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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger europæisk films vigtige bidrag til investeringer i digitale teknologier, 
innovation, vækst og beskæftigelse; understreger, at ud over den økonomiske dynamik, 
der kommer fra EU's kunstsektor, spiller især europæisk films kulturelle og sociale 
dimension en meget vigtig rolle;

2. påpeger, at der blev solgt næsten 1 milliard biografbilletter i EU i 2010, og at dette viser 
biograffilms fortsatte popularitet og store økonomiske potentiale og betydelige vækst- og 
beskæftigelsesmuligheder; understreger betydningen af samtlige produktionsled i 
skabelsen af biograffilm samt behovet for at støtte alle led i denne kæde;

3. påpeger, at digitalisering muliggør billigere distribution af kulturelt indhold i hele det 
indre marked, åbner nye muligheder for europæisk filmindustri og sikrer europæisk films 
konkurrenceevne og mangfoldighed;

4. påpeger, at små kommercielle og ikke-kommercielle biografer yder et vigtigt bidrag til at 
bevare kulturarven ved at optage europæiske produktioner på deres programmer; er 
bekymret over, at mange uafhængige biografers eksistens er truet af de høje omkostninger 
i forbindelse med omstilling til digital teknologi og konkurrencen med biografer, der 
overvejende viser film fra USA;

5. understreger, at digitaliseringen skal bevare programmernes mangfoldighed og kulturelle 
faciliteter i landdistrikter og byområder i alle EU-landene og må ikke føre til lukning af 
små biografer og arthousebiografer til fordel for multiplexbiografer; understreger 
betydningen af biografernes sociale og kulturelle rolle, som skal bevares, navnlig i 
landdistrikter og fjerntliggende egne; understreger, at små og landlige biografer samt 
arthousebiografer, der hovedsageligt viser europæisk film, er udelukket fra den 
kommercielle Virtual Print Fee-model (VPF) til finansiering af installation af digitalt 
udstyr, og at alternative finansieringsmodeller, herunder offentlig støtte, måske er 
nødvendige for at opretholde og styrke den kulturelle mangfoldighed og sikre 
konkurrenceevnen;

6. understreger behovet for offentlige og private investeringer, nu hvor filmsektoren træder 
ind i den digitale tidsalder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udbrede 
bedste praksis vedrørende finansiering af digitalisering, herunder markedsbaserede 
løsninger såsom små biografer, der danner netværk for at indgå kollektive aftaler med 
distributørerne; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at fokusere 
den offentlige finansiering til digital konvertering på biografer, der ikke kan få dækket 
deres finansieringsbehov fra andre kilder, og at holde overgangsperioden så kort som 
mulig;

7. henleder opmærksomheden på den vanskelige situation for små biografer i byerne, der 
som såkaldte kunstbiografer yder et bidrag til bevarelse af kulturarven;
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8. understreger merværdien af den europæiske støtte, især med hensyn til 
grænseoverskridende forevisning af film og forebyggelse af yderligere fragmentering af 
det europæiske filmmarked; glæder sig i denne sammenhæng over tilsagnet fra 
kommissionsformand Barroso den 18. marts 2011 om at bibeholde og yderligere styrke 
Media-programmet; opfordrer Kommissionen til at øremærke midler fra det nye Media-
program for perioden efter 2013 og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til at 
støtte digitaliseringen af biografer, der viser europæiske film;

9. opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til EU's konkurrenceregler, når de udformer 
statslige støtteordninger til digital konvertering, med henblik på at undgå fordrejninger af 
finansieringsvilkårene for digital film; opfordrer Kommissionen til at udarbejde klare 
retningslinjer for statsstøtte, der bygger på erfaringerne i forskellige medlemsstater, med 
henblik på at øge retssikkerheden og samtidig give medlemsstaterne mulighed for frit at 
udforme film- og biograffinansiering på nationalt plan;

10. understreger, at mens offentlig støtte bør være teknologineutral, bør den også sikre 
bæredygtige investeringer, idet der tages hensyn til biografernes særlige 
forretningsmodeller og distributørernes tekniske krav;

11. opfordrer Kommissionen til nøje at undersøge de konsekvenser, som overgangen fra 
traditionel til digital film har for alle interessenter og berørte parter; understreger, at 
medlemsstaterne bør tage hensyn til omkostningerne for de små lokale biografer og 
eventuelle muligheder/konsekvenser for arbejdsmarkedet, når de udarbejder deres 
nationale digitaliseringsprogrammer; understreger betydningen af hensigtsmæssige 
investeringer i forskning, finansiering og uddannelse af fagfolk, der allerede arbejder 
inden for dette område, for at sætte dem i stand til at tilpasse sig anvendelsen af nye 
teknologier og at sikre social integration og jobbeskyttelse;

12. glæder sig over, at der med 2K-normen er blevet udviklet en unik, åben, kompatibel og 
global ISO-standard for digital forevisning, som tager højde for europæiske biografers 
særlige behov; opfordrer de europæiske og nationale standardiseringsorganer til at fremme 
anvendelsen af denne standard;

13. glæder sig over Kommissionens meddelelse i sit standardiseringsarbejdsprogram for 
industriel innovation (2010-2013) om planen om inden 2013 at fastsætte frivillige 
standarder for deponering af digitale film i arkiver med henblik på bevarelse af dem samt 
3D-filmforevisning.
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