġitizzazzjoni jitħaffef, għandu jkun hemm għad-
dispożizzjoni finanzjament flessibbli u diversifikat, kemm pubbliku kif ukoll privat, fil-
livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew;

15. Jenfasizza li għalkemm il-Fondi Strutturali Ewropej huma sors ta’ finanzjament sinifikanti 
għall-proġetti ta’ diġitizzazzjoni u l-inizjattivi ta’ taħriġ, il-fondi għandhom jiżdiedu bħala 
parti mill-perspettivi finanzjarji l-ġodda tal-2014 – 2020;

16. Jenfasizza d-disponibilità tas-self  b’kundizzjonijiet preferenzjali pprovdut mill-Bank 
Ewropew tal-Investiment għaċ-ċinemas li jridu jagħmlu d-diġitizzazzjoni u m’għandhomx 
il-fondi meħtieġa;

17. Jirrikonoxxi li l-mudell ta’ finanzjament hekk imsejjaħ Virtual Print Fee (VPF) huwa 
adattat għal netwerks taċ-ċinema kbar iżda mhuwiex soluzzjoni ottimali għaċ-ċinemas iż-
żgħar u indipendenti, li huma llimitati min-nuqqas ta’ fondi ta’ investiment;

18. Iqis li l-mekkaniżmi li jintegraw lid-distributuri u lill-eżibituri għandhom jiġu 
implimentati u jappella għal tisħiħ tal-koperazzjoni bejn iċ-ċinemas iż-żgħar biex jiġu 
mminimizzati l-ispejjeż tal-investiment fit-tagħmir diġitali;

19. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu implimentati programmi ta’ taħriġ immirati lejn il-professjonisti 
fis-settur awdjoviżiv li jippermettulhom jadattaw ruħhom għat-teknoloġiji diġitali u għal 
mudelli kummerċjali ġodda;

L-edukazzjoni dwar il-films

20. Jenfasizza li l-edukazzjoni dwar il-films hija element importanti fl-iżvilupp ta’ 
karatteristiċi tal-personalità pożittivi, li jirrappreżentaw valuri komuni rikonoxxuti mis-
soċjetajiet u minn ġenerazzjoni għal oħra;

21. Jenfasizza li l-edukazzjoni dwar il-films, li tkun parti integrali tal-edukazzjoni, tippermetti 
liċ-ċittadini biex ikollhom fehim kritiku tal-midja;

22. Jistieden lill-Istati Membri biex jinkluldu l-edukazzjoni dwar il-films fil-programmi 
edukattivi nazzjonali tagħhom;
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Il-Programm MEDIA 

23. Jirrikonoxxi li l-Programm MEDIA ilu jappoġġja l-industrija awdjoviżiva Ewropea għal 
aktar minn għoxrin sena u kkontribwixxa għall-iżvilupp, id-distribuzzjoni u l-promozzjoni 
tal-films Ewropej;

24. Jenfasizza l-importanza tal-Programm MEDIA fid-diġitizzazzjoni taċ-ċinemas u jappella 
għal iżjed fondi fil-ġenerazzjoni li jmiss tal-programm biex jiġu affrontati l-isfidi tat-
teknoloġiji diġitali;

25. Jenfasizza li għandhom jiġu introdotti inizjattivi  ġodda bħala parti mill-ġenerazzjoni li 
jmiss tal-programm MEDIA biex jiġu mtejba u promossi t-traduzzjoni, id-doppjaġġ, is-
sottotitoli u s-sopratitoli;

Mudelli ta’ distribuzzjoni

26. Jinnota li t-teknoloġiji diġitali affettwaw il-mod kif il-films jiġu distribwiti fuq varjetà ta’ 
pjattaformi u apparat permezz ta’ servizzi lineari jew mhux lineaari;

27. Jinnota li t-teknoloġiji diġitali jagħtu lok għal xejriet ta’ distribuzzjoni ġodda u rilaxxi 
flessibbli, bħalma hija l-possibilità  li film jiġi rilaxxat fuq varjetà ta’ pjattaformi wara r-
rilaxx teatrali;

Il-promozzjoni taċ-ċinema Ewropea

28. Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex ji¿guraw l-inklu¿joni kemm jista’ jkun komplessiva 
ta’ films Ewropej fil-programm ta’ skrining taċ-ċinemas tagħhom biex jitjiebu ċ-
ċirkolazzjoni u l-promozzjoni tagħhom madwar l-UE, u biex iċ-ċittadini tal-UE jkunu
jistgħu japprezzaw ir-rikkezza u d-diversità ta’ films bħal dawn;

29. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jippromwovu u jappoġġjaw it-tixrid u ċ-ċirkolazzjoni tal-
films Ewropej fit-territorji tagħhom permezz ta’ avvimenti u festivals li jkollhom dan l-
għan;

30. Jirrikonoxxi l-irwol tal-Premju LUX tal-PE fil-promozzjoni tal-films Ewropej u tal-
multilingwi¿mu permezz tat-traduzzjoni tas-sottotitoli tal-film rebbieħ fit-23 lingwa 
uffiċjali kollha tal-EU flimkien ma’ dibattiti pubbliċi fost iċ-ċittadini tal-UE;

o

o o

31. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-ri¿oluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

“Iċ-ċinema Ewropea fl-era diġitali” hija l-ewwel u qabel kollox stedina biex tiġi kkunsidrata l-
funzjoni preċiża taċ-ċinema: xi rwol għandha fil-ħolqien u s-sostenibilità ta’ soċjetà ċivili?

Ir-rabta bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet nazzjonali jew Ewropej tagħhom hija fraġli. Fil-
qalba ta’ din ir-relazzjoni fraġli hemm il-kwistjoni tal-identità tagħna, kemm dik individwali u 
kemm dik kollettiva.

Iżda xi tfisser li tkun ċittadin Ewropew illum? Iċ-ċinema tipprovdi risposta b’saħħitha ħafna.

Iċ-ċinema għandha tiġi konċeputa bħala att politiku li għandu l-għan li jsawwar l-ispirtu 
Ewropew, bħalma saħaq Wim Wenders: “L-Ewropa għandha l-ispirtu tagħha, li għandu l-
għeruq tiegħu fil-kultura. U din il-kultura tieħu l-“forma” permezz ta’ strument li huwa l-
pedament tal-kuxjenza individwali u kollettiva tagħna, u dan min-naħa tiegħu joħloq tama 
Ewropea. Dan l-istrument għandu isem: iċ-ċinema.” Il-kliem ta’ Wim Wenders għandu jkun 
il-prinċipju bażi ta’ kwalunkwe tentattiv biex jissawwar il-futur taċ-ċinema Ewropea.

Id-definizzjoni mill-ġdid tal-funzjoni taċ-ċinema fil-kuntest Ewropew, “Iċ-ċinema Ewropea 
fl-era diġitali” tqajjem dubji dwar il-politiki pubbliċi implimentati biex jappoġġjaw iċ-ċinema 
Ewropea.

Iċ-ċinema għandha tiġi kkunsidrata b’żewġ modi differenti, min-naħa l-waħda, bħala għodda 
tal-kultura li biha l-investimenti jagħtu riżultati intanġibbli fit-tul, u min-naħa l-oħra, bħala 
fergħa importanti tal-industrija Ewropea. Il-ħolqien jikkostitwixxi l-qalb tal-kultura filwaqt li 
l-industrija hija l-pulmun tagħha.

L-isfidi għaċ-ċinema Ewropea

Iċ-ċinema Ewropea qed tiffaċċja l-akbar sfida li qatt kellha quddiemha: dik li tlaħħaq mar-
rekwiżiti tat-teknoloġija moderna. Il-ġejjieni taċ-ċinema huwa marbut b’mod inseparabbli 
mal-wasla tal-era diġitali. It-teknoloġiji moderni jibdlu s-settur awdjoviżiv, filwaqt li joħolqu 
sfidi u possibilitajiet b’rabta mal-produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-aċċessibilità taċ-ċinema 
Ewropea kif ukoll ċerti perikli fit-tranżizzjoni mis-sistemi analog għal dawk diġitali. Il-
proċess tat-transformazzjoni għandu jsir rapidament u għandu jkun ikkoordinat fil-livell 
nazzjonali kif ukoll fil-livell Ewropew. Il-parteċipazzjoni f’dan il-proċess għandha tkun ir-
responsabilità kemm tas-settur pubbliku u kemm ta’ dak privat.

Il-potenzjal taċ-ċinema Ewropea

Iċ-ċinema Ewropea għandha potenzjal enormi. Skont dejta mill-European Audiovisual 
Observatory, hemm madwar 30 000 skrin fl-Unjoni Ewropea. Il-biċċa l-kbira tagħhom huma 
ċinemas żgħar li jikkonsistu fi skrin wieħed jew tnejn. Dawn l-aħħar snin rajna aċċelerazzjoni 
fil-proċess tad-diġitizzazzjoni taċ-ċinemas li tirriżulta mill-produzzjoni ta’ films diġitali, 
prinċipalment mill-Istati Uniti, kif ukoll żieda fid-domanda tal-pubbliku għal films magħmula 
bit-teknoloġija 3D.

In-numru ta’ ċinemas bi proġekters diġitali fl-2010 kien 8 682, iktar mid-doppju tal-4 129 li 
kienu hemm fl-2009.
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Il-potenzjal taċ-ċinema Ewropea jissarraf ukoll fil-produzzjoni ta’ films. Fl-2010 kien hemm 
1 203 film li saru fl-Ewropa, imqabbla ma’ 754 fl-Istati Uniti. Iċ-ċinemas Ewropej biegħu 
kważi biljun biljett ta’ films Ewropej li jammontaw għal 27 fil-mija tas-suq. Madankollu, is-
suq taċ-ċinema Ewropea, bil-potenzjal kollu tiegħu, għadu mhux integrat u l-produzzjoni tal-
films fl-UE hija diffiċli. L-aċċessibilità għaċ-ċinemas hija żbilanċjata: hemm 160 102 persuna 
għal kull skrin fl-Ewropa tal-Punent meta mqabbla ma’ 40 750 fl-Ewropa taċ-Ċentru u tal-
Lvant. 

Mit-teknoloġiji analog għal dawk diġitali

Huwa mistenni li fil-futur qarib il-biċċa l-kbira taċ-ċinemas se jkollhom jaqilbu għat-
teknoloġija diġitali u mhux se jibqgħu jkunu disponibbli films fuq tejps ta’ 35mm. Is-
sitwazzjoni attwali tiġġenera spejjeż ogħla għall-produtturi kif ukoll għas-sidien taċ-ċinemas 
li jridu jlaħħqu ma’ sistema doppja: il-wiri ta’ films analog kif ukoll diġitali.

Spejjeż għoljin, li jlaħħqu l-EUR 2,000, jiġu inkorsi minħabba l-ispiża tal-produzzjoni ta’ 
pellikola filwaqt li l-ħtieġa li titħejja kopja separata għal kull verżjoni lingwistika tillimita l-
portata tal-produzzjoni ta’ films. 

L-ispejjeż tal-produzzjoni ta’ kopja diġitali huma iktar baxxi, madwar EUR 200. Jekk iċ-
ċinema jkollha aċċess għal broadband bl-internet ta’ veloċità għolja jew konnessjoni 
satellitari, it-trażmissjoni tal-film tkun irħas u iktar rapida. Dan il-metodu ta’ distribuzzjoni 
jippermetti li jintwerew simultanjament films għall-ewwel darba f’ħafna lingwi fiċ-ċinemas 
kollha. Dan il-metodu jista’ jkun ta’ vantaġġ għall-films indipendenti u b’baġit żgħir li 
attwalment mhumiex distribwiti b’mod mifrux. Ir-riżultat ta’ dan huwa li t-teknoloġija u d-
distribuzzjoni diġitali joħolqu l-opportunità ta’ aktar wiri ta’ films għall-ewwel darba, 
distribuzzjoni simplifikata tal-films u aktar disponibilità taċ-ċinema Ewropea għaċ-ċittadini 
tal-UE.

Għandhom jiġu enfasizzati l-ispejjeż għoljin involuti biex iċ-ċinemas jiġu mgħammara bi 
proġekters diġitali, li attwalment jiswew madwar EUR 100 000 għal kull skrin. Hemm il-
periklu li ċ-ċinemas li ma jikkonformawx mal-proċess tad-diġitizzazzjoni jinqalgħu barra mis-
suq u ma jibqgħux joperaw. Dan jista’ jillimita l-aċċess ta’ partijiet tas-soċjetà għall-kultura 
tal-films, u jolqot partikolarment liż-żoni rurali u inqas żviluppati, li huma ddominati minn 
ċinemas żgħar u indipendenti. L-għeluq tagħhom jista’ joħloq diffikultajiet fit-tixrid tal-
kultura kif ukoll fis-settur tal-impjiegi.

L-iżvilupp kontinwu tat-teknoloġija jeħtieġ li jiġi kkunsidrat fil-proċess ta’ trasformazzjoni 
taċ-ċinema Ewropea. Fit-tul, dan jista’ jfisser li tkun meħtieġa bidla għall-format iktar ġdid li 
jkun imiss. Permezz tar-riżoluzzjoni 2K u 4K attwali, il-pubbliku jista’ jara l-films f’format 
3D. Is-settur Ewropew tal-produzzjoni ta’ films 3D għandu opportunità kbira ta’ żvilupp. 
Għalhekk, fiż-żmien qasir, jeħtieġ li ssir standardizzazzjoni tas-sistemi biex ikun hemm 
konformità mal-istandards tal-ISO kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak internazzjonali. 
Sabiex issir tranżizzjoni rapida, jeħtieġ li l-Istati Membri jarkivjaw il-kisbiet relatati mal-wirt 
ċinematografiku nazzjonali tagħhom fuq midja diġitali. L-arkivji tal-films diġitalizzati se 
jaqdu lill-ġenerazzjonijiet futuri għal fini ta’ riċerka kif ukoll għal fini edukattivi u xjentifiċi. 
Għalhekk huwa importanti li jiġu appoġġjati ċ-ċinemas u l-libreriji tal-films li jippermettu l-
kontinwazzjoni tal-wirt ċinematografiku Ewropew.
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It-teknoloġiji diġitali fil-qasam tal-kultura u l-films jiftħu dibattitu dwar il-futur tal-
kronoloġija medjatika. Jekk naċċettaw li l-popolarizzazzjoni u ż-żieda fl-aċċessibilità tal-films 
Ewropej bħala fattur determinanti, imbagħad ikun jeħtieġ li jinħolqu mudelli flessibbli li 
jagħtu l-opportunità ta’ użu bilanċjat ta’ pjattaformi lineari u mhux lineari filwaqt li jittieħed 
inkunsiderazzjoni il-ħarsien tad-drittijiet tal-awtur.

Il-programmi ta’ appoġġ għaċ-ċinema Ewropea

L-atturi tal-Istati Membri kollha għandhom jingħaqdu fil-proċess ta’ trasformazzjoni miċ-
ċinema analog għal waħda diġitali fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-UE fis-settur 
pubbliku u f’dak privat. Il-Parlament Ewropew għandu jagħti bidu għal din il-bidla fil-
paradigma billi jikkontribwixxi finanzjarjament.

Huwa importanti li jiġu appoġġjati modi differenti ta’ finanzjament tad-diġitizzazzjoni taċ-
ċinema fil-livell politiku. Wieħed mill-iktar strumenti importanti fil-finanzjament huwa l-
fondi strutturali. Għalhekk, jeħtieġ li jiġi inkluż livell xieraq ta’ appoġġ fil-perspettiva 
finanzjarja l-ġdida tal-2014-2020. Għandu jiġi enfasizzat li l-appoġġ mill-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali diġà ppermetta li xi ċinemas żgħar jiffaċċjaw aħjar l-isfidi tad-
diġitizzazzjoni. Bħala eżempju jistgħu jissemmew iċ-ċinema fir-reġjun Pollakk ta’ 
Małopolska, fis-Sassonja ta’ Isfel fil-Ġermanja, in-naħa ċentrali u dik tat-Tramuntana tal-
Portugall kif ukoll ir-reġjun ta’ Alentejo. 

Huwa importanti li nfakkru li s-sistema ta’ finanzjament Virtual Print Fee (VPF) inħolqot 
sabiex tiffaċilita t-tranżizzjoni minn skining analog għal wieħed diġitali. Filwaqt li l-VPF hija 
adatta għal katini kbar ta’ ċinemasċinemas b’ħafna skins, hija ma takkomodax dawk żgħar u 
indipendenti. Il-veloċità tal-bidla u n-nuqqas ta’ finanzjament jistgħu jwasslu biex jingħalqu 
ċinemas żgħar li mhumiex appoġġjati mill-VPF u li ma jistgħux jaffordjaw l-ispiża tax-xiri ta’ 
proġekters diġitali ġodda.  F’dan il-kuntest, huwa kkontemplat li jiġu implimentati 
mekkaniżmi li jintegraw lid-distributuri u lill-eżibituri u tiġi appoġġjata l-koperazzjoni bejn 
iċ-ċinemas iż-żgħar sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-investiment fit-tagħmir diġitali. 

Strument importanti ieħor huwa d-disponibilità ta’ rati tal-kreditu  preferenzjali offruti mill-
Bank Ewropew tal-Investiment lil ċinemas li m’għandhomx biżżejjed fondi għall-proċess tad-
diġitizzazzjoni.

Huwa importanti li tiġi apprezzata l-importanza tal-programm MEDIA li, sa mill-bidu tiegħu 
20 sena ilu, ippromwova kundizzjonijiet finanzjarji favorevoli għad-distributuri Ewropej u 
b’mod konsiderevoli kkontribwixxa għall-iżvilupp u l-promozzjoni ta’ films Ewropej. Jeħtieġ 
li jittieħdu inizjattivi ġodda fil-programm MEDIA, maħsuba biex itejbu u jippromwovu t-
traduzzjoni, id-doppjaġġ, is-sottotitoli, is-supratitoli kif ukoll il-programmi ta’ taħriġ immirati 
għar-rappreżentanti tas-settur awdjoviżiv u dak tal-films sabiex jadattaw il-kompetenzi 
tagħhom għat-teknoloġiji diġitali.

L-edukazzjoni tal-films

Fil-qafas tal-perspettivi finanzjarji 2014-2020, il-programmi tal-Unjoni Ewropea, b’mod 
speċjali MEDIA u  MEDIA MUNDUS, għandhom jiġu riveduti. Għandha tibqa’ ssir pressjoni 
biex jinżamm l-appoġġ finanzjarju qawwi għaċ-ċinema u, b’mod aktar ġenerali, għall-kultura 
u l-edukazzjoni. Tabilħaqq, it-trawwim tal-kultura ma jistax jiġi mifrud mill-edukazzjoni.
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L-edukazzjoni tal-film għandha tgħammar lill-pubbliku b’ħiliet medjatiċi meħtieġa u 
tagħtihom fehim u apprezzament aħjar tal-kontenut differenti disponibbli. Li ċ-ċittadini 
jitgħallmu “jinterpretaw l-imaġni” huwa element integrali tal-edukazzjoni li jwessa’ l-għarfien 
dwar id-dinja, jifforma l-proċess ta’ perċezzjoni u l-ħsieb, jiżviluppaw l-immaġinazzjoni u 
jgħinhom jitgħallmu l-lingwa tal-film. Billi nintroduċu udjenza żagħżugħa għad-dinja tal-
kultura tal-film, u b’hekk napprofondixxu l-għarfien tagħha, aħna nkunu qed nieħdu l-
opportunità li nrabbu persuni li jibqa’ jkollhom interess fil-ħolqien ta’ films ta’ valuri u li 
jkunu kapaċi japprezzawhom. 

Bħalma qal Erwin Panofsky fl-1934, “ huma l-films li jiffurmaw, iktar minn kull forza 
waħdanija oħra, l-opinjonijiet, il-gost, il-lingwa, l-imġiba u saħansitra d-dehra fiżika”.

Bla dubju, in-nefqa ta’ Stat Membru fl-edukazzjoni dwar il-films hija investiment ta’ profitt 
fit-tul. Għalhekk, l-Istati Membri huma mħeġġa jintroduċu edukazzjoni dwar il-films fil-
programmi nazzjonali ta’ tagħlim tagħhom. Jekk qed naspiraw li nippromwovu d-diversità 
kulturali, li fuqha hija msejsa l-UE, irridu nfittxu li ninvestu fiż-żgħażagħ.

Il-promozzjoni taċ-ċinema Ewropea

Wieħed mill-mezz biex nippromwovu u ninvestu fil-popolarizzazzjoni taċ-ċinema Ewropea 
fl-Ewropa huwa l-festivals tal-films. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej huma 
mħeġġa jippromwovu, jappoġġjaw u jiddistribwixxu l-films li huma l-iktar importanti billi 
jorganizzaw avvenimenti u festivals speċjali. 

Eżempju eċċellenti tal-promozzjoni tal-multikulturaliżmu u l-multilingwiżu huwa l-inizjattivi 
tal-Parlament Ewropew tal-LUX Film Prize u l-LUX Film Festival li jmiss. Il-valur miżjud ta’ 
din l-inizjattiva kulturali huwa li tiġġenera dibattiti dwar suġġetti li jeħtieġ li jiġu diskussi u li 
huma importanti għaċ-ċittadini tal-Istati Membri. Il-films li jintwerew jitrattaw valuri 
Ewropew importanti, li s-saħħa tagħhom ġejja mill-fatt li ċ-ċittadini jesprimu lilhom infushom 
fid-diversità.

Kif iddikjara Zygmunt Bauman fil-ktieb tiegħu, il-kultura hija perċepita bħala spazju fejn l-
“Ieħor” huwa dejjem ġirien ta’ xi ħadd. Minħabba din id-definizzjoni, m’hemm ebda dubju li 
l-Ewropa għandha rwol partikolarment importanti x’taqdi biex iġġedded il-fehim tagħna tal-
kultura preċiżament minħabba li l-Ewropa, bid-diversità kollha tagħha ta’ popli, lingwi u l-
istorja tagħhom, hija spazju fejn l-“Ieħor” huwa dejjem ġirien ta’ xi ħadd u fejn kulħadd huwa 
mistieden jitgħallem mingħand ħaddieħor. 

B’mod ġenerali, “iċ-ċinema Ewropea f’era diġitali” hija maħsuba kemm biex tappoġġja u 
tgħin ċ-ċinema Ewropea fir-rikkezza tagħha kif ukoll biex tiżgura aċċess kemm jista’ jkun 
miftuħ liċ-ċittadini għan-nom tal-unità u l-libertà tal-ħsieb. 


