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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om europeisk biograffilm i den digitala tidsåldern
(2010/2306(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Unescos (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur) konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar av 
den 20 oktober 2005,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 
10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 
(direktivet om audiovisuella medietjänster)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 
15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska 
audiovisuella sektorn (Media 2007)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 
16 november 2005 om filmarvet och konkurrenskraften i därtill kopplade branscher3,

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 24 augusti 2006 ”Kulturellt 
innehåll – digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande”4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 och 19 november 2010 om 
möjligheter och utmaningar för europeisk film i den digitala tidsåldern5,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 13 november 2006 om digitalisering av och 
elektronisk tillgång till kulturellt material samt digitalt bevarande6,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 september 2001 om 
bedömningskriterier för statligt stöd i kommissionens meddelande om vissa rättsliga 
aspekter på biofilm och annan audiovisuell produktion (filmmeddelandet)7,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 2 juli 2010 om utmaningar för 
det europeiska filmarvet från den analoga och den digitala tidsåldern (andra 
genomföranderapporten i rekommendationen om filmarvet) (SEK(2010)0853),

                                               
1 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 EUT L 327, 24.11.2006, s. 12.
3 EUT L 323, 9.12.2005, s. 57.
4 EUT L 236, 31.8.2006, s. 28.
5 EUT C 323, 30.11.2010, s. 15.
6 EUT C 297, 7.12.2006, s. 1.
7 EUT C 31, 7.2.2009, s. 1.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020: 
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 om en digital 
agenda för Europa (KOM(2010)0245),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 27 april 2011 med titeln ”Att ta tillvara 
potentialen i den kulturella och den kreativa sektorn” (KOM(2010)0183),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 september 2010 om möjligheter 
och utmaningar för europeisk film i den digitala tidsåldern (KOM(2010)0487),

– med beaktande av sin resolution av den 2 juli 2002 om vissa rättsliga aspekter på biofilm 
och annan audiovisuell produktion 1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 2 april 2011 om europisk film i den 
digitala tidsåldern2,

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 om att ta tillvara potentialen i den 
kulturella och den kreativa sektorn 3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-…/2011), och av följande 
skäl:

A. Kultur är en grundläggande förutsättning för europeiska identiteter och gemensamma 
värden.

B. Kultur bör integrera och ena de europeiska medborgarna, särskilt i kristider.

C. Europeisk biograffilm är en viktig del av kulturen, som främjar dialog och förståelse 
mellan EU:s medborgare, och den spelar en viktig roll för att bevara och stödja kulturell 
och språklig mångfald.

D. Den europeiska audiovisuella sektorn, inbegripet biograffilm, utgör en viktig del av 
EU:s ekonomi och borde vara mer konkurrenskraftig på global nivå.

E. Den digitala tidsåldern medför nya möjligheter för den audiovisuella sektorn, särskilt i 
filmindustrin genom effektivare distribution, visning och tillgänglighet för filmerna, men 
ger även upphov till en del svåra utmaningar för den europeiska biograffilmen under 
omställningen till digital teknik.

F. En fullständig digitalisering av den europeiska filmindustrin och dess biograffilmer måste 
genomföras skyndsamt och bör stödjas på europeisk och nationell nivå.

                                               
1 EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 176.
2 EUT C 104, 2.4.2011, s. 31.
3 Antagna texter, P7_TA-PROV(2011)0240.
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G. Lokala och regionala regeringsorgan är viktiga enheter för att försvara och främja det 
europeiska kulturarvet, särskilt när det gäller digitalisering av filmer och biografer.

H. Den digitala omställningen bör ske så snabbt som möjligt för att undvika dubbla 
produktions- och distributionskostnader.

Nuläget

1. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska biografmarknaden är mycket 
fragmenterad och diversifierad. Det stora flertalet biografer har bara en eller två salonger.

2. Europaparlamentet konstaterar att de flesta digitaliserade biografer är multiplexbiografer.

3. Europaparlamentet konstaterar att det i Europa råder en obalans i medborgarnas tillgång 
till biografer.

4. Europaparlamentet konstaterar att den europeiska filmindustrins potential ständigt växer 
men att de europeiska produktionernas andel av de filmer som visas på biograferna 
fortfarande är otillräcklig.

Möjligheter och utmaningar

5. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater och kommissionen att stödja en 
fullständig digitalisering av EU:s biografer och inrätta europeiska och nationella program 
för att stödja omställningen till digital teknik.

6. Europaparlamentet framhåller att digital biografteknik ger bättre bild- och ljudkvalitet, 
ökar möjligheterna till mer diversifierad och flexibel planering av föreställningar och gör 
det möjligt att locka en ny och bredare publik med innovativ teknik som 3D.

7. Digitalisering av biografer är visserligen en viktig prioritering, men Europaparlamentet 
anser att man bör eftersträva en konsekvent teknisk utveckling eftersom det på medellång 
och lång sikt blir nödvändigt med en fortsatt anpassning till nya visningsformat.

Risker

8. Europaparlamentet är medvetet om att de höga kostnaderna för digitalisering innebär en 
stor börda för många små och oberoende biografer, vilket gör att nedläggningshotade 
biografer behöver särskilt stöd.

9. Europaparlamentet konstaterar att biografer är ställen där människor träffas och utbyter 
åsikter. Parlamentet betonar därför att nedläggningen av små och oberoende biografer, 
särskilt i småstäder och mindre utvecklade regioner, kan begränsa tillgången till europeisk 
biograffilm.
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Standardisering och arkivering

10. Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa interoperabiliteten hos digitala 
projektionssystem och projektionsmaterial samt andra enheter.

11. Europaparlamentet rekommenderar att systemen för produktion, distribution och 
filmföreställningar standardiseras enligt ISO-standarder.

12. Europaparlamentet understryker vikten av upplösningssystemen 2K och 4K, som gör det 
möjligt att visa film i 3D, HDTV samt Blu-Ray och som även kan användas för 
beställvideotjänster.

13. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att anta lagstiftning som säkerställer 
att audiovisuella verk som ingår i det nationella kulturarvet samlas in, katalogiseras, 
rekonstrueras och sprids för kulturella, pedagogiska och vetenskapliga ändamål, samtidigt 
som upphovsrätten respekteras.

Finansieringsmodeller

14. Europaparlamentet betonar att flexibel och diversifierad, offentlig och privat finansiering 
bör göras tillgänglig på både lokal, regional, nationell och europeisk nivå för att underlätta 
digitaliseringsprocessen.

15. Europaparlamentet understryker att de europeiska strukturfonderna är en viktig 
finansieringskälla för digitaliseringsprojekt och utbildningsinitiativ men att finansieringen 
bör ökas i den nya budgetramen för perioden 2014–2020.

16. Europaparlamentet understryker att förmånliga lån från Europeiska investeringsbanken 
finns tillgängliga för biografer som vill genomföra digitalisering men inte har tillräckliga 
medel.

17. Europaparlamentet anser att den s.k. VPF-modellen (Virtual Print Fee) för finansiering är 
lämplig för stora biografnätverk men ingen optimal lösning för små och oberoende 
biografer, som hämmas av sin brist på investeringsmedel.

18. Europaparlamentet anser att det behövs mekanismer för att samordna distributörer och 
biografägare och efterlyser ett förstärkt samarbete mellan små biografer för att minimera 
kostnaderna för investering i digital utrustning.

19. Europaparlamentet framhåller att det behövs utbildningsprogram som är inriktade på 
yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn, så att de kan anpassa sig till digital 
teknik och nya affärsmodeller.

Filmutbildning

20. Europaparlamentet understryker att filmutbildning utgör ett viktigt inslag i utvecklingen 
av positiva personlighetsdrag, som representerar gemensamma värden som erkänns i olika 
samhällen och över generationsgränserna.
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21. Europaparlamentet understryker att filmutbildning som en integrerad del av utbildningen 
gör det möjligt för medborgarna att få en kritisk förståelse av medierna.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inbegripa filmutbildning i sina 
nationella utbildningsprogram.

Mediaprogrammet 

23. Europaparlamentet är medvetet om att Mediaprogrammet har stött den europeiska 
audiovisuella branschen i mer än två decennier och bidragit till att utveckla, distribuera 
och främja europeisk film.

24. Europaparlamentet betonar Mediaprogrammets betydelse i digitaliseringen av biografer 
och efterlyser ökade medel i nästa generation av programmet för att klara de utmaningar 
som den digitala tekniken för med sig.

25. Europaparlamentet understryker att nya initiativ måste införas i nästa generation av 
Mediaprogrammet för att förbättra och främja översättning, dubbning samt under- och 
övertextning.

Distributionsmodeller

26. Europaparlamentet konstaterar att den digitala tekniken har påverkat hur film distribueras 
till en rad olika plattformar och enheter via linjära eller icke-linjära tjänster.

27. Europaparlamentet konstaterar att den digitala tekniken medger nya distributionsmönster 
och flexibla lanseringar, exempelvis möjligheten att lansera en film på en rad olika 
plattformar kort efter biopremiären.

Främjande av europeisk biograffilm

28. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att säkerställa bredast möjliga utbud av 
europeisk film i biografernas visningsprogram för att förbättra spridningen och 
marknadsföringen av filmerna i hela EU och ge EU-medborgarna möjlighet att uppskatta 
filmernas rikedom och mångfald.

29. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja och stödja spridningen av 
europeiska filmer inom sina territorier via särskilda evenemang och festivaler.

30. Europaparlamentet framhåller Luxprisets betydelse för att främja europeiska filmer och 
flerspråkighet. Den vinnande filmens undertexter översätts till samtliga 23 officiella EU-
språk och priset stimulerar även samhällsdebatten mellan EU-medborgarna.

o

o o

31. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

”Europeisk biograffilm i den digitala tidsåldern” är först och främst avsedd som en 
uppmaning att fundera över vilken funktion biograffilmen har: vilken roll spelar den för 
uppkomsten och upprätthållandet av ett civilt samhälle?

Samhörigheten mellan medborgarna och deras nationella eller europeiska institutioner är 
bräcklig. I centrum för denna bräckliga relation står frågan om vår identitet, både som 
individer och som kollektiv.

Men vad innebär det att vara en europeisk medborgare i dag? Biograffilmen ger ett mycket 
starkt svar.

Wim Wenders hävdade att biograffilm måste betraktas som en politisk handling som syftar till 
att forma den europeiska själen: ”Europa har sin egen själ, förankrad i kultur. Och denna 
kultur ’formas’ av ett instrument som är hörnstenen i vårt individuell och kollektiva 
medvetande, vilket i sin tur ger upphov till ett europeiskt hopp. Detta instrument har ett namn: 
biograffilm.” Wim Wenders ord bör vara den vägledande principen för alla försök att utforma 
den europeiska biograffilmens framtid.

Genom att omdefiniera filmens roll i europeisk kontext ifrågasätts i ”Europeisk biograffilm i 
den digitala tidsåldern” den offentliga politik som förts för att stödja europeisk biograffilm.

Biograffilm bör betraktas på två olika sätt, dels som ett kulturverktyg där investeringarna ger 
långsiktiga immateriella resultat, dels som en viktig bransch i den europeiska industrin. 
Skapandet är kulturens hjärta medan industrin är dess lungor.

Utmaningar för europeisk biograffilm

Europeisk biograffilm står inför sin hittills största utmaning: att klara den moderna teknikens 
krav. Biograffilmens framtid är oupplösligt förknippad med den digitala tidsålderns ankomst. 
Moderna teknik förändrar den audiovisuella sektorn, skapar utmaningar och möjligheter för 
produktion, distribution och tillgång till europeisk biograffilm men även vissa risker vid 
omställningen från analoga till digitala system. Omställningsprocessen bör genomföras snabbt 
och samordnas på såväl nationell som europeisk nivå. Det bör vara en skyldighet för både den 
offentliga och den privata sektorn att medverka i denna process.

Europeisk biograffilms potential

Europeisk biograffilm har en enorm potential. Enligt data från Europeiska audiovisuella 
observationsorganet finns det ungefär 30 000 biosalonger i Europeiska unionen. De flesta av 
dem är småbiografer som bara har en eller två salonger. Under de senaste åren har vi sett en 
accelererad digitalisering av biograferna som föranletts av produktionen av digitala filmer, 
främst från USA, samt allmänhetens ökade efterfrågan på filmer som tillverkats med 3D-
teknik.

År 2010 fanns det 8 682 biografer med digitala projektorer, vilket är mer än en fördubbling 
sedan 2009, då det fanns 4 129.
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Den europeiska biograffilmens potential utsträcker sig även till filmproduktionen. År 2010 
producerades 1 203 filmer i Europa, vilket kan jämföras med 754 filmer i USA. Europeiska 
biografer har sålt nästan en miljard biljetter varav europeiska filmer stod för 27 procent av 
marknaden. Den europeiska biografmarknaden, med all dess potential, är dock fortfarande 
inte integrerad, och filmdistribution inom EU är komplicerad. Tillgången till biografer är 
ojämnt fördelad: det finns 160 102 personer per biosalong i Västeuropa, medan antalet är 
40 750 i Central- och Östeuropa. 

Från analoga till digitala tekniker

Det kan förväntas att de flesta biografer inom den närmaste framtiden kommer att vara 
tvungna att byta till digital teknik och att filmkopior inte längre kommer att vara tillgängliga 
på 35 mm band. Den rådande situationen genererar högre kostnader för både producenter och 
biografägare som måste hantera två system: visning av både analoga och digitala filmer.

Det kostar upp till 2 000 euro att tillverka en analog biograffilm, och eftersom en separat 
kopia måste tillverkas för varje språkversion begränsas filmdistributionens räckvidd. 

Kostnaderna för att tillverka en digital kopia är lägre och ligger på ungefär 200 euro. Om 
biografen har tillgång till en snabb internettjänst via bredband eller en satellitanslutning blir 
sändningen av film billigare och snabbare. Med denna distributionsmetod är det möjligt att ha 
samtidiga filmpremiärer på flera språk i alla biografer. Den kan gynna oberoende film och 
lågbudgetfilm som för närvarande har en begränsad distribution. Digital teknik och digital 
distribution ger således möjlighet till utökade premiärvisningar, förenklad filmdistribution och 
större tillgång till europeisk biograffilm för EU-medborgarna.

Den höga kostnaden för att utrusta biografer med digitala projektorer måste framhållas. För 
närvarande kostar det ungefär 100 000 euro per salong. Det finns risk för att biografer som 
inte klarar av digitaliseringsprocessen kommer att tvingas bort från marknaden och läggas 
ned. Det kan begränsa tillgången till filmkultur för vissa delar av samhället, framför allt 
landsbygdsområden och mindre utvecklade områden som främst har små och oberoende 
biografer. Deras nedläggning kan göra det svårt att popularisera kulturen och kan även få 
konsekvenser för sysselsättningen.

Vid omställningen av de europeiska biograferna måste man ta hänsyn till den fortlöpande 
tekniska utvecklingen. På lång sikt kan det innebära att man blir tvungen att växla till nästa 
nya format. Med dagens upplösningar på 2K och 4K kan publiken se film i 3D. Den 
europeiska sektorn för produktion av 3D-film har stora utvecklingsmöjligheter. På kort sikt 
behövs därför en standardisering av systemen för att följa ISO-standarderna på både europeisk 
och internationell nivå. En snabb omställning kommer att kräva att medlemsstaterna arkiverar 
sitt nationella filmarv på digitala medier. Digitaliserade filmarkiv kommer att tjäna 
forsknings- och utbildningsändamål för framtida generationer. Därför är det viktigt att stödja 
biografer och filmbibliotek så att det europeiska filmarvet kan föras vidare.

Digitala tekniker på kultur- och filmområdet öppnar en diskussion om framtiden för 
visningstider. Om vi accepterar att popularisering och ökad tillgänglighet för europeisk film är 
en bestämmande faktor, krävs det sedan flexibla modeller för en balanserad användning av 
linjära och icke-linjära plattformar med beaktande av skyddet av upphovsrätten.
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Program som stöder europeisk biograffilm

Aktörer i alla medlemsstater bör förena sina krafter i processen för omställning från analog till 
digital film på både nationell nivå och EU-nivå inom såväl den offentliga som den privata 
sektorn. Europaparlamentet bör initiera detta paradigmskifte genom att ge ett ekonomiskt 
bidrag.

Det är viktigt att på politisk nivå stödja olika sätt att finansiera digitaliseringen av film. 
Strukturfonderna är ett av de viktigaste instrumenten för finansieringen. En lämplig stödnivå 
bör därför ingå i den nya budgetramen för perioden 2014–2020. Det bör framhållas att stödet 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden redan har gjort det möjligt för flera filmstudior 
att bättre klara digitaliseringens utmaningar. Som exempel kan nämnas biografer i den polska 
regionen Malopolska, tyska Niedersachsen, centrala och norra Portugal samt regionen 
Alentejo.

Det är viktigt att påminna om att ett VPF-system för finansiering inrättades för att underlätta 
omställningen från analog till digital visning. VPF är lämpligt för stora biografkedjor och 
biografer med flera salonger, men inte för små och oberoende biografer. Förändringstakten 
och bristen på finansiering kan leda till nedläggning av små biografer som inte får stöd från 
VPF och som inte har råd att köpa nya digitala projektorer. I detta sammanhang krävs 
mekanismer för att integrera distributörer och biografägare och stödja samarbetet mellan små 
biografer för att sänka kostnaden för investering i digital utrustning. 

Ett annat viktigt instrument är de lån till förmånlig ränta som Europeiska investeringsbanken 
erbjuder till biografer som saknar tillräckliga medel för digitaliseringen.

Det är viktigt att förstå betydelsen av Mediaprogrammet. Sedan det inrättades för 20 år sedan 
har det verkat för gynnsamma finansiella villkor för europeiska distributörer och bidragit 
betydligt till utvecklingen och främjandet av europeisk film. Nya inbjudningar behöver göras 
inom Mediaprogrammet för att förbättra och främja översättning, dubbning, undertextning 
och övertextning samt utbildningsprogram riktade till företrädare för den audiovisuella 
sektorn och filmsektorn för att anpassa deras kompetens till digitala tekniker.

Filmutbildning

I budgetramen för perioden 2014–2020 måste Europeiska unionens program, och särskilt 
Media och Media Mundus, ses över. Betoningen bör ligga på att bibehålla ett starkt 
ekonomiskt stöd till biograffilm och till kultur och utbildning i vidare bemärkelse. 
Ackulturation kan inte skiljas från utbildning.

Filmutbildning bör ge allmänheten den nödvändiga mediekompetensen och en bättre 
förståelse och uppskattning av det varierande utbudet av innehåll. Utbildning av medborgarna 
i hur man ”läser en bild” som en integrerad del av utbildningssystemet breddar kunskapen om 
världen, formar iakttagelse- och tankeprocessen, utvecklar fantasin och hjälper dem att lära 
sig filmspråket. Genom att introducera en ung tittare för filmkulturen och därmed fördjupa 
hans eller hennes kunskap har vi chansen att fostra en person som kommer att fortsätta att 
vara intresserad av värdefulla filmverk och som förstår att uppskatta dem. 
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Som Erwin Panofsky påpekade 1934: ”Det är filmerna som mer än någon annan enskild kraft 
format våra åsikter, smak, språk, klädsel, beteende och även fysiska utseende”.

Medlemsstaternas utgifter för filmutbildning är utan tvekan en lönsam investering på lång 
sikt. Medlemsstaterna uppmanas därför att införa filmutbildning i sina nationella 
utbildningsprogram. Om vi strävar efter att främja kulturell mångfald, som är en av 
EU:s grundprinciper, bör vi investera i ungdomen.

Främjande av europeisk biograffilm

En av kanalerna för att främja och investera i popularisering av europeisk biograffilm i 
Europa är filmfestivaler. Medlemsstaterna och EU-institutionerna uppmanas att främja, stödja 
och distribuera de mest värdefulla filmerna genom att arrangera särskilda evenemang och 
festivaler. 

Ett utmärkt exempel på främjande av kulturell mångfald och flerspråkighet är 
Europaparlamentets initiativ Luxfilmpriset och den kommande Luxfilmfestivalen. Mervärdet 
av detta kulturinitiativ är att det skapar debatt om ämnen som behöver diskuteras och som är 
viktiga för medborgarna i medlemsstaterna. De filmer som visas handlar om viktiga 
europeiska värden, vars styrka kommer av mångfalden i uttrycken.

Enligt Zygmunt Baumans bok bör kultur uppfattas som det område där den ”andra” alltid är 
ens granne. Med den definitionen har Europa utan tvekan en särskilt viktig roll att spela för att 
ge ny livskraft åt vår förståelse av kultur just därför att Europa med sin stora mångfald av 
folk, språk och historiska erfarenheter är det område där den ”andra” alltid är ens granne och
där alla ständigt uppmanas att lära av varandra.

Syftet med ”Europeisk biograffilm i den digitala tidsåldern” är framför allt att stödja och 
upprätthålla den europeiska biograffilmens rikedom samt att ge medborgarna största möjliga 
tillgång till den i enhetens och tankefrihetens namn.


