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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab Euroopa kino olulist panust digitaaltehnoloogiasse, innovatsiooni, majanduskasvu 
ja tööhõivesse tehtavatesse investeeringutesse; rõhutab, et lisaks ELi kunstisektorist 
lähtuvale majandusdünaamikale on Euroopa kinol ka väga oluline kultuuriline ja 
sotsiaalne mõõde;

2. juhib tähelepanu, et 2010. aastal müüdi ELis ligikaudu 1 miljard kinopiletit, mis näitab 
kino jätkuvat populaarsust ja tohutut finants-, majanduskasvu ja tööhõive potentsiaali; 
rõhutab tootmisahela kõigi etappide tähtsust kinoteoste loomisel ja vajadust toetada kõiki 
neid etappe;

3. juhib tähelepanu sellele, et digiteerimine võimaldab kultuurialast sisu levitada siseturul 
odavamalt, avab Euroopa filmisektorile uusi võimalusi ning kaitseb Euroopa kino 
konkurentsivõimet ja mitmekesisust;

4. juhib tähelepanu sellele, et väikesed kommertskinod ja mitteärilistel eesmärkidel 
tegutsevad kinod annavad Euroopa teoste oma programmi võtmisega olulise panuse 
kultuuripärandi kaitsesse; märgib murelikult, et paljude sõltumatute kinode tegevuse 
jätkamine on ohus, kuna digitehnoloogiale üleminek on seotud suurte kuludega ja 
konkureerida tuleb kinodega, kus peamiselt näidatakse USA filme;

5. rõhutab, et digiteerimisel tuleb kõigis ELi riikides säilitada maa- ja linnapiirkondades 
programmi mitmekesisus ja kultuurirajatised ning see ei tohiks kaasa tuua väikeste ja 
väärtfilmikinode sulgemist kobarkinode kasuks; rõhutab kino sotsiaalse ja kultuurilise 
rolli tähtsust, seda on vaja säilitada eelkõige maapiirkondades ja äärealadel; rõhutab 
asjaolu, et paljud väikesed, maapiirkondade ja väärtfilmikinod, mis peamiselt näitavad 
Euroopa filme, on välja jäetud VPF-ärimudelist (Virtual Print Fee – virtuaalse koopia 
tasu), mille abil rahastatakse digiseadmete paigaldamist, ning et vajalikuks võivad osutuda 
alternatiivsed rahastamismudelid, sealhulgas riigiabi, et säilitada ja tugevdada kultuurilist 
mitmekesisust ning tagada konkurentsivõime;

6. rõhutab vajadust riiklike ja erainvesteeringute järele, kui kinosektor siseneb digiajastusse; 
kutsub komisjoni ja liikmesriike üles levitama häid tavasid digiteerimise rahastamisel, 
sealhulgas turupõhiseid lahendusi, nagu väikekinode võrgustikud levitajatega 
kollektiivlepingute sõlmimiseks; palub komisjonil, liikmesriikidel ja piirkondadel osutada 
erilist tähelepanu riiklikule rahastamisele digitaalseks üleminekuks kinodes, mis ei suuda 
oma finantsvajadusi teistest allikatest katta, ning võimalikult lühendada 
üleminekuperioodi kestust;

7. juhib tähelepanu raskele olukorrale väikestes linnakinodes, mis väärtfilmikinodena aitavad 
säilitada kultuuripärandit;

8. rõhutab Euroopa toetuse lisandväärtust, pidades eelkõige silmas filmide piiriülest 
linastamist ja Euroopa filmituru edasise killustumise vältimist; sellega seoses kiidab heaks 
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komisjoni presidendi Barroso 18. märtsi 2011. aastal antud lubaduse jätkata ja tugevdada 
programmi MEDIA; kutsub komisjoni üles eraldama uue programmiga MEDIA 
vahendeid 2013. aastale järgnevaks perioodiks ning Euroopa Regionaalarengu Fondi 
kaudu vahendeid digiteerimise toetuseks kinodes, kus näidatakse Euroopa filme;

9. palub liikmesriikidel arvestada ELi konkurentsieeskirju, kui kavandatakse riigiabi andmist 
digitaalse ülemineku jaoks, et vältida moonutusi seoses digitaalkino rahastamisega; palub 
komisjonil koostada riigiabi andmiseks selged suunised, mis rajanevad eri liikmesriikide 
kogemustel, et suurendada õiguskindlust, kuid samal ajal jätta liikmesriikidele vabadus 
kujundada filmi ja kino rahastamist riiklikul tasandil;

10. rõhutab, et kuigi riiklik toetus peaks olema tehnoloogia suhtes neutraalne, peaks see ka 
tagama investeeringute jätkusuutlikkuse ja võtma arvesse filmi näitajate konkreetseid 
ärimudeleid ja levitajate tehnilisi nõudeid;

11. palub komisjonil hoolikalt uurida mõjusid, mida traditsiooniliselt kinolt digitaalsele kinole 
üleminek toob kaasa kõikide sidusrühmade ja osapoolte jaoks; rõhutab, et liikmesriigid 
peaksid riiklike digiteerimiskavade koostamisel arvesse võtma väikestele kohalikele 
kinodele tekkivaid kulusid ning võimalusi/tagajärgi tööturu jaoks; rõhutab, et tähtis on 
asjakohaste investeeringute tegemine teadusuuringutesse, rahastamisse ja selles 
valdkonnas juba töötavate spetsialistide koolitusse, et nad suudaksid uute tehnoloogiate 
kasutamisega kohaneda ning et tagada sotsiaalne kaasatus ja töökohtade kaitse;

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et digitaalprojektsiooni jaoks on välja töötatud 2K 
standard, mis on unikaalne, avatud ja ühilduv ülemaailmne ISO standard, mille puhul 
võetakse arvesse Euroopa kinoomanike erivajadusi; kutsub Euroopa ja riiklikke 
standardiorganisatsioone üles selle standardi kasutamist vastavalt edendama;

13. väljendab heameelt selle üle, et standardimise tööprogrammis tööstusliku innovatsiooni 
edendamiseks (2010–2013) teatas komisjon kavast 2013. aastaks kindlaks määrata 
vabatahtlikud standardid, mis käsitlevad digifilmide arhiividesse üleandmist nende 
säilitamise eesmärgil ning 3D digitaalprojektsiooni.
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