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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai mozik jelentős mértékben hozzájárulnak a digitális 
technológiákba, az innovációba, a növekedésbe és munkahelyteremtésbe való 
beruházásokhoz; hangsúlyozza, hogy az Unió művészeti ágazatából kiinduló gazdasági 
hajtóerő mellett különösen fontos szerephez jut az európai mozi kulturális és társadalmi 
dimenziója;

2. rámutat, 2010 során csaknem 1 milliárd mozijegyet adtak el az EU-ban, amely a filmipar 
folyamatos népszerűségéről, valamint hatalmas pénzügyi, növekedési és munkahely-
teremtési potenciálról tanúskodik; kiemeli, hogy a filmgyártás folyamatának valamennyi 
fázisa fontos, és ezért minden egyes fázist támogatni kell;

3. rámutat, hogy a digitalizálás lehetővé teszi a kulturális tartalmak olcsóbb terjesztését a 
belső piac egészén, új lehetőségeket nyit az európai filmipar előtt és megőrzi az európai 
mozik versenyképességét és sokszínűségét;

4. rámutat, hogy a kisebb kereskedelmi és a nem kereskedelmi célú mozik az európai 
alkotások műsorra tűzésével jelentősen hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez; 
aggodalommal veszi tudomásul, hogy számos független filmszínház léte van veszélyben –
ennek oka a digitális technikára való átállással járó magas költségekben és a túlnyomó 
részben amerikai filmeket vetítő filmszínházakkal folytatott versenyben rejlik;

5. hangsúlyozza, hogy a digitális terjeszkedés során az EU minden országában meg kell 
őrizni a programok sokféleségét és a vidéki és városi területek kulturális létesítményeit, és 
e terjeszkedés a multiplexeknek kedvezve nem vezethet a kis mozik és a művészmozik 
bezárásához; hangsúlyozza a mozik társadalmi és kulturális szerepét, amelyet meg kell 
őrizni, különösen a vidéki és távoli területeken; rávilágít arra, hogy a főleg európai 
filmeket bemutató kis, vidéki és művészmozikat kizárták a digitális berendezések 
beszerelésére vonatkozó, virtuáliskópia-díjjal kapcsolatos kereskedelmi finanszírozási 
modellből, és alternatív finanszírozási modellekre, többek között állami támogatásra volna 
szükség a kulturális sokszínűség fenntartásához és erősítéséhez, és a versenyképesség 
biztosításához;

6. hangsúlyozza, hogy állami és magánberuházásokra van szükség most, hogy a filmipar a 
digitális korszakba lép; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy terjesszék a 
digitalizálás finanszírozása vonatkozásában a legjobb gyakorlatokat, többek között piaci 
alapú megoldásokat, például a kis mozik hálózatba tömörülését a forgalmazókkal való 
kollektív szerződéskötés érdekében; felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, 
hogy a közpénzekből biztosított finanszírozást irányítsák az olyan mozik digitális 
átalakítására, amelyek finanszírozási szükséglete nem fedezhető más forrásokból, és az 
átmeneti időszak a lehető legrövidebb legyen;

7. felhívja a figyelmet a kis városi mozik nehéz helyzetére, amelyek úgynevezett 
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művészmoziként hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez;

8. hangsúlyozza az európai támogatás többletértékét, különös tekintettel a filmek határokon 
átnyúló vetítésére és az európai filmpiac további széttöredezésének megakadályozására 
költött támogatásra; ebben a tekintetben üdvözli Barroso elnök 2011. március 18-i 
kötelezettségvállalását a MEDIA program folytatását és további erősítését illetően; 
felszólítja a Bizottságot, hogy irányozzon elő forrásokat a 2013 utáni időszakra az új 
MEDIA program keretében, az európai filmeket bemutató mozik digitalizálásának 
támogatására pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból;

9. felhívja a tagállamokat, hogy a digitális átállással kapcsolatos állami támogatási 
rendszerek megtervezésekor a digitális mozik finanszírozási feltételeinek torzulását 
elkerülendő, vegyék figyelembe az uniós versenyszabályokat; felhívja a Bizottságot, hogy 
a különböző tagállamokban szerzett tapasztalatok alapján határozzon meg az állami 
támogatásokra vonatkozó egyértelmű iránymutatásokat a jogbiztonság fokozása 
érdekében, biztosítva egyszersmind a tagállamok azon szabadságát, hogy a filmek és a 
mozik finanszírozását nemzeti szinten alakítsák ki;

10. hangsúlyozza, hogy míg a közpénzekből biztosított támogatásnak technológiasemlegesnek 
kell lennie, biztosítania kell a beruházások fenntarthatóságát is, figyelembe véve a 
mozitulajdonosok egyedi üzleti modelljeit és a terjesztők által támasztott műszaki 
előírásokat;

11. felszólítja a Bizottságot, hogy gondosan vizsgálja meg a hagyományosról a digitális 
mozira való átállás érdekeltekre és érintett felekre gyakorolt hatásait; hangsúlyozza, hogy 
a nemzeti digitalizálási programok kialakításakor a tagállamoknak figyelembe kell 
venniük a kis helyi mozik költségeit, és az esetleges munkaerő-piaci 
lehetőségeket/következményeket; kiemeli az ezen a területen dolgozó szakemberek 
támogatásával és képzésével, valamint a kutatással kapcsolatos megfelelő beruházások 
fontosságát, amelyek lehetővé teszik, hogy e szakemberek alkalmazkodjanak az új 
technológiák használatához, és garantálják a társadalmi befogadást és a munkavállalók 
védelmét;

12. üdvözli azt a tényt, hogy a 2K-szabvánnyal a digitális filmvetítésre vonatkozóan egy 
egyedi, nyitott, kompatibilis és világszinten érvényes ISO-szabvány jött létre, amely 
figyelembe veszi az európai mozitulajdonosok egyedi szükségleteit is; felszólítja az 
európai és a nemzeti szabványügyi testületeket, hogy kellően mozdítsák elő e szabvány 
alkalmazását;

13. üdvözli a Bizottságnak az ipari innovációra vonatkozó 2010-2013-as szabványosítási 
programjával kapcsolatos bejelentését, mely szerint 2013-ra várhatóan meghatározzák 
azokat az önkéntes szabványokat, melyek a digitális filmek archívumba való benyújtására, 
megőrzésére és 3D-s vetítésére vonatkoznak.
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