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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej kinematografii v digitálnom veku
(2010/2306(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
(UNESCO) o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (Dohovor UNESCO 
o ochrane kultúrnej rozmanitosti) z 20. októbra 2005,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom 
alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)1,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES 
z 15. novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho 
sektora (MEDIA 2007)2,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2005 
o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných činností3,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 24. augusta 2006 o digitalizácii kultúrneho 
materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov4,

– so zreteľom na závery Rady z 18. a 19. novembra 2010 o príležitostiach a výzvach pre 
európske kiná v digitálnej ére5,

– so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2006 o digitalizácii kultúrneho materiálu, 
jeho dostupnosti online a digitálnom uchovávaní6,

– so zreteľom na oznámenie Komisie týkajúce sa kritérií posudzovania štátnej pomoci 
z oznámenia Komisie o určitých právnych aspektoch súvisiacich s kinematografickými 
a inými audiovizuálnymi dielami (oznámenie o kinematografii) z 26. septembra 20017,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 2. júla 2010 o výzvach pre 
európske filmové dedičstvo pochádzajúce z analógovej a digitálnej éry (druhá správa 
o vykonávaní odporúčania o filmovom dedičstve) (SEK(2010)0853),

                                               
1 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12.
3 Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 57.
4 Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s. 28.
5 Ú. v. EÚ C 323, 30.11.2010, s. 15.
6 Ú. v. EÚ C 297, 7.12.2006, s. 1.
7 Ú. v. EÚ C 31, 7.2.2009, s. 1.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (KOM(2010)0245),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 27. apríla 2011 s názvom Uvoľnenie potenciálu 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KOM(2010)0183),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. septembra 2010 o príležitostiach a výzvach pre 
európske kiná v digitálnom veku (KOM(2010)0487),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. júla 2002 o určitých právnych aspektoch súvisiacich 
s kinematografickými a inými audiovizuálnymi dielami1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 2. apríla 2011 na tému Európske kiná 
v digitálnom veku2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

A. keďže kultúra predstavuje základnú podstatu európskych identít a spoločných hodnôt,

B. keďže kultúra by mala európskych občanov spájať a zjednocovať najmä v období krízy,

C. keďže európska kinematografia je dôležitou súčasťou kultúry, ktorá podporuje dialóg 
a porozumenie občanov EÚ, a pritom zohráva významnú úlohu pri zachovávaní 
a podporovaní kultúrnej a jazykovej rozmanitosti,

D. keďže európsky audiovizuálny sektor vrátane kinematografie tvorí významnú časť 
hospodárstva EÚ a mal by na celosvetovej úrovni zvýšiť svoju konkurencieschopnosť,

E. keďže digitálny vek poskytuje audiovizuálnemu sektoru nové možnosti, najmä pokiaľ ide 
účinnejšiu distribúciu, premietanie a dostupnosť filmov vo filmovom priemysle, ale 
európskej kinematografii prináša pri prechode na digitálne technológie aj viacero vážnych 
problémov,

F. keďže sa musí súrne dosiahnuť úplná digitalizácia európskeho filmového priemyslu 
a európskych kín, ktorá by mala mať podporu na európskej a vnútroštátnej úrovni,

G. keďže miestne a regionálne vládne orgány sú kľúčovými subjektmi pri ochrane a podpore 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 271E, 12.11.2003, s. 176.
2 Ú. v. EÚ C 104, 2.4.2011, s. 31.
3 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0240.
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európskeho kultúrneho dedičstva, najmä pri digitalizácii filmov a kín,

H. keďže digitalizácia by mala byť čo najrýchlejšia, aby sa zabránilo dvojitým výrobným 
a distribučným nákladom,

Súčasná situácia

1. konštatuje, že európsky filmový trh je veľmi rozdrobený a rôznorodý, pričom väčšina kín 
má len jednu alebo dve kinosály;

2. konštatuje, že väčšinu digitalizovaných kín tvoria multiplexy;

3. konštatuje, že v Európe nemajú občania rovnaký prístup ku kinám;

4. konštatuje, že potenciál európskeho filmového priemyslu neustále rastie, ale podiel
európskej tvorby uvádzanej v kinách je stále nedostatočný;

Príležitosti a výzvy

5. vyzýva členské štáty a Európske spoločenstvo, aby podporili úplnú digitalizáciu kín v EÚ 
a zaviedli európske a vnútroštátne programy na podporu prechodu na digitálne 
technológie;

6. zdôrazňuje, že digitálny film zlepšuje kvalitu obrazu a zvuku, čo umožňuje rôznorodejšiu 
a pružnejšiu ponuku priamych prenosov a zároveň využívanie inovatívnych technológií, 
ako je formát 3D, čo by mohlo prilákať nové a širšie publikum;

7. uznáva, že hoci je digitalizácia kín kľúčovou prioritou, mal by sa brať ohľad na neustály 
technologický vývoj, pretože v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte bude 
možno potrebné ďalej sa prispôsobiť novým formátom premietania;

Riziká

8. uznáva, že vysoké náklady na digitalizáciu predstavujú značnú záťaž pre mnohé malé 
a nezávislé kiná, ktoré v prípade hrozby zatvorenia potrebujú osobitnú podporu;

9. uznáva, že kiná sú miestom, kde sa ľudia stretávajú a vymieňajú si názory, a zdôrazňuje, 
že zánik malých a nezávislých kín osobitne v malých mestách a menej rozvinutých 
regiónoch môže obmedziť dostupnosť európskych kín;

Štandardizácia a uchovávanie

10. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť interoperabilitu systémov a materiálov digitálneho 
premietania, ako aj ostatných zariadení;

11. odporúča štandardizáciu systémov založených na normách ISO v oblastiach výroby, 
distribúcie a premietania filmov;

12. zdôrazňuje význam systémov rozlíšenia 2K (2 000 pixlov) a 4K (4 000 pixlov), ktoré 
umožňujú premietanie filmov vo formáte 3D, HDTV a Blu-Ray a služieb video na 
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požiadanie (VOD – video on demand);

13. odporúča, aby členské štáty prijali legislatívne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa 
audiovizuálne diela, ktoré sú súčasťou národného dedičstva, zhromažďovali, 
katalogizovali, rekonštruovali a šírili na kultúrne, vzdelávacie a vedecké účely, pričom sa 
musia dodržiavať autorské práva;

Modely financovania

14. zdôrazňuje, že na uľahčenie digitalizácie by sa malo na miestnej, regionálnej, 
vnútroštátnej a európskej úrovni sprístupniť pružné a rôznorodé financovanie z verejných 
a súkromných zdrojov;

15. zdôrazňuje, že hoci európske štrukturálne fondy predstavujú významný zdroj financovania 
projektov digitalizácie a vzdelávacích iniciatív, výška financovania by sa mala v nových 
finančných výhľadoch 2014 – 2020 zvýšiť;

16. poukazuje na dostupnosť preferenčných pôžičiek, ktoré Európska investičná banka 
poskytuje kinám, ktoré sa usilujú o digitalizáciu a nemajú primerané prostriedky;

17. uznáva, že model financovania založený na poplatkoch za virtuálne kópie (VPF – Virtual 
Print Fee) je vhodný pre veľké siete kín, ale je nevhodným riešením pre malé a nezávislé 
kiná, ktoré obmedzuje nedostatok investičných prostriedkov;

18. domnieva sa, že by sa mali zaviesť mechanizmy, ktoré by spojili distribútorov 
a prevádzkovateľov kín, a vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu medzi malými kinami 
s cieľom minimalizovať náklady na investície do digitálneho vybavenia;

19. zdôrazňuje potrebu realizovať programy odbornej prípravy určené pre odborníkov 
v audiovizuálnom sektore, ktoré im umožnia prispôsobiť sa digitálnym technológiám 
a novým obchodným modelom;

Filmové vzdelávanie

20. poukazuje na to, že filmové vzdelávanie je dôležitým prvkom vo vývoji pozitívnych 
charakterových vlastností, ktoré predstavujú spoločné hodnoty uznávané spoločnosťami 
a všetkými generáciami;

21. zdôrazňuje, že filmové vzdelávanie ako neoddeliteľná súčasť vzdelávania umožňuje 
občanom zaujať k médiám kritický postoj;

22. vyzýva členské štáty, aby filmové vzdelávanie zaradili do svojich vnútroštátnych 
vzdelávacích programov;

Program MEDIA 

23. uznáva, že program MEDIA podporuje európsky audiovizuálny priemysel už viac ako 
dvadsať rokov a prispieva k rozvoju, distribúcii a propagácii európskych filmov;

24. zdôrazňuje význam programu MEDIA v procese digitalizácie kín a vyzýva na zvýšenie 
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prostriedkov v budúcej generácii programu s cieľom riešiť problémy vyvolané digitálnymi 
technológiami;

25. zdôrazňuje, že ako súčasť ďalšej generácie programu MEDIA sa musia zaviesť nové 
iniciatívy zamerané na zlepšenie a podporu prekladu, dabingu a titulkovania;

Distribučné modely

26. konštatuje, že digitálne technológie ovplyvnili spôsob distribúcie filmov rôznymi 
platformami a zariadeniami prostredníctvom lineárnych alebo nelineárnych služieb;

27. konštatuje, že digitálne technológie umožňujú využívať nové distribučné modely a pružné 
zverejnenia, napríklad možnosť zverejniť film prostredníctvom rôznych platforiem krátko 
po jeho premiére;

Propagácia európskej kinematografie

28. nabáda členské štáty, aby zabezpečili čo najväčšie zaradenie európskych filmov do 
programov svojich kín s cieľom zlepšiť ich obeh a propagáciu v celej EÚ a poskytnúť 
občanom EÚ možnosť oceniť bohatosť a rozmanitosť týchto filmov;

29. nabáda členské štáty, aby šírenie a obeh európskych filmov na svojich územiach 
propagovali a podporovali prostredníctvom tematických podujatí a festivalov;

30. uznáva úlohu ceny Európskeho parlamentu LUX pri propagácii európskych filmov 
a viacjazyčnosti prekladaním titulkov víťazného filmu do všetkých 23 úradných jazykov 
EÚ, čo zároveň vytvára aj spoločenské diskusie medzi občanmi EÚ;

o

o o

31. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uznesenie o európskej kinematografii v digitálnom veku slúži predovšetkým ako pozvánka 
na zváženie pravého významu kinematografie: akú úlohu zohráva pri tvorbe a udržateľnosti
občianskej spoločnosti?

Spojenie medzi občanmi a ich vnútroštátnymi alebo európskymi inštitúciami je krehké. 
V jadre tohto krehkého vzťahu leží otázka našej individuálnej a kolektívnej identity.

Ale čo to dnes znamená byť európsky občanom? Kinematografia poskytuje veľmi mocnú 
odpoveď.

Kinematografiu musíme vnímať ako politický akt zameraný na tvarovanie európskej duše, 
ako to tvrdí Wim Wenders, podľa ktorého „má Európa svoju vlastnú dušu, ktorá väzí 
v kultúre. A túto kultúru tvaruje nástroj, ktorý je základným kameňom nášho individuálneho 
a kolektívneho vedomia, ktoré vzápätí vytvára európsku nádej. Tento nástroj má meno: 
kinematografia.“ Slová Wima Wendersa by mali byť hlavnou zásadou akéhokoľvek pokusu 
o tvarovanie budúcnosti európskej kinematografie.

Nová definícia funkcie kinematografie v európskom kontexte, európska kinematografia 
v digitálnom veku, spochybňuje verejné politiky určené na podporu európskej kinematografie.

Na kinematografiu treba pozerať z dvoch rôznych hľadísk, na jednej strane ako na nástroj 
kultúry, kde investície vytvárajú dlhodobé nehmotné výsledky, na druhej strane ako na 
dôležité odvetvie európskeho priemyslu. Tvorba je srdcom kultúry, zatiaľ čo priemysel je jej 
pľúcami.

Výzvy pre európsku kinematografiu

Európska kinematografia stojí zatiaľ pred svojou najväčšou výzvou: musí sa vyrovnať 
s požiadavkami moderných technológií. Budúcnosť kinematografie je neoddeliteľne spojená 
s príchodom digitálneho veku. Moderné technológie menia audiovizuálny sektor, pre 
produkciu, distribúciu a dostupnosť európskych filmov prinášajú nové výzvy a príležitosti, ale 
aj určité riziká pri prechode z analógových systémov na digitálne. Proces prechodu by sa mal 
uskutočniť rýchlo a mal by sa koordinovať na vnútroštátnej a aj na európskej úrovni. Úlohou 
verejného a súkromného sektora by malo byť zapojenie sa do tohto procesu.

Potenciál európskej kinematografie

Európska kinematografia má obrovský potenciál. Podľa údajov Európskeho audiovizuálneho 
observatória existuje v Európskej únii približne 30 000 premietacích sál. Väčšinu z nich tvoria 
malé kiná s jednou alebo dvomi premietacími sálami. V posledných rokoch môžeme vidieť 
zrýchlenie procesu digitalizácie kín, čo pramení z výroby digitálnych filmov najmä 
v Spojených štátoch a tiež zo zvýšeného dopytu verejnosti po filmoch, v ktorých sa využíva 
technológia 3D.

Počet kín s digitálnymi projektormi v roku 2010 bol 8 682, čo je viac ako dvojnásobok počtu 
4 129 kín v roku 2009.
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Potenciál európskej kinematografie sa prejavuje aj vo výrobe filmov. V roku 2010 sa 
v Európe vyrobilo 1 203 filmov v porovnaní so 754 v Spojených štátoch. Európske kiná 
predali takmer miliardu lístkov na európske filmy, čo predstavuje 27 percent trhu. Európsky 
filmový trh s celým svojím potenciálom však stále nie je integrovaný a filmová distribúcia 
v rámci EÚ sa ukazuje ako ťažká. Dostupnosť kín je rôzna: v západnej Európe pripadá na 
jedno premietacie plátno 160 102 ľudí, kým v strednej a východnej Európe to je 40 750 ľudí. 

Z analógových technológií na digitálne

Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti bude musieť väčšina kín prejsť na digitálnu technológiu 
a filmové kópie už nebudú dostupné na 35 mm pásoch. Súčasná situácia spôsobuje vyššie 
náklady výrobcom aj majiteľom kín, ktorí musia mať dvojaký systém: na premietanie 
analógových a aj digitálnych filmov.

Vysoké náklady, ktoré dosahujú výšku až 2 000 EUR, sú spôsobené výdavkami na výrobu 
celuloidového pásu a tým, že pre každú jazykovú verziu je potrebné vyrobiť osobitnú kópiu, 
čo obmedzuje rozsah distribúcie filmu. 

Náklady na výrobu digitálnej kópie sú nižšie, dosahujú výšku približne 200 EUR. Ak má kino 
prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému internetu alebo satelitnému spojeniu, prenos 
filmu je lacnejší a rýchlejší. Táto metóda distribúcie umožňuje simultánne premiéry filmu 
v mnohých jazykových verziách vo všetkých kinách. Táto metóda môže pomôcť nezávislým 
a nízkorozpočtovým filmom, ktorých distribúcia nie je v súčasnosti veľmi rozšírená. 
Dôsledok toho je, že digitálna technológia a distribúcia poskytujú možnosti väčšieho počtu 
filmových premiér, jednoduchšej distribúcie filmu a vyššej dostupnosti európskych filmov 
pre občanov EÚ.

Treba poukázať na vysoké náklady na vybavenie kín digitálnymi projektormi, ktoré 
v súčasnosti predstavujú približne 100 000 EUR na jednu kinosálu. Existuje riziko, že kiná, 
ktoré sa neprispôsobia digitalizácii, budú z trhu vytlačené a prestanú fungovať. Môže sa 
obmedziť prístup skupín spoločnosti k filmovej kultúre, čo sa týka predovšetkým vidieckych 
a menej rozvinutých oblastí, v ktorých prevládajú malé a nezávislé kiná. Ich zatvorenie môže 
spôsobiť problémy, pokiaľ ide o popularizáciu kultúry a sektor zamestnanosti.

V procese transformácie európskych kín sa musí zohľadniť neustály vývoj technológie. 
V dlhodobom časovom horizonte to môže znamenať, že bude potrebné prejsť na ďalší, novší 
formát. Súčasné rozlíšenia 2K (2 000 pixlov) a 4K (4 000 pixlov) úspešne umožňujú 
verejnosti pozerať filmy vo formáte 3D. Európske odvetvie výroby 3D filmov má veľkú 
šancu na rozvoj. Preto je v krátkodobom časovom horizonte potrebné štandardizovať systémy, 
aby boli splnené normy ISO na európskej a medzinárodnej úrovni. Rýchly prechod zapríčiní, 
že členské štáty budú musieť svoje národné filmové dedičstvo archivovať na digitálnych 
médiách. Digitalizované filmové archívy budú budúcim generáciám slúžiť na výskumné, ale 
aj na vzdelávacie a vedecké účely. Preto je dôležité podporiť kiná a filmové knižnice, čo 
umožní pokračovanie európskeho filmového dedičstva.

Digitálne technológie otvárajú v oblasti kultúry a filmov diskusiu o budúcnosti chronológii 
médií. Ak uznávame, že popularizácia a zvýšená dostupnosť európskych filmov sú 
rozhodujúcim činiteľom, potom je potrebné vytvoriť pružné modely, ktoré poskytnú možnosť 
vyváženého využívania lineárnych a nelineárnych platforiem so súčasným zohľadnením 
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ochrany autorských práv.

Programy na podporu európskej kinematografie

Subjekty vo verejnom a v súkromnom sektore zo všetkých členských štátov by sa mali 
v procese prechodu z analógového na digitálny film zjednotiť na vnútroštátnej úrovni, ako aj 
na úrovni EÚ. Európsky parlament by mal začať túto zmenu paradigmy poskytnutím 
finančných prostriedkov.

Dôležité je, aby sa na politickej úrovni podporili rôzne spôsoby financovania digitalizácie kín. 
Jedným z najdôležitejších nástrojov jej financovania sú štrukturálne fondy. Preto sa musí 
do nového finančného výhľadu 2014 – 2020 zahrnúť primeraná výška podpory. Je potrebné 
zdôrazniť, že podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja už niektorým štúdiovým 
kinám umožnila lepšie sa postaviť výzvam digitalizácie. Ako príklad by sa mali spomenúť 
kiná v poľskom regióne Małopolska, v nemeckom Dolnom Sasku, v strednom a západnom 
Portugalsku a tiež región Alentejo.

Nesmie sa zabudnúť na to, že systém financovania založený na poplatkoch za virtuálne kópie 
(VPF) bol vytvorený s cieľom uľahčiť prechod z analógového premietania na digitálne. 
Systém VPF je síce vhodný pre veľké reťazce kín a kiná s viacerými premietacími sálami, ale 
malým a nezávislým kinám nevyhovuje. Rýchlosť zmeny a nedostatok financií môže viesť 
k zatvoreniu malých kín bez podpory VPF, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť nové digitálne 
projektory. V tejto súvislosti je potrebné zaviesť mechanizmy na spojenie distribútorov 
a prevádzkovateľov kín a na podporu spolupráce medzi malými kinami s cieľom 
minimalizovať náklady na investície do digitálneho vybavenia. 

Ďalším dôležitým nástrojom je dostupnosť preferenčných úverových sadzieb, ktoré Európska 
investičná banka poskytuje kinám, ktoré na digitalizáciu nemajú dostatočné prostriedky.

Dôležité je uznať význam programu MEDIA, ktorý od svojho vzniku pred 20 rokmi 
podporuje výhodné finančné podmienky pre európskych distribútorov a významne prispieva 
k rozvoju, distribúcii a propagácii európskych filmov. V rámci programu MEDIA sa musia 
začať nové iniciatívy zamerané na zlepšenie a podporu prekladu, dabingu a titulkovania a tiež 
programy odbornej prípravy určené zástupcom audiovizuálneho a filmového sektora, aby 
mohli svoje odborné znalosti prispôsobiť digitálnym technológiám.

Filmové vzdelávanie

V rámci finančných výhľadov 2014 – 2020 sa musia preskúmať programy Európskej únie, 
osobitne programy MEDIA a MEDIA MUNDUS. Treba sa ďalej usilovať o zachovanie silnej 
finančnej podpory pre kiná a celkovo pre kultúru a vzdelávanie. Kultúrna asimilácia sa 
v skutočnosti nemôže oddeliť od vzdelávania.

Filmové vzdelávanie by malo verejnosť vybaviť potrebnými mediálnymi zručnosťami 
a pomôcť jej lepšie pochopiť a uznať rôzne dostupné obsahy. Učiť občanov, ako majú 
„chápať obraz“, ako súčasť vzdelávania rozširuje znalosť sveta, formuje proces vnímania 
a rozmýšľania, rozvíja predstavivosť a pomáha učiť sa jazyk filmu. Keď mladého diváka 
zasvätíme do sveta filmovej kultúry, čím prehĺbime jeho znalosti, máme šancu vychovať 
osobu, ktorá si uchová záujem o hodnotné filmové diela a ktorá ich bude vedieť oceniť. 



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

SK

Ako v roku 1934 povedal Erwin Panofsky: „to filmy viac ako akákoľvek iná jednotlivá sila 
formujú názory, vkus, jazyk, šaty, správanie a dokonca aj psychický zjav“.

Náklady členských štátov na filmové vzdelávanie sú v dlhodobom časovom horizonte 
nepochybne výhodnou investíciou. Preto sa členské štáty vyzývajú, aby filmové vzdelávanie 
zaradili do svojich vnútroštátnych vzdelávacích programov. Ak chceme podporovať kultúrnu 
rozmanitosť, na ktorej je EÚ založená, treba investovať do mladých ľudí.

Propagácia európskej kinematografie

Jednou z možností, ako podporiť popularizáciu európskej kinematografie v Európe 
a investovať do nej, sú filmové festivaly. Členské štáty a európske inštitúcie sa nabádajú, aby 
organizovaním tematických podujatí a festivalov propagovali, podporovali a distribuovali 
najhodnotnejšie filmy. 

Vynikajúcimi príkladmi podpory multikulturalizmu a viacjazyčnosti sú iniciatívy Európskeho 
parlamentu filmová cena LUX a pripravovaný filmový festival LUX. Pridanou hodnotou 
týchto iniciatív v oblasti kultúry je, že podnecujú diskusie o témach, ktoré si to vyžadujú 
a ktoré sú pre občanov členských štátov dôležité. Premietané filmy sa venujú dôležitým 
európskym hodnotám, ktorých sila pochádza z toho, že sa prejavujú v rozmanitosti.

Ako sa vo svojej knihe vyjadril Zygmunt Bauman, kultúra je vnímaná ako priestor, kde ten 
druhý je vždy niekoho sused. Na základe tejto definície niet pochýb o tom, že Európa musí 
zohrávať osobitne dôležitú úlohu v oživení nášho pochopenia kultúry práve preto, že Európa 
je so svojou veľkou rozmanitosťou národov, jazykov a dejín priestorom, kde ten druhý je 
vždy niekoho sused a kde sa každý stále pozýva, aby sa učil od ostatných.

Celkovo sa uznesenie o európskej kinematografii v digitálnom veku usiluje o podporu 
a zachovanie bohatosti európskej kinematografie, ako aj o zabezpečenie čo najširšej 
dostupnosti pre občanov v záujme jednoty a slobody myslenia.


