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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski kinematografiji v digitalni dobi
(2010/2306(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov za prosveto, znanost in 
kulturo (UNESCO) z dne 20. oktobra 2005 o zaščiti in spodbujanju raznolikosti 
kulturnega izražanja,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)1,

– ob upoštevanju Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1718/2006/ES z dne 15. 
novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor 
(MEDIA 2007)2,

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2005 o 
filmski dediščini in konkurenčnosti z njo povezanih industrijskih dejavnosti3,

– ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 24. avgusta 2006 o digitalizaciji in spletni 
dostopnosti kulturnega gradiva in digitalnem arhiviranju4,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. in 19. novembra 2010 o priložnostih in izzivih za 
evropsko kinematografijo v digitalni dobi5, 

– ob upoštevanju osnutka sklepov Sveta z dne 13. novembra 2006 o digitalizaciji in spletni 
dostopnosti kulturnega gradiva in digitalnem arhiviranju6,–

– ob upoštevanju sporočila Komisije o merilih za oceno državnih pomoči iz Sporočila 
Komisije o nekaterih pravnih vidikih v zvezi s kinematografskimi in drugimi 
avdiovizualnimi deli (Sporočilo o kinematografiji) z dne 26. septembra 20017, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 2. julija 2010 o izzivih za 
evropsko filmsko dediščino iz analogne in digitalne dobe (Drugo poročilo o izvajanju 
priporočila o filmski dediščini) (SEC(2010)0853),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020,

                                               
1 UL L 95, 15.4.2010, str. 1
2 UL L 327, 24.11.2006, str. 12.
3 UL L 323, 9.12.2005, str. 57.
4 UL L 236, 31.8.2006, str. 28.
5 UL C 323, 30.11.2010, str. 15.
6 UL C 297, 7.12.2006, str. 1.
7 UL C 31, 7.2.2009, str. 1.
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– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Evropska 
digitalna agenda“ (KOM(2010)0245),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 27. aprila 2011 z naslovom „Izkoriščanje 
potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij“ (KOM(2010)0183),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. septembra 2010 o priložnostih in izzivih 
evropske kinematografije v digitalni dobi (KOM(2010)0487),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. julija 2002 o nekaterih pravnih vidikih, povezanih 
s kinematografskimi in drugimi avdiovizualnimi deli1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 2. aprila 2011 z naslovom „Evropska 
kinematografija v digitalni dobi“2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o izkoriščanju potenciala kulturnih in 
ustvarjalnih industrij3,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenja Odbora za notranji 
trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

A. ker kultura predstavlja pomemben temelj za evropske identitete in skupne vrednote,

B. ker bi morala kultura povezovati in združevati evropske državljane, zlasti v času krize,

C. ker je evropska kinematografija pomemben del kulture, ki spodbuja dialog in razumevanje 
med državljani EU, obenem pa ima pomembno vlogo v ohranjanju in podpiranju kulturne 
in jezikovne raznolikosti,

D. ker predstavlja evropski avdiovizualni sektor, vključno s kinematografijo, pomemben del 
gospodarstva EU in bi moral biti bolj konkurenčen na svetovni ravni,

E . ker digitalna doba prinaša nove priložnosti za avdiovizualni sektor, zlasti v filmski 
industriji, kar zadeva bolj učinkovito distribucijo, predvajanje in dostopnost filmov, 
prinaša pa tudi nekatere resne izzive za evropsko kinematografijo v procesu prehajanja na 
digitalno tehnologijo,

F. ker je nujno potrebno izvesti popolno digitalizacijo evropske filmske industrije in njenih 
kinematografov ter jo podpreti na Evropski in nacionalni ravni, 

G. ker so lokalni in regionalni upravljavski organi ključni akterji pri zaščiti in spodbujanju 
evropske kulturne dediščine, zlasti digitalizacije filmov in kinematografov,

H. ker bi moral biti prehod na digitalno tehnologijo čim hitrejši, da bi se tako izognili
podvajanju stroškov produkcije in distribucije,

                                               
1 UL C 271 E, 15.11.2003, str. 176.
2 UL C 104, 2.4.2011, str. 31.
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0240.
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Trenutno stanje

1. ugotavlja, da je evropski kinematografski trg zelo razdrobljen in raznolik in da ima velika 
večina kinematografov le eno ali dve platni;

2. ugotavlja, da večino digitaliziranih kinematografov predstavljajo multipleksi;

3. ugotavlja, da obstaja v Evropi neravnovesje v dostopnosti kinematografov za državljane;

4. ugotavlja, da potencial evropske filmske industrije stalno raste, vendar je delež evropske 
produkcije, ki se prikazuje v kinematografih, še vedno prenizek;

Priložnosti in izzivi

5. poziva države članice in Komisijo, naj podprejo popolno digitalizacijo kinematografov v 
EU ter naj oblikujejo evropske in nacionalne programe v podporo prehodu na digitalne 
tehnologije;

6. poudarja, da digitalna tehnologija izboljša kakovost slike in zvoka v kinematografu, kar 
omogoča bolj raznoliko in prožno načrtovanje programov dogodkov v živo ter uporabo 
inovativnih tehnologij, kot je 3D, ki bi lahko pritegnile novo in širše občinstvo;

7. priznava, da je digitalizacija kinematografov sicer ključna prednostna naloga, vendar je 
treba upoštevati tudi stalen tehnološki razvoj, saj bodo srednje- in dolgoročno morda 
potrebne nadaljnje prilagoditve novim formatom predvajanja;

Nevarnosti

8. priznava, da lahko visoki stroški digitalizacije za številne majhne in neodvisne 
kinematografe predstavljajo veliko breme, zaradi katerega bi jim lahko grozilo zaprtje, 
zato je zanje potrebna posebna podpora;

9. priznava, da se v kinematografih ljudje srečujejo in izmenjujejo stališča, ter poudarja, da 
bi izginotje malih in neodvisnih kinematografov, zlasti v majhnih mestih in manj razvitih 
regijah, lahko omejilo dostop do evropske kinematografije;

Standardizacija in arhiviranje

10. poudarja, da je potrebno zagotoviti interoperabilnost sistemov in gradiv za digitalno 
predvajanje, pa tudi drugih naprav;

11. priporoča standardizacijo sistemov na podlagi standardov ISO na področjih produkcije, 
distribucije in predvajanja filmov;

12. poudarja pomen ločljivostnih sistemov 2K in 4K, ki omogočajo predvajanje filmov s 
pomočjo tehnologij 3D, HDTV in Blu-Ray ter storitve video na zahtevo;

13. priporoča državam članicam, naj sprejmejo zakonodajne ukrepe, s katerimi bodo 
zagotovile zbiranje, katalogizacijo, rekonstrukcijo in razširjanje avdiovizualnih del, ki so 
del nacionalne dediščine, v kulturne, izobraževalne in znanstvene namene, in obenem 
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spoštovanje avtorskih pravic;

Modeli financiranja

14. poudarja, da bi bilo treba za lajšanje procesa digitalizacije zagotoviti prožno in raznoliko
financiranje na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni;

15. poudarja, da so evropski strukturni skladi sicer pomemben vir financiranja projektov 
digitalizacije in pobud za izobraževanje, a bi bilo kljub temu treba povečati sredstva v 
okviru nove finančne perspektive 2014 – 2020;

16. poudarja, da so na voljo preferencialna posojila Evropske investicijske banke za 
kinematografe, ki se želijo digitalizirati, pa nimajo ustreznih lastnih sredstev;

17. priznava, da je tako imenovani finančni model pristojbine za virtualni film (VFP - Virtual 
Print Fee) primeren za velike mreže kinematografov, vendar pa ni najboljša rešitev za 
majhne in neodvisne kinematografe, ki imajo omejena sredstva za naložbe;

18. meni, da bi bilo treba izvajati mehanizme, ki bi povezovali distributerje in predvajalce, ter 
poziva k tesnejšemu sodelovanju med majhnimi kinematografi, da bi čim bolj zmanjšali 
stroške naložb v digitalno opremo;

19. poudarja, da so potrebni programi usposabljanja za strokovnjake v avdiovizualnem 
sektorju, ki jim bodo omogočili prilagajanje digitalni opremi in novim poslovnim 
modelom;   

Filmska vzgoja 

20. poudarja, da je filmska vzgoja pomembna za razvoj pozitivnih značajskih lastnosti, ki 
predstavljajo skupne vrednote, ki jih priznavajo različne družbe in generacije;

21. poudarja, da filmska vzgoja, ki je sestavni del izobraževanja, državljanom omogoča 
kritično razumevanje medijev;

22. poziva države članice, naj filmsko vzgojo vključijo v nacionalne programe izobraževanja.

Program MEDIA 

23. priznava, da program MEDIA podpira evropsko avdiovizualno industrijo že več kot dve 
desetletji in je prispeval k razvoju, distribuciji in promociji evropskih filmov;

24. poudarja pomen programa MEDIA pri digitalizaciji kinematografov in poziva k 
povečanju sredstev v naslednji generaciji programa za soočanje z izzivi, ki jih prinašajo 
digitalne tehnologije;

25. poudarja, da je treba v okviru naslednje generacije programa MEDIA začeti z novimi 
pobudami za izboljšanje in spodbujanje prevodov, sinhronizacije, podnaslavljanja in 
nadnaslavljanja;

Modeli distribucije
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26. ugotavlja, da so digitalne tehnologije vplivale na način distribucije filmov prek številnih 
platform in naprav v obliki linearnih ali nelinearnih storitev;

27. ugotavlja, da digitalne tehnologije omogočajo nove vzorce distribucije in prožne načine  
dajanja filmov v javnost, na primer predvajanja filma na različnih platformah takoj po 
premiernem predvajanju v kinematografih;

Promocija evropske kinematografije

28. spodbuja države èlanice, naj zagotovijo kar najširšo vkljuèenost evropskih filmov v 
programe svojih kinematografov, da se okrepi njihovo kroženje in promocija po EU ter da 
bodo državljani EU lahko uživali v bogastvu in raznolikosti teh filmov;

29. spodbuja države èlanice, naj pospešujejo in podpirajo razširjanje in kroženje evropskih 
filmov na svojih ozemljih s pomoèjo temu namenjenih dogodkov in festivalov;

30. priznava vlogo, ki jo ima filmska nagrada LUX Evropskega parlamenta pri promociji 
evropskih filmov in veèjeziènosti, s tem ko se podnaslovi zmagovalnega filma prevedejo v 
vseh 23 uradnih jezikov EU in s tem ko se odpirajo družbene razprave med državljani EU;

o

o o

31. naroèi svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav èlanic.
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OBRAZLOŽITEV

Poročilo o evropski kinematografiji v digitalni dobi je v prvi vrsti vabilo k razmisleku o sami 
funkciji kinematografije: o tem, kakšna je njena vloga pri ustvarjanju trajnostne civilne 
družbe?

Vez med državljani in njihovimi nacionalnimi ali evropskimi institucijami je krhka. V osrčju 
tega krhkega odnosa je vprašanje naše identitete, tako individualne kot kolektivne.

Toda kaj danes pomeni biti evropski državljan? Kinematografija nam daje zelo močan 
odgovor.

Kinematografijo moramo razumeti kot politično dejanje, katerega namen je oblikovati 
evropsko dušo. Wim Wenders je dejal: "„Evropa ima svojo lastno dušo, zasidrano v kulturi. 
To kulturo pa oblikuje instrument, ki je temelj naše individualne in kolektivne zavesti, ki 
ustvarja evropsko upanje. Ta instrument se imenuje kinematografija.“ Besede Wima 
Wendersa bi morale biti vodilo vsakega poskusa oblikovanja prihodnosti evropske 
kinematografije.

Ponovna opredelitev funkcije kinematografije v evropskem kontekstu „Evropska 
kinematografija v digitalni dobi“ postavlja pod vprašaj javne politike v podporo evropski 
kinematografiji.

Na kinematografijo je potrebno gledati na dva načina: na eni strani kot na orodje kulture, pri 
katerem naložbe obrodijo dolgoročne neopredmetene rezultate, na drugi strani pa kot na 
pomembno vejo evropske industrije. Ustvarjanje je srce kulture, industrija pa njena pljuča.

Izzivi za evropsko kinematografijo

Evropska kinematografija se sooča z do sedaj največjim izzivom: obvladovanjem zahtev 
sodobne tehnologije. Prihodnost kinematografije je neločljivo povezana s prihodom digitalne 
dobe.  Sodobne tehnologije spreminjajo avdiovizualni sektor, ustvarjajo izzive in možnosti za 
produkcijo, distribucijo in dostopnost evropske kinematografije, prinašajo pa tudi nekatere 
nevarnosti pri prehodu z analognih na digitalne sisteme. Proces preoblikovanja je treba doseči 
hitro, usklajen pa mora biti tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Sodelovanje v tem 
procesu bi moralo biti odgovornost tako javnega kot zasebnega sektorja.

Potencial evropske kinematografije

Evropska kinematografija ima ogromen potencial. Po podatkih Evropskega avdiovizualnega 
observatorija je v Evropski uniji približno 30.000 platen. Večinoma gre za manjše 
kinematografe z le enim ali dvema platnoma. V zadnjih letih smo priča pospešeni 
digitalizaciji kinematografov, do katere prihaja zaradi produkcije digitalnih filmov, večinoma 
iz Združenih držav, ter zaradi vse večjega povpraševanja javnosti po filmih, narejenih s 
pomočjo tehnologije 3D.

V letu 2010 je bilo kinematografov z digitalnimi projektorji 8.682, skoraj dvakrat več kot v 
letu 2009, ko jih je bilo 4.129.
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Potencial evropske kinematografije se odraža tudi v produkciji filmov. Leta 2010 so bili v 
Evropi narejeni 1.203 filmi, medtem ko jih je bilo v ZDA narejenih 754. Evropski 
kinematografi so prodali skoraj milijardo vstopnic, pri čemer je bil tržni delež evropskih 
filmov 27-odstoten. Vendar pa evropski kinematografski trg kljub svojemu potencialu še 
vedno ni povezan in distribucija filmov znotraj EU je težavna. Dostopnost kinematografov ni 
enakomerna: v zahodni Evropi je število oseb na platno 160.102, v srednji in vzhodni Evropi 
pa 40.750. 

Od analognih k digitalnim tehnologijam

Pričakovati je, da bo v bližnji prihodnosti večina kinematografov morala preiti na digitalno 
tehnologijo in da filmi ne bodo več na voljo na 35-milimetrskem traku. Trenutno stanje 
povzroča višje cene za producente, pa tudi za lastnike kinematografov, saj se morajo 
prilagajati dvojnemu sistemu in predvajati tako analogne kot digitalne filme.

Visoki stroški, ki dosegajo tudi 2.000 EUR so posledica stroškov izdelave filmskega traku, 
dejstvo, da je potrebno za vsako jezikovno verzijo izdelati ločeno kopijo, pa omejuje obseg 
distribucije filmov. 

Stroški izdelave digitalnega izvoda so nižji in znašajo okrog 200 EUR. Če ima kinematograf 
hitri širokopasovni dostop do interneta ali satelitsko povezavo, je prenos filma cenejši in 
hitrejši. Ta način distribucije omogoča hkratno premierno predvajanje filmov v različnih 
jezikovnih različicah po vseh kinematografih. To je lahko koristno za neodvisne in 
nizkoproračunske filme, ki imajo trenutno majhno distribucijo.  Rezultat tega je, da digitalna 
tehnologija in distribucija prinašata možnost za večje število premiernih predvajanj filma, 
enostavnejšo distribucijo in večjo razpoložljivost evropske kinematografije za državljane EU.

Treba je poudariti visoke stroške opremljanja kinematografov z digitalnimi projektorji, ki 
trenutno znašajo približno 100.000 EUR na platno. Obstaja nevarnost, da bodo kinematografi, 
ki se jim ne bo uspelo prilagoditi procesu digitalizacije, izrinjeni iz trga in bodo prenehali 
delovati. To bi lahko omejilo dostop dela družbe do filmske kulture, prizadelo pa bi zlasti 
podeželje in manj razvita območja, kjer prevladujejo majhni, neodvisni kinematografi. 
Njihovo zaprtje bi povzročilo težave pri popularizaciji kulture, pa tudi na področju 
zaposlovanja.

V procesu preoblikovanja evropske kinematografije je treba upoštevati nenehni razvoj 
tehnologije. Dolgoročno to lahko pomeni, da bo potrebno preiti na naslednjo, novejšo obliko. 
Sedanji ločljivosti 2K in 4K gledalcem uspešno omogočata ogled tridimenzionalnih filmov. 
Evropska produkcija tridimenzionalnih filmov ima velike možnosti za razvoj. Zato je 
kratkoročno potrebna standardizacija sistemov na evropski in mednarodni ravni, da bodo v 
skladu s standardi ISO. Hiter prehod bo od držav članic zahteval, da svojo nacionalno filmsko 
dediščino arhivirajo na digitalnih medijih. Digitalni filmski arhivi bodo prihodnjim 
generacijam služili za raziskovanje, pa tudi v izobraževalne in znanstvene namene. Zato je 
treba podpirati kinematografe in filmske knjižnice, ki omogočajo ohranjanje evropske filmske 
dediščine.

Digitalne tehnologije na področju kulture in filma odpirajo razpravo o prihodnosti kronologije 
medijev. Če sprejmemo popularizacijo in vse večjo dostopnost evropskega filma kot dejstvo, 
potem je potrebno ustvariti prožne modele, ki bodo omogočali uravnoteženo uporabo 
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linearnih in nelinearnih platform ob spoštovanju avtorskih pravic.

Programi v podporo evropski kinematografiji

Akterji iz vseh držav članic, na nacionalni ravni in na ravni EU, v javnem in privatnem 
sektorju, bi se morali združiti pri procesu preoblikovanja kinematografov iz analognih v 
digitalne. Evropski parlament bi moral s finančnim prispevkom biti pobudnik te spremembe 
vzorca.

Zelo pomembno je, da imajo različni načini financiranja digitalizacije kinematografov 
politično podporo. Eden najpomembnejših instrumentov financiranja so strukturni skladi. 
Zato je treba ustrezno raven podpore vključiti v novo finančno perspektivo za obdobje 2014-
2020. Poudariti je treba, da je podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj nekaterim 
kinematografom že omogočila, da so se lahko bolje spopadli z izzivi digitalizacije. Kot 
primere je treba omeniti kinematografe v poljski regiji Małopolska, v nemški regiji Spodnja 
Saška, v srednji in severni Portugalski, pa tudi v regiji Alentejo.

Potrebno je poudariti, da je bil sistem financiranja pristojbina za virtualni film (VPF) 
vzpostavljen, da bi olajšal prehod od analognega k digitalnemu predvajanju. Medtem ko je 
VPF primeren za velike verige kinematografov in kinematografe z več platni, pa ne ustreza 
majhnim in neodvisnim kinematografom. Hitre spremembe in pomanjkanje sredstev lahko 
vodijo do zaprtja majhnih kinematografov, ki jih VPF ne podpira in ki si ne morejo privoščiti 
stroškov nabave novih, digitalnih projektorjev. V tem okviru je nujno potrebno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo povezali distributerje in predvajalce ter podpreti sodelovanje med malimi 
kinematografi z namenom znižanja stroškov za naložbe v digitalno opremo. 

Še en pomemben instrument je možnost preferencialnih posojil, ki jih Evropska investicijska 
banka nudi kinematografom, ki imajo premalo sredstev za proces digitalizacije.

Treba je poudariti tudi pomen programa MEDIA, ki si že od svojega začetka pred dvajsetimi 
leti prizadeva za ugodne finančne pogoje za evropske distributerje in pomembno prispeva k 
razvoju in promociji evropskih filmov. V okviru programa MEDIA so potrebne nove pobude 
za izboljšanje in spodbujanje prevodov, sinhronizacije, podnaslavljanja in nadnaslavljanja, pa 
tudi programi usposabljanja za strokovnjake v avdiovizualnem sektorju, ki jim bodo 
omogočali prilagajanje digitalni opremi in novim poslovnim modelom.

Filmska vzgoja 

V okviru finančne perspektive 2014-2020, je treba revidirati programe Evropske unije, zlasti 
MEDIA in MEDIA MUNDUS. Še naprej je treba spodbujati močno finančno podporo 
kinematografiji, pa tudi kulturi in izobraževanju nasploh. Kulturne vzgoje ni mogoče ločiti od 
izobraževanja.

Filmska vzgoja naj bi javnost opremila s potrebnim znanjem in veščinami o medijih ter jim 
omogočila boljše razumevanje in znanje o različnih vsebinah, ki so na voljo. Učenje 
državljanov o tem, kako „brati podobo“, ki je vključeno v izobraževanje, razširja znanje o 
svetu, oblikuje proces dojemanja in razmišljanja, razvija domišljijo in jim pomaga usvojiti 
jezik filma. Če bomo mladega gledalca uvajali v svet filmske kulture in tako poglabljali 
njegovo znanje, bomo morda vzgojili osebo, ki bo ohranila interes za dobre filmske stvaritve 
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in jih bo znala ceniti. 

Erwin Panofsky je leta 1934 dejal: „filmi bolj kot katera koli druga sila oblikujejo mnenje, 
okus, jezik, oblačenje, vedenje in celo psihično podobo“.

Nobenega dvoma ni, da so izdatki držav članic za filmsko vzgojo dolgoročno donosna 
naložba. Zato pozivamo države članice, naj filmsko vzgojo vključijo v svoje nacionalne 
izobraževalne programe. Če želimo spodbujati kulturno raznolikost, na kateri temelji EU, 
moramo vlagati v mlade.

Promocija evropske kinematografije

Ena izmed možnosti za promocijo in naložbe v popularizacijo evropske kinematografije v 
Evropi so filmski festivali. Države članice in evropske institucije pozivamo, naj spodbujajo, 
podpirajo in razširjajo najboljše filme z organiziranjem posebnih dogodkov in festivalov. 

Odlična primera spodbujanja večkulturnosti in večjezikovnosti sta pobudi Evropskega 
parlamenta filmska nagrada LUX in prihajajoči filmski festival LUX. Dodana vrednost te 
kulturne pobude je v tem, da odpira razprave o temah, o katerih je treba razpravljati in ki so 
pomembne za državljane držav članic. Predvajani filmi obravnavajo pomembne evropske 
vrednote, katerih moč izhaja iz tega, da se izražajo v raznolikosti.

Zygmunt Bauman je v svoji knjigi zapisal, da kulturo vedno dojemamo kot prostor, v katerem 
je „drugi“ vedno naš sosed. Če izhajamo iz te opredelitve, ni nobenega dvoma, da mora 
Evropa odigrati pomembno vlogo pri oživljanju našega razumevanja kulture prav zato, ker je 
Evropa, s svojo veliko raznolikostjo ljudstev, jezikov in zgodovin, prostor, v katerem je 
„drugi“ vedno naš sosed in v katerem je vsak poklican k temu, da se uči od vseh ostalih.

Na splošno je dokument „Evropska kinematografija v digitalni dobi“ namenjen podpori in 
ohranjanju evropske kinematografije in njenega bogastva, pa tudi omogočanju čim širšega 
dostopa državljanov v imenu enotnosti in svobode mišljenja. 


