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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στις 
επενδύσεις για τις ψηφιακές τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι πέρα από την οικονομική δυναμική που o 
πολιτιστικός τομέας παρέχει στην ΕΕ, ειδικά η πολιτισμική και κοινωνική διάσταση του 
ευρωπαϊκού κινηματογράφου έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο·

2. τονίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο εισιτήρια κινηματογράφου πουλήθηκαν στην ΕΕ 
κατά το 2010 και ότι τούτο καταδεικνύει ότι ο κινηματογραφικός τομέας παραμένει 
δημοφιλής και διατηρεί τεράστιο δυναμικό οικονομικό, αναπτυξιακό και γενεσιουργό 
θέσεων απασχόλησης· τονίζει τη σημασία όλων των φάσεων της αλυσίδας παραγωγής 
στη δημιουργία κινηματογραφικού περιεχομένου και την ανάγκη στήριξης όλων αυτών·

3. επισημαίνει το ότι η ψηφιοποίηση καθιστά δυνατή τη φθηνότερη διανομή του 
πολιτιστικού περιεχομένου εντός της εσωτερικής αγοράς, προσφέρει νέες ευκαιρίες στον 
ευρωπαϊκό τομέα κινηματογράφου και διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και 
ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου·

4. διαπιστώνει ότι οι μικρές αίθουσες κινηματογράφου, εμπορικού ή όχι, συμβάλλουν 
σημαντικά στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς εντάσσουν στο 
πρόγραμμά τους ευρωπαϊκές παραγωγές· σημειώνει με ανησυχία ότι η επιβίωση πολλών 
ανεξάρτητων κινηματογράφων απειλείται από το υψηλό κόστος της μετάβασης στην 
ψηφιακή τεχνολογία και από τον ανταγωνισμό με τις αίθουσες που προβάλλουν κυρίως 
αμερικανικές παραγωγές·

5. υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή ανάπτυξη πρέπει να διαφυλάξει την ποικιλία των 
καλλιτεχνικών προγραμμάτων και την πολιτιστική δραστηριότητα των αγροτικών και των 
αστικών περιοχών και να μην οδηγήσει στο κλείσιμο των μικρών και σινεφίλ 
κινηματογράφων· υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου των 
κινηματογράφων, που πρέπει να διατηρηθεί, ιδίως στις αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πολλοί μικροί, επαρχιακοί κινηματογράφοι καθώς 
και οι αίθουσες προβολής καλλιτεχνικών ταινιών, που προβάλλουν ως επί το πλείστον 
ευρωπαϊκό περιεχόμενο, εξαιρούνται από το εμπορικό μοντέλο χρηματοδότησης της 
εγκατάστασης ψηφιακού εξοπλισμού που συνιστά το τέλος εικονικής κόπιας (VPF) και 
ότι μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητοι εναλλακτικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης, 
μεταξύ των οποίων και κρατικές ενισχύσεις, για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 
πολιτιστική πολυμορφία και να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα·

6. τονίζει την ανάγκη για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις κατά την είσοδο του 
κινηματογράφου στην ψηφιακή εποχή· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διαδώσουν τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα της χρηματοδότησης της ψηφιοποίησης, 
μεταξύ των οποίων λύσεις εμπορικές, όπως δημιουργία δικτύων μικρών αιθουσών που να 
μπορούν να συνάπτουν συλλογικές συμφωνίες με διανομείς· ζητεί από την Επιτροπή, τα 



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

EL

κράτη μέλη και τις περιοχές να επικεντρώσουν τις κρατικές χρηματοδοτήσεις για την 
ψηφιοποίηση στους κινηματογράφους που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους 
από άλλες πηγές και να μειώσουν στο ελάχιστο τη μεταβατική περίοδο·

7. εφιστά την προσοχή στη δυσχερή κατάσταση των μικρών κινηματογράφων σε πόλεις, οι 
οποίοι ως κινηματογράφοι προβολής καλλιτεχνικών ταινιών συμβάλλουν στη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς·

8. τονίζει την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, κυρίως για τη στήριξη της 
διασυνοριακής προβολής των ταινιών και την αποφυγή του περαιτέρω κατακερματισμού 
της ευρωπαϊκής αγοράς κινηματογράφου· στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζει τη δέσμευση που 
ανέλαβε ο Προέδρος της Επιτροπής κ. Barroso, στις 18  Μαρτίου 2011, ότι θα διατηρηθεί 
και θα ενισχυθεί περαιτέρω το πρόγραμμα MEDIA· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του νέου προγράμματος MEDIA για την περίοδο μετά το 
2013 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη στήριξη 
της ψηφιοποίησης των κινηματογράφων που προβάλλουν ευρωπαϊκές ταινίες·

9. καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη, κατά την εκπόνηση προγραμμάτων δημόσιων 
ενισχύσεων για την ψηφιακή μετάβαση, τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση των όρων χρηματοδότησης του ψηφιακού 
κινηματογράφου· παροτρύνει την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες 
γραμμές αναφορικά με την κρατική ενίσχυση,  με βάση την εμπειρία στα διάφορα κράτη
μέλη, με σκοπό να αυξάνεται η νομική ασφάλεια ενώ παράλληλα, τα κράτη μέλη να 
παραμένουν ελεύθερα να διαμορφώνουν τη χρηματοδότηση του τομέα του 
κινηματογράφου σε εθνικό επίπεδο·

10. τονίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες αλλά και να 
εγγυώνται τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά
πρότυπα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αιθουσών κινηματογράφου καθώς και τις 
τεχνικές απαιτήσεις των διανομέων·

11. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει με προσοχή τις επιπτώσεις που συνεπάγεται για όλα 
τα ενεχόμενα μέρη η μετάβαση από τον παραδοσιακό στον ψηφιακό κινηματογράφο· 
υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση των εθνικών τους προγραμμάτων 
ψηφιοποίησης, πρέπει να λάβουν υπόψη το κόστος για τους μικρούς τοπικούς 
κινηματογράφους και τις ενδεχόμενες ευκαιρίες/συνέπειες για την αγορά εργασίας· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των κατάλληλων επενδύσεων στην έρευνα, 
χρηματοδότηση και κατάρτιση των επαγγελματιών που ήδη εργάζονται στον τομέα αυτό, 
προκειμένου να προσαρμοστούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών και να εξασφαλιστεί η 
κοινωνική τους ένταξη και η προστασία της απασχόλησής τους·

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι με την καθιέρωση της ανάλυσης 2k 
αναπτύχθηκε ένα ενιαίο, ανοικτό, συμβατό και παγκόσμιας ισχύος πρότυπο ISO για την 
ψηφιακή προβολή, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ευρωπαίων 
επενδυτών· καλεί τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης να 
προωθήσουν αντίστοιχα τη χρήση αυτού του προτύπου·

13. εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο που  ανακοίνωσε η Επιτροπή, στο 
Πρόγραμμα Εργασίας για την Τυποποίηση για την Βιομηχανική Καινοτομία 2010-2013, 
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να έχει ορίσει, ώς το 2013, προαιρετικά πρότυπα για την αρχειοθέτηση ψηφιακών 
ταινιών, καθώς και για τη διατήρησή τους και την προβολή σε 3D. 
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