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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава важния принос на европейското кино за инвестициите в цифровите 
технологии, иновациите, растежа и създаването на работни места; подчертава, че 
наред с икономическата динамика, създавана от сектора на изкуствата в ЕС, 
европейското кино по-специално има също така изключително важно културно и 
социално измерение;

2. посочва, че през 2010 г. в Европа са продадени почти 1 милиард билета за кино и че 
това показва ненамаляващата популярност на кинематографията и огромния й 
финансов потенциал и потенциал по отношение на растежа и заетостта; подчертава 
важността на всички етапи от производствената верига на създаването на 
кинематографично съдържание и необходимостта от подкрепа за всички тези етапи;

3. посочва, че цифровизацията дава възможност за разпространение на културно 
съдържание на вътрешния пазар на по-ниска цена, открива нови възможности за 
европейския филмов сектор и защитава конкурентоспособността и разнообразието 
на европейското кино;

4. посочва, че малките комерсиални и некомерсиални киносалони имат жизнено важен 
принос за опазване на културното наследство чрез включване на европейски 
продукции в своите програми; отбелязва със загриженост, че оцеляването на много 
независими кина е застрашено поради високите разходи за преминаването към 
цифрови технологии и конкуренцията с кина, които прожектират предимно филми 
от САЩ;

5. подчертава, че разгръщането на цифровизацията трябва да запази програмното 
разнообразие и културните центрове в селските и в градските райони във всички 
държави на ЕС и не трябва да води до затваряне на малки и филмотечни кина в 
полза на мултиплексите; подчертава значимостта на социалната и културна роля на 
кината, която трябва да бъде съхранена, по-специално в селските и отдалечените 
райони; подчертава факта, че малките кина, кината в селските райони и 
филмотечните кина, които прожектират най-вече европейско културно съдържание, 
са изключени от търговския модел на таксата за виртуално копиране (ТВК) за 
финансиране на инсталирането на цифрово оборудване и че може да се окажат 
необходими алтернативни модели на финансиране, включително публично 
подпомагане, за поддържане и засилване на културното разнообразие и за запазване 
на конкурентоспособността;

6. подчертава необходимостта от публични и частни инвестиции при навлизането на 
кинематографичния сектор в цифровата ера; призовава Комисията и държавите-
членки да разпространяват най-добри практики в областта на финансирането на 
цифровизацията, включително основаващи се на пазарните принципи решения, като 
например групиране на малки кина в мрежи с цел сключване на колективни 



PE458.564v02-00 4/6 AD\868358BG.doc

BG

споразумения с разпространителите; призовава Комисията, държавите-членки и 
регионите да концентрират обществено финансиране за преминаване към цифрови 
технологии на киносалоните, които не могат да покрият своите финансови 
потребности от други източници, и да се стремят към възможно най-кратък период 
на преход;

7. обръща внимание на трудната ситуация на малките кина в градовете, които като 
филмотечни кина имат принос за съхраняването на културното наследство;

8. подчертава добавената стойност на европейските помощи, по-специално по 
отношение на трансграничното излъчване на филми и за избягване на по-
нататъшното фрагментиране на европейския кинематографичен пазар; в този 
контекст приветства ангажимента, поет от председателя на Комисията Барозу на 18 
март 2011 г., за запазване и по-нататъшно засилване на програмата МЕДИА; 
призовава Комисията да определи финансиране по новата програма МЕДИА за 
периода след 2013 г. и в рамките на Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) за подкрепа на цифровизацията на кината, които прожектират европейско 
съдържание;

9. призовава държавите-членки да вземат предвид правилата за конкуренцията на ЕС 
при изготвянето на схемите за държавни помощи за преминаване към цифрови 
технологии, за да се избегнат нарушенията на условията на финансиране на 
цифровата кинематография; призовава Комисията да изготви ясни насоки за 
държавните помощи въз основа на опита в различните държави-членки, за да се 
повиши правната сигурност, като същевременно се запазва свободата на държавите-
членки да формират финансирането на филмовото производство и 
кинематографията на национално равнище;

10. подчертава, че публичното подпомагане следва да бъде неутрално по отношение на 
технологията, но то също така следва да гарантира устойчивостта на инвестициите, 
като се вземат предвид специфичните бизнес-модели на собствениците на 
киносалони и техническите изисквания на дистрибуторите;

11. призовава Комисията внимателно да проучи последствията, които преходът от 
традиционно към цифрово кино може да има за всички участници и заинтересовани 
страни; подчертава, че при изготвянето на националните програми за цифровизация 
държавите-членки следва да вземат предвид разходите за малките местни кина и 
потенциалните възможности/последствия за пазара на труда; подчертава важността 
на подходящите инвестиции в изследванията, финансирането и обучението на 
специалистите, които вече работят в тази област, за да им се даде възможност да се 
приспособят към използването на новите технологии и да се гарантира социално 
приобщаване и защита на заетостта;

12. приветства факта, че със стандарта 2K беше разработен единен, открит и съвместим 
в целия свят валиден ISO стандарт за цифрово прожектиране, който отчита 
специфичните потребности на европейските собственици на киносалони; призовава 
европейските и националните организации по стандартизация да насърчават 
съответно използването на тези стандарти;
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13. приветства изявлението на Комисията, направено в нейната работна програма за 
стандартизация в областта на индустриалните иновации за периода 2010-2013 г., 
относно плана за определяне до 2013 г. на доброволни стандарти за предаване на 
цифрови филми в архиви, за тяхното съхраняване и за прожектиране в 3D формат.
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