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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de Europese cinema in het digitale tijdperk
(2010/2306(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen dat op 20 oktober 2005 is aangenomen door de UNESCO,

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele 
mediadiensten)1,

– gezien Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de 
Europese audiovisuele sector (MEDIA 20072007)2,

– gezien de aanbevelingen van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2005 
over cinematografisch erfgoed en het concurrentievermogen van verwante industriële 
activiteiten3,

– gezien de aanbevelingen van de Commissie van 24 augustus 2006 betreffende de 
digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring4,

– gezien de conclusies van de Raad van 18 en 19 november 2010 over de kansen en 
uitdagingen voor de Europese cinema in het digitale tijdperk5,

– gezien de conclusies van de Raad van 13 november 2006 betreffende de digitalisering en 
online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring6,

– gezien de mededeling van de Commissie betreffende de beoordelingscriteria voor 
staatssteun over bepaalde juridische aspecten in verband met cinematografische en andere 
audiovisuele werken (mededeling inzake de filmsector) van 26 september 20017,

– gezien het werkdocument van 2 juli 2010 van de diensten van de Commissie over de 
uitdagingen voor het Europese filmerfgoed van het analoge en het digitale tijdperk 
(Second implementation report of the Film Heritage Recommendation) (SEC(2010)0853),

                                               
1 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.
2 PB L 327 van 24.11.2006, blz. 12.
3 PB L 323 van 9.12.2005, blz. 57.
4 PB L 236 van 31.8.2006, blz. 28.
5 PB C 323 van 30.11.2009, blz. 15.
6 PB C 297 van 7.12.2005, blz. 1.
7 PB C 31 van 7.2.2009, blz. 1.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2010 over "Een digitale agenda 
voor Europa" (COM(2010)0245),

– gezien het groenboek van de Commissie van 27 april 2011 "Het potentieel van culturele 
en creatieve industrieën vrijmaken" (COM(2010)0183),

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 september 2010 over kansen en 
uitdagingen voor de Europese cinema in het digitale tijdperk (COM(2010)0487),

– gezien zijn resolutie van 2 juli 2002 over bepaalde juridische aspecten in verband met 
cinematografische en andere audiovisuele werken1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 2 april 2011 over ‘de Europese film 
in het digitale tijdperk’2,

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over de ontsluiting van het potentieel van de 
cultuurindustrie en de creatieve bedrijfstakken3,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en het advies van de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2011),

A. overwegende dat cultuur een fundamentele grondslag vormt voor Europese identiteiten en 
gedeelde waarden,

B. overwegende dat cultuur Europese burgers zou moeten integreren en verenigen, in het 
bijzonder in tijden van crisis,

C. overwegende dat de Europese cinema een belangrijk deel van de cultuur vormt en dialoog 
en begrip onder EU-burgers bevordert, en tegelijkertijd een belangrijke rol speelt bij het 
behoud en de ondersteuning van culturele en taalkundige diversiteit,

D. overwegende dat de Europese audiovisuele sector, inclusief de cinema, een belangrijk deel 
van de Europese economie vormt en wereldwijd concurrerender zou moeten zijn,

E. overwegende dat het digitale tijdperk nieuwe kansen biedt voor de audiovisuele sector, 
met name in de filmindustrie voor wat betreft effectievere distributie, vertoning en 
beschikbaarheid van films, maar de Europese cinema ook voor enkele serieuze 
uitdagingen stelt bij de overgang naar digitale technologieën,

F. overwegende dat volledige digitalisering van zowel de Europese filmindustrie als de 
bioscopen dringend geboden is en zou moeten worden ondersteund op Europees en 

                                               
1 PB C 271 E van 12.11.2003, blz. 176.
2 PB C 104 van 2.4.2011, blz. 31.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2011)0240.
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nationaal niveau,

G. overwegende dat lokale en regionale instanties essentieel zijn voor het verdedigen en 
bevorderen van het Europees cultureel erfgoed, met name de digitalisering van films en 
bioscopen,

H. overwegende dat de digitalisering van bioscopen zo snel mogelijk zou moeten geschieden 
om verdubbeling van de kosten voor productie en distributie te vermijden,

Huidige stand van zaken

1. constateert dat de Europese filmmarkt uiterst gefragmenteerd en divers is en dat de grote 
meerderheid van de bioscopen slechts één of twee schermen heeft;

2. constateert dat de meerderheid van de gedigitaliseerde bioscopen uit bioscoopcomplexen 
bestaat;

3. constateert dat er in Europa sprake is van een onevenwichtige toegankelijkheid van 
bioscopen voor burgers;

4. constateert dat het potentieel van de Europese filmindustrie voortdurend groeit, maar dat 
het aandeel van in bioscopen vertoonde Europese producties nog steeds onvoldoende is;

Kansen en uitdagingen

5. roept de lidstaten en de Europese Commissie op om de volledige digitalisering van 
Europese bioscopen te ondersteunen en om Europese en nationale programma's op te 
zetten ter ondersteuning van de overgang naar digitale technologieën;

6. wijst erop dat digitale film beter beeld en geluid biedt, een meer diverse en flexibele 
programmering van live-evenementen mogelijk maakt en tegelijkertijd het gebruik van 
innovatieve technologieën als 3D mogelijk maakt, die een nieuw en breder publiek zouden 
kunnen trekken;

7. erkent dat er, hoewel de digitalisering van bioscopen een belangrijke prioriteit is, rekening 
moet worden gehouden met een consistente technologische ontwikkeling, aangezien op de 
middellange en lange termijn een verdere aanpassing aan nog nieuwere schermindelingen 
noodzakelijk zou kunnen zijn;

Gevaren

8. erkent dat de hoge kosten voor digitalisering een zware last betekenen voor veel kleine en 
onafhankelijke bioscopen die, geconfronteerd met mogelijke sluiting, speciale steun nodig 
hebben;

9. erkent dat bioscopen plaatsen zijn waar mensen elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen en 
benadrukt dat het verdwijnen van kleine en onafhankelijke bioscopen, vooral in kleine 
plaatsen en minder ontwikkelde regio's, een beperking kan vormen voor de toegang tot 
Europese bioscopen;
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Normalisatie en archivering

10. onderstreept de noodzaak om de uitwisselbaarheid van digitale projectiesystemen en 
-materialen en andere apparatuur te garanderen;

11. adviseert normalisatie van systemen op basis van ISO-normen op het gebied van 
productie, distributie en vertoning van films;

12. onderstreept het belang van systemen met een resolutie van 2K en 4K waarmee films 
kunnen worden vertoond in 3D, HDTV en Blu-Ray, plus VOD-diensten (video on 
demand);

13. beveelt lidstaten aan wetgevende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
audiovisuele werken, die een deel van het nationale erfgoed vormen, worden verzameld, 
gecatalogiseerd, gereconstrueerd en verspreid voor culturele, educatieve en 
wetenschappelijke doeleinden, terwijl tegelijk het auteursrecht wordt beschermd;

Financieringsmodellen

14. benadrukt dat, teneinde digitalisering te vergemakkelijken, een flexibele en 
gediversifieerde financiering, zowel vanuit openbare als particuliere middelen, 
beschikbaar moet worden gemaakt op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau;

15. onderstreept dat, hoewel Europese structuurfondsen een belangrijke financieringsbron 
voor digitaliseringsprojecten en opleidingsinitiatieven zijn, de financiering moet worden 
verhoogd in het kader van de nieuwe financiële vooruitzichten voor 2014-2020;

16. onderstreept de beschikbaarheid van voordelige leningen die door de Europese 
Investeringsbank worden verstrekt aan bioscopen die bezig zijn met digitalisering en niet 
over de juiste middelen beschikken;

17. erkent dat het zogenaamde VPF-financieringsmodel (Virtual Print Fee) geschikt is voor 
grote bioscoopnetwerken, maar geen optimale oplossing is voor kleine en onafhankelijke 
bioscopen, die te maken hebben met een gebrek aan investeringsfondsen;

18. is van mening dat er regelingen voor het integreren van distributeurs en 
bioscoopexploitanten in het leven zouden moeten worden geroepen en roept op tot een 
nauwere samenwerking tussen kleine bioscopen teneinde de kosten van investeringen in 
digitale apparatuur tot een minimum te beperken;

19. onderstreept de noodzaak om opleidingsprogramma's uit te voeren die gericht zijn op 
professionals in de audiovisuele sector en die hen in staat stellen zich aan te passen aan 
digitale technologieën en nieuwe ondernemingsmodellen;

Filmeducatie

20. onderstreept dat filmeducatie een belangrijk element vormt bij het ontwikkelen van 
positieve persoonlijkheidskenmerken, die gemeenschappelijke waarden 
vertegenwoordigen die door verschillende samenlevingen en generaties worden herkend;
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21. onderstreept dat filmeducatie, als integraal onderdeel van het onderwijs, burgers in staat 
stelt een kritisch begrip van de media te ontwikkelen;

22. roept de lidstaten op om filmeducatie op te nemen in hun nationale 
onderwijsprogramma's;

Het MEDIA-programma 

23. erkent dat het MEDIA-programma de Europese audiovisuele industrie al meer dan twee 
decennia steunt en heeft bijgedragen tot de ontwikkeling, distributie en promotie van 
Europese films;

24. benadrukt het belang van het MEDIA-programma voor de digitalisering van bioscopen en 
roept ertoe op in de volgende generatie van het programma meer middelen ter beschikking 
te stellen om de uitdagingen op het gebied van digitale technologieën het hoofd te bieden;

25. onderstreept dat er nieuwe initiatieven moeten worden geïntroduceerd in het kader van de 
volgende generatie van het MEDIA-programma teneinde vertaling, nasynchronisatie, 
ondertitelen en boventiteling te verbeteren en te bevorderen;

Distributiemodellen

26. merkt op dat digitale technologieën invloed hebben gehad op de manier waarop films over 
verschillende platforms en apparaten worden gedistribueerd, zowel via lineaire als niet-
lineaire diensten;

27. merkt op dat digitale technologieën nieuwe distributiepatronen en flexibele mogelijkheden 
tot uitbrenging mogelijk maken, zoals de mogelijkheid om een film direct na uitbrenging 
in de bioscoop op verschillende platforms uit te brengen;

Promotie van de Europese cinema

28. moedigt de lidstaten aan om zoveel mogelijk Europese films op te nemen in de 
filmprogramma's van hun bioscopen, teneinde hun verspreiding en promotie in de gehele 
EU te bevorderen en EU-burgers in staat te stellen te genieten van de rijkdom en 
diversiteit van deze films;

29. moedigt de lidstaten aan om de verspreiding en circulatie van Europese films op hun 
grondgebied te bevorderen en te steunen via speciale evenementen en festivals;

30. erkent de rol van de Lux Filmprijs van het Europees Parlement bij het promoten van 
Europese films en meertaligheid door subtitels van de winnende film te vertalen in alle 23 
officiële talen van de EU en zo tegelijkertijd te zorgen voor een maatschappelijk debat 
onder EU-burgers;

o

o o
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31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

“De Europese cinema in het digitale tijdperk” is in de allereerste plaats bedoeld als een 
uitnodiging om de functie van de cinema zelf te bekijken: welke rol speelt de cinema bij het 
creëren en in stand houden van een civil society?

De band tussen burgers en hun nationale of Europese instellingen is breekbaar. Essentieel 
voor deze breekbare band is de vraag naar onze identiteit, zowel individueel als collectief.

Maar wat betekent het eigenlijk om op dit moment een Europees burger te zijn? De cinema 
biedt een bijzonder krachtig antwoord.

Cinema moet worden gezien als een politieke daad die gericht is op het vormen van de 
Europese ziel, zoals Wim Wenders bepleit: "Europa heeft een eigen ziel, die verankerd is in 
de cultuur. En deze cultuur wordt 'gevormd' door een instrument dat de hoeksteen is van ons 
individuele en collectieve bewustzijn, dat op zijn beurt een Europese hoop genereert. Dat 
instrument heeft een naam: cinema. " De woorden van Wim Wenders zouden het leidende 
beginsel moeten zijn bij elke poging om de toekomst van de Europese cinema vorm te geven.

Door de functie van de cinema in de Europese context opnieuw te definiëren stelt "De 
Europese cinema in het digitale tijdperk” vragen bij het beleid dat wordt uitgevoerd ter 
ondersteuning van de Europese cinema.

De cinema moet op twee verschillende manieren worden gezien: enerzijds als het 
cultuurinstrument waarbij investeringen op de lange termijn immateriële resultaten 
produceren, anderzijds als een belangrijke Europese bedrijfstak. Het creatieve proces is het 
hart van de cultuur, terwijl de industrie de longen vormt.

Uitdagingen voor de Europese cinema

De Europese cinema ziet zich momenteel voor een van zijn grootste uitdagingen gesteld: 
omgaan met de eisen die de moderne technologie stelt. De toekomst van de cinema is 
onlosmakelijk verbonden met de komst van het digitale tijdperk. Door de moderne 
technologieën verandert de audiovisuele sector. Hierdoor ontstaan uitdagingen en kansen voor 
de productie, de distributie en de toegankelijkheid van de Europese film, maar ook bepaalde 
gevaren bij de overgang van analoge naar digitale systemen. Dit transformatieproces moet 
snel worden gerealiseerd en moet zowel op nationaal als op Europees niveau worden 
gecoördineerd. Deelname aan dit proces zou zowel de verantwoordelijkheid van de publieke 
als van de particuliere sector moeten zijn.

Het potentieel van de Europese cinema

De Europese cinema bezit een enorm potentieel. Volgens gegevens van het Europees 
Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector zijn er in de Europese Unie ongeveer 
30 000 bioscoopschermen. De meeste hiervan bevinden zich in kleine bioscopen met slechts 
één of twee schermen. De afgelopen jaren is het proces van de digitalisering van bioscopen 
steeds sneller gegaan, aangejaagd door de productie van digitale films (voornamelijk in de 
Verenigde Staten), maar ook door de toegenomen vraag van het publiek naar films die zijn 
gemaakt met 3D-technologie.
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In 2010 bedroeg het aantal bioscopen met een digitale projector 8 682, meer dan het dubbele 
van de 4 129 in 2009.

Het potentieel van de Europese cinema vertaalt zich ook in de productie van films. In 2010 
zijn er in Europa 1 203 films gemaakt, tegen 754 in de Verenigde Staten. Europese bioscopen 
hebben bijna een miljard kaartjes verkocht, met een marktaandeel van 27% voor Europese 
films. De Europese filmmarkt is, met al zijn potentieel, echter nog steeds niet geïntegreerd en 
de distributie van films binnen de EU blijkt een lastige zaak. De toegang tot bioscopen is 
ongelijk verdeeld: in West-Europa zijn er 160 102 mensen per scherm, tegen 40 750 in 
Midden- en Oost-Europa. 

Van analoge naar digitale technologieën

Naar verwachting zullen de meeste bioscopen in de nabije toekomst moeten overstappen op 
digitale technologie en zullen er geen exemplaren van films op 35-mm-spoelen meer 
beschikbaar zijn. De huidige situatie zorgt voor hogere kosten voor zowel producenten als 
bioscoopeigenaren, die met een dubbel systeem moeten werken: analoge én digitale film.

Het is erg duur (tot 2 000 euro) om een celluloid tape te produceren, en de noodzaak om voor 
elke vertaalde versie een aparte kopie te maken beperkt de distributie van films. 

De productiekosten voor een digitale kopie zijn lager, namelijk ongeveer 200 euro. Als de 
bioscoop toegang heeft tot een snelle breedbandverbinding met internet of een 
satellietverbinding, is verzending van de film goedkoper en sneller. Dankzij deze 
distributiemethode kunnen filmpremières gelijktijdig in een groot aantal verschillende talen in 
alle bioscopen worden vertoond. Deze methode kan een voordeel opleveren voor 
onafhankelijk en low-budget films, die momenteel niet breed worden gedistribueerd. Het 
resultaat is dat digitale technologie en distributie een kans creëren voor een groter aantal 
filmpremières, eenvoudiger distributie van films en een betere beschikbaarheid van Europese 
films voor EU-burgers.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de hoge kosten voor het uitrusten van 
bioscopen met digitale projectoren, die momenteel ongeveer 100 000 euro per scherm kosten. 
Het gevaar bestaat dat die bioscopen die niet meegaan met het proces van digitalisering uit de 
markt worden verdreven en niet langer kunnen blijven bestaan. Dit kan de toegang van delen 
van de samenleving tot de filmcultuur beperken, met name in landelijke en minder 
ontwikkelde gebieden, waar vooral kleine en onafhankelijke bioscopen zijn. Hun sluiting zou 
problemen kunnen veroorzaken voor het populariseren van de cultuur en voor de 
werkgelegenheid.

Bij het proces van transformatie dat de Europese cinema doormaakt, moet rekening worden 
gehouden met de voortdurende ontwikkeling van de technologie. Op de lange termijn zou dit 
kunnen betekenen dat moet worden overgeschakeld op een volgend, nog nieuwer systeem. 
Dankzij de huidige resoluties van 2K en 4K kan het publiek nu genieten van films in 3D. De 
Europese sector van 3D-filmproductie biedt grote kansen voor ontwikkeling. Daarom is op 
korte termijn een normalisatie van systemen vereist om te voldoen aan ISO-normen, zowel op 
Europees als op internationaal niveau. De overgang verloopt zo snel, dat de lidstaten de 
producten van hun nationale filmerfgoed zullen moeten archiveren op digitale media. 
Gedigitaliseerde filmarchieven zullen door toekomstige generaties kunnen worden gebruikt 
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voor onderzoek en voor educatieve en wetenschappelijke doeleinden. Daarom is het van 
belang om de bioscopen en filmarchieven te ondersteunen met het oog op de continuïteit van 
het Europese filmerfgoed.

Digitale technologieën op het gebied van cultuur en film maken een debat over de toekomst 
van de chronologie van de media noodzakelijk. Als we accepteren dat popularisering en 
grotere toegankelijkheid van de Europese film doorslaggevende factoren zijn, moeten er 
flexibele modellen worden gecreëerd die een mogelijkheid bieden voor een evenwichtig 
gebruik van lineaire en niet-lineaire platforms, rekening houdend met de bescherming van het 
auteursrecht.

Programma's ter ondersteuning van de Europese cinema

Actoren uit alle lidstaten zouden zich, op nationaal én op EU-niveau en zowel in de publieke 
als de particuliere sector, moeten verenigen bij dit transformatieproces van analoge naar 
digitale cinema. Het Europees Parlement zou deze paradigmaverandering moeten initiëren 
door een financiële bijdrage te leveren.

Het is van belang dat er steun is op politiek niveau voor verschillende manieren om de 
digitalisering van de cinema te financieren. Een van de belangrijkste instrumenten voor 
financiering zijn de structuurfondsen van het Parlement. Daarom moet in de nieuwe financiële 
vooruitzichten 2014-2020 een adequaat niveau van ondersteuning worden opgenomen. 
Opgemerkt dient te worden dat, dankzij steun vanuit het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, bepaalde bioscopen beter zijn opgewassen tegen de uitdagingen van 
digitalisering. Als voorbeeld moeten worden genoemd bioscopen in de Poolse regio 
Małopolska, het Duitse Nedersaksen, Midden- en Noord-Portugal en de regio Alentejo.

Ook is het van belang eraan herinnerd te worden dat er een VPF-financieringssysteem 
(Virtual Print Fee) is opgezet om de overgang van analoge naar digitale filmvertoning te 
vergemakkelijken. VPF is weliswaar geschikt voor bioscopen van grote ketens en met 
meerdere schermen, maar niet voor kleine en onafhankelijke bioscopen. De snelheid van de 
verandering en het gebrek aan financiering kunnen leiden tot de sluiting van kleine bioscopen 
die niet door VPF worden ondersteund en die zich de uitgaven voor de aanschaf van nieuwe 
digitale projectoren niet kunnen veroorloven. In dit verband is het noodzakelijk om 
mechanismen in het leven te roepen om distributeurs en bioscoopexploitanten te integreren en 
om samenwerking tussen kleine bioscopen te ondersteunen, om zo de kosten van 
investeringen in digitale apparatuur te verlagen. 

Een ander belangrijk instrument is de beschikbaarheid van een preferentiële kredietrente die 
door de Europese Investeringsbank wordt aangeboden aan bioscopen die te weinig geld 
hebben voor het digitaliseringsproces.

Van groot belang is ook het MEDIA-programma, dat sinds de oprichting twintig jaar geleden, 
gunstige financiële omstandigheden voor Europese distributeurs heeft bevorderd en een 
aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van Europese films. 
Binnen MEDIA moeten nieuwe initiatieven worden ontplooid gericht op het verbeteren en 
bevorderen van vertaling, nasynchronisatie, ondertiteling en boventiteling, alsmede op 
trainingsprogramma's voor vertegenwoordigers van de audiovisuele en filmsector om hun 
expertise aan te passen aan de digitale technologieën.
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Filmeducatie

In het kader van de financiële vooruitzichten 2014-2020 moeten de programma's van de 
Europese Unie, in het bijzonder MEDIA en MEDIA MUNDUS, worden herzien. Er moet 
druk uitgeoefend blijven worden om krachtige financiële steun op peil te houden voor de 
cinema en, in bredere zin, voor cultuur en educatie. Acculturatie kan immers niet worden 
losgekoppeld van educatie.

Filmeducatie zou ervoor moeten zorgen dat het publiek over de nodige mediavaardigheden 
beschikt en dat het meer begrip en waardering opbrengt voor de verschillende content die 
beschikbaar is. Burgers leren om “beelden te lezen” als integraal onderdeel van de educatie 
leidt tot een bredere kennis van de wereld, vormt het waarnemings- en denkproces, ontwikkelt 
de fantasie en helpt hen de taal van film te begrijpen. Als we jonge kijkers kennis laten maken 
met de wereld van de filmcultuur en zo hun kennis verdiepen, kunnen we er wellicht voor 
zorgen dat ze als volwassenen belangstelling blijven houden voor waardevolle filmproducten 
en die ook kunnen waarderen. 

Zoals Erwin Panofsky in 1934 al zei: "Het is film, meer dan welke andere kracht ook, die de 
meningen, de smaak, de taal, de kleding, het gedrag en zelfs het fysieke uiterlijk vorm geeft".

Geld dat lidstaten uitgeven aan filmeducatie is ongetwijfeld op de lange termijn een 
investering die winst oplevert. Daarom worden de lidstaten met klem verzocht om 
filmeducatie op te nemen in hun nationale onderwijsprogramma's. Als we streven naar een 
bevordering van de culturele diversiteit – waarop de EU is gegrondvest – moeten we 
investeren in jonge mensen.

Promotie van de Europese cinema

Een van de manieren om de popularisering van de Europese cinema in Europa te bevorderen 
en erin te investeren is het houden van filmfestivals. De lidstaten en de Europese instellingen 
worden aangemoedigd om de meest waardevolle films te promoten, te ondersteunen en te 
distribueren door speciale evenementen en festivals te organiseren. 

Een uitstekend voorbeeld van het bevorderen van multiculturalisme en meertaligheid zijn 
deze initiatieven van het Europees Parlement: de Lus Filmprijs en het binnenkort te houden 
Lux Filmfestival. De toegevoegde waarde van dit culturele initiatief is dat het discussies 
genereert over onderwerpen die besproken dienen te worden en die belangrijk zijn voor de 
burgers van de lidstaten. In de vertoonde films wordt aandacht besteed aan belangrijke 
Europese waarden, die hun kracht ontlenen aan het uiten van diversiteit.

Zoals Zygmunt Bauman in zijn boek stelt, wordt cultuur waargenomen als de ruimte waar de 
”ander” altijd iemands eigen buurman is. Als we deze definitie aanhouden, lijdt het geen 
enkele twijfel dat Europa een bijzonder belangrijke rol moet spelen bij het opnieuw leven 
inblazen van ons begrip van cultuur, juist omdat Europa, met zijn grote diversiteit aan 
volkeren, talen en geschiedenissen, de ruimte is waar de ”ander” altijd iemands eigen 
buurman is en waar iedereen voortdurend wordt opgeroepen om van alle anderen te leren.

Alles bij elkaar streeft "De Europese cinema in het digitale tijdperk” ernaar om de Europese 
cinema in al zijn rijkdom te ondersteunen en te onderhouden, en om de grootst mogelijke 
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toegankelijkheid voor burgers mogelijk te maken in de naam van eenheid en vrijheid van 
gedachte.


