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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cinematograful european în era digitală
(2010/2306(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Convenția privind protecția și promovarea diversității expresiilor 
culturale, adoptată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură 
(Convenția UNESCO privind diversitatea culturală) la 20 octombrie 2005,

– având în vedere Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 
martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege 
sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale)1,

– având în vedere Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul 
audiovizual european (MEDIA 2007)2,

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 
2005 cu privire la patrimoniul cinematografic și la competitivitatea activităților industriale 
conexe3,

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 24 august 2006 privind digitalizarea și 
accesibilitatea on-line a materialului cultural și conservarea digitală4,

– având în vedere concluziile Consiliului din 18 și 19 noiembrie 2010 privind oportunitățile 
și provocările pentru cinematografia europeană în era digitală5,

– având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2006 privind digitalizarea și 
accesibilitatea on-line a materialului cultural și conservarea digitală6,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind criteriile de evaluare a ajutoarelor de stat 
din Comunicarea Comisiei din 26 septembrie 2001 privind anumite aspecte juridice 
referitoare la operele cinematografice și la alte opere audiovizuale (Comunicarea privind 
cinematografia)7,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 2 iulie 2010 privind 
provocările pentru patrimoniul cinematografic european de la era analogică la cea digitală 

                                               
1 JO L 95, 15.4.2010, p. 1.
2 JO L 327, 24.11.2006, p. 12.
3 JO L 323, 9.12.2005, p. 57.
4 JO L 236, 31.8.2006, p. 28.
5 JO C 323, 30.11.2010, p. 15.
6 JO C 297, 7.12.2006, p. 1.
7 JO C 31, 7.2.2009, p. 1.
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(Al doilea raport privind punerea în aplicare a Recomandării privind patrimoniul 
cinematografic) (SEC(2010)0853),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 privind „Europa 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 privind „O agendă digitală 
pentru Europa” (COM(2010)0245),

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 27 aprilie 2011 privind „Valorificarea 
potențialului industriilor culturale și creative” (COM(2010)0183),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 septembrie 2010 privind oportunitățile și 
provocările pentru cinematograful european în era digitală (COM(2010)0487),

– având în vedere rezoluția Comisiei din 2 iulie 2002 privind anumite aspecte juridice legate 
de operele cinematografice și de alte opere audiovizuale1,

– având în vedere Avizul din 2 aprilie 2011 al Comitetului Regiunilor privind 
„Cinematograful european în era digitală”2,

– având în vedere rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la valorificarea potențialului 
industriilor culturale și creative3,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizul Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

A. întrucât cultura reprezintă o bază fundamentală pentru identitățile și valorile comune 
europene;

B. întrucât cultura ar trebui să conducă la integrarea și unirea cetățenilor europeni, în special 
în perioade de criză;

C. întrucât cinematograful european reprezintă o parte importantă a culturii, promovând 
dialogul și înțelegerea în rândul cetățenilor UE și jucând, în același timp, un rol 
semnificativ în menținerea și sprijinirea diversității culturale și lingvistice;

D. întrucât sectorul audiovizual european, inclusiv cinematografia, constituie o parte 
importantă a economiei UE și ar trebui să fie mai competitivă la nivel global;

E. întrucât era digitală creează noi oportunități pentru sectorul audiovizual, în special în 
industria filmului, în ceea ce privește o mai mare eficiență a distribuției, proiecției și 
disponibilității filmelor, însă, de asemenea, generează anumite provocări serioase pentru 

                                               
1 JO C 271 E, 12.11.2003, p. 176.
2 JO C 104, 2.4.2011, p. 31.
3 Texte adoptate, P7_TA-PROV(2011)0240.
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cinematograful european în procesul de trecere la tehnologiile digitale;

F. întrucât digitalizarea completă, atât a industriei europene a filmului, cât și a 
cinematografelor sale, trebuie să fie realizată urgent și ar trebui să fie susținută la nivel 
european și național;

G. întrucât organele statutare de la nivel local și regional reprezintă entități-cheie în apărarea 
și promovarea patrimoniului cultural european, în special în digitalizarea filmelor și 
cinematografelor;

H. întrucât tranziția digitală ar trebui să aibă loc cât mai rapid posibil pentru a evita dublarea 
costurilor de producție și de distribuție,

Situația actuală

1. ia act de faptul că piața cinematografului european este puternic fragmentată și 
diversificată, cea mai mare parte a cinematografelor având doar unu sau două ecrane;

2. ia act de faptul că majoritatea cinematografelor digitalizate sunt reprezentate de 
multiplexuri;

3. ia act de faptul că în Europa există un dezechilibru în ceea ce privește accesibilitatea 
cinematografelor pentru cetățeni;

4. ia act de faptul că potențialul industriei filmului european înregistrează o creștere 
constantă, însă proporția producțiilor europene proiectate în cinematografe este în 
continuare insuficientă;

Oportunități și provocări

5. solicită statelor membre și CE să sprijine digitalizarea completă a cinematografelor 
europene și să creeze programe la nivel european și național de susținere a tranziției la 
tehnologii digitale;

6. evidențiază că cinematograful digital îmbunătățește calitatea imaginii și a sunetului, 
permițând o programare mai diversificată și mai flexibilă a evenimentelor transmise în 
direct, permițând în același timp utilizarea de tehnologii inovatoare, cum ar fi 3D, care ar 
putea atrage un public nou și mai larg;

7. recunoaște că, în ciuda faptului că digitalizarea cinematografelor reprezintă o prioritate-
cheie, ar trebui să se ia în considerare o dezvoltare tehnologică constantă, întrucât, pe 
termen mediu și lung, ar putea fi necesară o mai mare adaptare la noi formate de 
proiectare;

Amenințări

8. recunoaște că digitalizarea presupune costuri ridicate, care creează o povară importantă 
pentru multe cinematografe mici și independente și care, confruntându-se cu posibilitatea 
de a fi închise, necesită sprijin special;
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9. recunoaște că cinematografele sunt locuri unde oamenii se întâlnesc și schimbă idei și 
subliniază că dispariția cinematografelor mici și independente, în special în orașele mici și 
în zonele mai puțin dezvoltate, poate limita accesul la cinematografele europene;

Standardizare și arhivare

10. subliniază nevoia de a asigura interoperabilitatea sistemelor și materialelor de proiecție 
digitală, precum și a altor dispozitive;

11. recomandă standardizarea sistemelor pe baza standardelor ISO în domeniile producției, 
distribuției și proiecției de filme;

12. subliniază importanța sistemelor de rezoluție 2K și 4K, care permit proiecția de filme 3D, 
HDTV și Blu-Ray, precum și a serviciilor „video la cerere” (VOD);

13. recomandă statelor membre să adopte măsuri legislative pentru a asigura că operele 
audiovizuale, făcând parte din patrimoniul național, vor fi colectate, catalogate, refăcute și 
diseminate în scopuri culturale, educaționale și științifice, respectând în același timp 
drepturile de autor;

Modele de finanțare

14. subliniază faptul că, pentru a înlesni procesul de digitalizare, ar trebui să devină 
disponibile mijloace flexibile și diversificate de finanțare publică și privată, nivel local, 
regional și național și la nivel european;

15. subliniază că, deși fondurile structurale europene reprezintă o sursă semnificativă de 
finanțare pentru proiectele de digitalizare și inițiativele de formare, finanțarea ar trebui să 
fie mărită în continuare în noua perspectivă financiară pentru perioada 2014-2020;

16. subliniază disponibilitatea creditelor preferențiale oferite de Banca Europeană de Investiții 
pentru cinematografele care doresc digitalizarea și nu dețin fondurile necesare;

17. recunoaște că așa-numitul model de finanțare Virtual Print Fee (taxa pe copia virtuală –
VPF) este adecvat pentru rețele cinematografice mari, însă nu reprezintă o soluție optimă 
pentru cinematografele mici și independente, care sunt constrânse de lipsa de fonduri de 
investiții;

18. consideră că ar trebui implementate mecanisme care integrează distribuitori și proiectanți 
și solicită o cooperare strânsă între cinematografele mici pentru minimizarea costurilor de 
investiții în echipamente digitale;

19. subliniază neccesitatea de a pune în aplicare programe de formare specifice pentru 
personalul din sectorul audiovizual, care să le permită să se adapteze la tehnologii digitale 
și la noi modele de afaceri;

Educația prin film

20. subliniază că educația prin film constituie un element important în dezvoltarea unor 
trăsături de personalitate pozitive, care reprezintă valori comune recunoscute de societăți 
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și de fiecare generație;

21. subliniază că educația prin film, în calitate de parte integrantă a educației, permite 
cetățenilor să aibă o înțelegere critică a mijloacelor de comunicare în masă;

22. solicită statelor membre să includă educația prin film în cadrul programelor lor 
educaționale naționale;

Programul MEDIA

23. recunoaște că programul MEDIA a sprijinit industria audiovizuală europeană pentru mai 
bine de două decenii și a contribuit la dezvoltarea, distribuirea și promovarea filmelor 
europene;

24. subliniază importanța programului MEDIA în ceea ce privește digitalizarea 
cinematografelor și solicită o mai mare alocare de fonduri pentru următoare generație a 
programului, în vederea contracarării provocărilor aduse de tehnologiile digitale;

25. subliniază că noile inițiative trebuie introduse ca parte a noii generații a programului 
MEDIA, pentru a îmbunătăți și promova activitățile de traducere, dublare, subtitrare și 
supratitrare;

Modele de distribuție

26. observă faptul că tehnologiile digitale au afectat modul în care filmele sunt distribuite pe 
diferite platforme și dispozitive, fie prin servicii lineare, fie nelineare;

27. observă faptul că tehnologiile digitale permit noi modele de distribuție și lansări flexibile, 
cum ar fi posibilitatea de a lansa un film pe diferite platforme, imediat după lansarea în 
cinematografe;

Promovarea cinematografului european

28. încurajeazã statele membre sã asigure cel mai ridicat grad de includere a filmelor 
europene în programul cinematografelor, în vederea unei mai mari circulații și promovãri 
la nivel UE, și pentru a permite cetãțenilor UE sã aprecieze bogãția și diversitatea unor 
astfel de filme;

29. încurajeazã statele membre sã promoveze și sã sprijine diseminarea și circulația filmelor 
europene pe teritoriile lor prin organizarea de evenimente și festivaluri specifice;

30. recunoaște rolul Premiului LUX acordat de Parlamentul European în promovarea filmelor 
și a multilingvismului prin traducerea subtitrãrii filmelor câștigãtoare în toate cele 23 de 
limbi oficiale ale UE și, în același timp, în generarea unor dezbateri despre societate între 
cetãțenii UE;

o

o o
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31. încredințeazã Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Cinematograful european în era digitală” are rolul, înainte de toate, de a invita la analiza 
funcției însăși a cinematografului: ce rol joacă acesta în crearea și sustenabilitatea unei 
societăți civile?

Legătura dintre cetățeni și instituțiile lor naționale sau europene este fragilă. În centrul acestei 
relații fragile se află chestiunea identității noastre atât individuale, cât și colective.

Însă, ce înseamnă a fi cetățean european astăzi? Cinematograful furnizează un răspuns foarte 
pregnant.

Cinematograful trebui să fie perceput ca un act politic care are scopul de a da o formă 
sufletului european, astfel cum a afirmat Wim Wenders: „Europa are un suflet propriu, 
ancorat în cultură. Și această cultură este „conturată” printr-un instrument care reprezintă 
baza conștiinței noastre individuale și colective, care, la rândul său, creează o speranță 
europeană. Acest instrument poartă un nume: cinematograful”. Cuvintele lui Wim Wenders 
ar trebui să reprezinte principiul călăuzitor al oricărei încercări de a contura viitorul 
cinematografului european. 

Redefinirea funcției cinematografului în contextul european, „Cinematograful european în era 
digitală” pune sub semnul întrebării politicile publice puse în aplicare pentru susținerea 
cinematografului european.

Cinematografia trebuie să fie privită în două moduri diferite, pe de o parte ca un instrument de 
cultură, în care investițiile produc rezultate nepalpabile pe termen lung și, pe de altă parte, ca 
o ramură importantă a industriei europene. Creația este inima culturii, în timp ce industria 
reprezintă plămânii acesteia.

Provocări ale cinematografului european

Cinematograful european se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum: aceea de a 
face față cerințelor tehnologiei moderne. Viitorul cinematografului este inseparabil legat de 
apariția erei digitale. Tehnologiile moderne schimbă sectorul audiovizual, creând provocări și 
posibilități pentru producția, distribuirea și accesibilitatea cinematografului european, precum 
și generând anumite pericole în tranziția de la sistemele analogice la cele digitale. Procesul de 
transformare ar trebui să fie realizat rapid și să fie coordonat la nivel atât național, cât și 
european. Responsabilitatea participării la acest proces ar trebui să revină atât sectorului 
public, cât și sectorului privat.

Potențialul cinematografului european

Cinematograful european are un potențial enorm. Potrivit datelor obținute de la Observatorul 
European al Audiovizualului, există aproximativ 30 000 de ecrane în Uniunea Europeană. 
Majoritatea acestora sunt cinematografe mici, numai cu unul sau două ecrane. În ultimii ani, 
am fost martorii unei accelerări a procesului de digitalizare a cinematografelor, generată de 
producția de filme digitale, majoritatea provenite din Statele Unite, precum și de cererea tot 
mai mare a publicului de filme realizate cu tehnologie 3D.
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Numărul cinematografelor cu proiectoare digitale în 2010 era de 8 682, mai mult de cât dublu 
față de 4 129, câte existau în 2009.

Potențialul cinematografului european se traduce, de asemenea, în producția de filme. În 2010 
au fost realizate 1 203 filme în Europa, în comparație cu 754 în Statele Unite. 
Cinematografele europene au vândut aproape un miliard de bilete în cazul filmelor europene, 
reprezentând 27 % din piață. Cu toate acestea, piața cinematografului european, cu întregul 
său potențial, nu este încă integrată, iar distribuția filmelor în UE se dovedește dificilă. 
Accesibilitatea cinematografelor este inegală: în Europa de Vest există un ecran la 160 102 de 
persoane, în comparație cu Europa Centrală și de Est, unde există unul la 40 750 de persoane.

De la tehnologiile analogice la cele digitale

Este de așteptat ca în viitorul apropiat, majoritatea cinematografelor să fie nevoite să treacă la 
tehnologia digitală, iar copiile filmelor să nu mai fie disponibile pe benzi de 35 mm. Situația 
actuală generează costuri ridicate pentru producători, precum și pentru proprietarii de 
cinematografe, care trebuie să se conformeze unui sistem dual: proiectare analogică și filme 
digitale.

Costurile mari, care se ridică până la 2 000 de euro, se datorează scumpirii fabricării unei 
benzi de celuloid, iar necesitatea producerii unei copii separate pentru fiecare versiune 
lingvistică limitează sfera distribuirii filmelor.

Costurile de producție ale unei copii digitale sunt totuși mai reduse, de aproximativ 200 de 
euro. Dacă cinematograful are acces la internet în bandă largă de mare viteză sau la o 
conexiune prin satelit, transmiterea filmelor este mai ieftină și mai rapidă. Metoda de 
distribuție permite premiere simultane de filme în mai multe versiuni lingvistice în toate 
cinematografele. Metoda poate favoriza filmele independente și cu buget redus, care în 
prezent nu sunt distribuite la scară largă. Rezultatul este că tehnologia și distribuția digitale 
creează o șansă pentru mai multe proiecții de filme în premieră, pentru o distribuție 
simplificată de filme și o mai mare disponibilitate a cinematografului european în rândul 
cetățenilor europeni.

Este necesar să se sublinieze costurile ridicate ale echipării cinematografelor cu proiectoare 
digitale, care în prezent costă aproximativ 100 000 de euro per ecran. Există pericolul ca 
cinematografele care nu se conformează procesului de digitalizare să fie forțate să iasă de pe 
piață și să înceteze să funcționeze. Acest lucru poate limita accesul anumitor părți ale 
societății la cultura cinematografică, afectând în special zonele rurale și mai puțin dezvoltate, 
unde sunt preponderente cinematografele mici și independente. Închiderea acestora poate 
cauza dificultăți în popularizarea culturii, precum și în sectorul ocupării forței de muncă.

Dezvoltarea continuă a nevoilor tehnologiei trebuie să fie luată în considerare în procesul de 
transformare a cinematografului european. Pe termen lung, acest lucru poate să însemne 
necesitatea de a trece la următorul format, mai nou. Rezoluția actuală 2k și 4k permite cu 
succes publicului să vizioneze filme 3D. Sectorul european al producției de filme 3D are o 
mare șansă de dezvoltare. Prin urmare, pe termen scurt, este necesară o standardizare a 
sistemelor, pentru a respecta normele ISO atât la nivel european, cât și la nivel internațional. 
O tranziție rapidă va impune statelor membre să arhiveze patrimoniul național de film pe 
medii digitale. Arhivele de filme digitalizate vor folosi generațiilor viitoare în scopuri de 
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cercetare, precum și științifice. Prin urmare, este important ca cinematografele și videoteci 
care permit perpetuarea patrimoniului european de film să fie susținute.

Tehnologiile digitale în sfera culturii și a filmelor deschid o dezbatere în ceea ce privește 
viitorul cronologiei mijloacelor de comunicare. Dacă acceptăm popularitatea și accesibilitatea 
crescută a filmului european ca fiind determinante, atunci este necesar să se creeze modele 
flexibile care să ofere o șansă pentru o utilizare echilibrată a platformelor lineare și nelineare, 
luând în considerare protecția drepturilor de autor.

Programe de sprijinire a cinematografului european

Actorii de la nivel național, cât și european din sectoarele public și privat, din toate statele 
membre ar trebui să se unească în acest proces de trecere de la cinematograful analog la cel 
digital. Parlamentul European ar trebui să inițieze această schimbare de paradigmă printr-o 
contribuție financiară.

Este important ca diferite modalități de finanțare a procesului de digitalizare a 
cinematografului să fie sprijinite la un nivel politic. Unul din cele mai importante instrumente 
de finanțare îl constituie fondurile structurale. Prin urmare, un nivel corespunzător de sprijin 
trebuie să fie inclus în noua perspectivă financiară 2014-2020. Este necesar să se sublinieze că 
sprijinul acordat deja de Fondul european de dezvoltare regională a permis anumitor studiouri 
cinematografice să facă față mai bine provocărilor digitalizării. Ca exemplu, ar trebui 
menționate cinematografe din Polonia, din regiunea Małopolska, din Saxonia Inferioară, 
Germania, din Portugalia Centrală și de Nord, precum și din regiunea Alentejo.

Este important să se amintească faptul că s-a creat un sistem de taxă pe copia virtuală (VPF), 
pentru a facilita tranziția de la proiectarea analogică la cea digitală. În timp ce VPF este 
potrivită pentru lanțurile mari de cinematografe și pentru cinematografele cu mai multe 
ecrane, aceasta nu este adecvată pentru cinematografele mici și independente. Viteza 
schimbării și lipsa mijloacelor financiare poate duce la închiderea cinematografelor mici care 
nu sunt sprijinite prin VPF și care nu își pot permite să achiziționeze noi proiectoare digitale. 
În acest context, se consideră că ar trebui implementate mecanisme care să integreze 
distribuitori și proiectanți și sprijinită cooperarea între cinematografele mici pentru 
minimizarea costurilor de investiții în echipamente digitale. 

Un alt instrument important este accesibilitatea dobânzilor preferențiale la creditele oferite de 
Banca Europeană de Investiții cinematografelor care nu dispun de fonduri suficiente pentru 
procesul de digitalizare.

Trebuie recunoscută importanța programului MEDIA care, de când a fost conceput, în urmă 
cu 20 de ani, a promovat condiții financiare favorabile pentru dezvoltarea și promovarea 
filmelor europene. Trebuie să se adopte noi inițiative în cadrul programului MEDIA pentru 
îmbunătățirea și promovarea proceselor de traducere, dublare, subtitrare și supratitrare, 
precum și a programelor de formare destinate reprezentanților din sectoarele audiovizualului 
și filmului, pentru a-și putea adapta expertiza la tehnologiile digitale.

Educația prin film

În cadrul perspectivelor financiare 2014-2020, programele Uniunii Europene, în special 
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MEDIA și MEDIA MUNDUS, trebuie să fie revizuite. Trebuie să se insiste asupra menținerii 
unui sprijin financiar puternic pentru cinematografie și, la nivel mai general, pentru cultură și 
educație. Intr-adevăr, aculturația nu poate fi disociată de educație.

Educația prin film conferă publicului competențele media necesare și o mai bună înțelegere și 
apreciere a diferitelor conținuturi disponibile. A-i învăța pe cetățeni cum să „citească o 
imagine” ca element integrant al educației le lărgește sfera cunoștințelor despre lume, le 
formează procesul de percepție și gândire, le dezvoltă imaginația și îi ajută să învețe limbajul 
filmului. Prin introducerea unui spectator tânăr în lumea culturii filmului, lărgindu-i astfel 
sfera de cunoștințe, avem șansa de a forma o persoană care își va menține un interes pentru 
creațiile filmografice valoroase și care va fi capabilă să le aprecieze. 

Așa cum arăta Erwin Panofsky în 1993, „filmele, mai mult decât orice altă forță, sunt cele 
care formează opiniile, gustul, limbajul, îmbrăcămintea, comportamentul și chiar aparența 
fizică”.

Fără îndoială, cheltuielile unui stat membru în educația prin film sunt o investiție profitabilă 
pe termen lung. Prin urmare, li se solicită statelor membre să includă educația prin film în 
cadrul programelor lor educaționale naționale. Dacă aspirăm la promovarea diversității 
culturale, care stă la baza UE, trebuie să investim în tineri.

Promovarea cinematografului european

Unul din canalele de promovare și investiție în popularizarea cinematografului european în 
Europa sunt festivalurile de film. Statele membre și instituțiile europene sunt încurajate să 
promoveze, să sprijine și să distribuie cele mai valoroase filme prin organizarea de 
evenimente speciale și festivaluri.

Un exemplu excelent de promovare a multiculturalismului și a multilingvismului îl constituie 
inițiativele Parlamentului European constând în Premiul pentru cinema LUX și în Festivalul 
de film LUX care urmează să fie organizat. Valoarea adăugată a acestor inițiative culturale 
este aceea că generează dezbateri pe teme care trebuie discutate și care sunt importante pentru 
cetățenii statelor membre. Filmele proiectate se referă la valori europene importante, a căror 
forță constă în faptul că se exprimă în diversitate.

După cum afirma Zygmunt Bauman în cartea sa, cultura este percepută ca spațiul unde 
„celălalt” este întotdeauna vecinul cuiva. Ținând cont de această definiție, nu există nicio 
îndoială că Europa joacă un rol deosebit de important în revigorarea modului nostru de a 
înțelege cultura, în special deoarece Europa, cu marea sa diversitate de popoare, limbi și 
istorii, este spațiul unde „celălalt” este întotdeauna vecin și fiecare este chemat constant să 
învețe de la ceilalți.

În concluzie, „Cinematograful european în era digitală” este un document destinat să sprijine 
și să susțină cinematograful european în bogăția sa, precum și promovarea celui mai larg 
acces posibil al cetățenilor în numele unității și libertății de gândire.


