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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į svarbų Europos kino indėlį investuojant į skaitmenines technologijas, 
inovacijas, augimo skatinimą ir darbo vietų kūrimą; pabrėžia, kad, greta ekonominio ES 
menų sektoriaus poveikio, Europos kinui tai pat būdingas itin svarbus kultūrinis ir 
socialinis aspektas;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. ES buvo parduota beveik 1 mlrd. kino bilietų, ir tai 
rodo, kad kinas išlieka populiarus ir turi didžiulio finansinio, augimo ir užimtumo 
potencialo; pabrėžia visų etapų svarbą kino filmų gamybos grandinėje, kai kuriami kino 
filmai, ir būtinybę skirti paramą visiems šios grandinės etapams;

3. pažymi, kad skaitmeninimas – tai galimybė pigiau platinti kultūros turinį vidaus rinkoje, 
sudaryti naujų galimybių Europos kino sektoriui ir apsaugoti Europos kino 
konkurencingumą ir įvairovę;

4. pažymi svarbų mažų komercinių ir nekomercinių kino teatrų, kurie į savo programas 
įtraukia Europos kino filmus, indėlį išsaugant kultūros paveldą; su susirūpinimu pažymi, 
kad daugelio nepriklausomų kino teatrų egzistencijai gresia pavojus dėl didelių perėjimo 
prie skaitmeninių technologijų sąnaudų ir konkurencijos su kino teatrais, kurie daugiausia 
rodo JAV kino filmus;

5. pabrėžia, kad vystant skaitmeninę erdvę privalu išsaugoti programavimo įvairovę ir 
kultūros įstaigas visų ES šalių kaimo ir miesto vietovėse, taip pat dėl skaitmeninės erdvės 
vystymo neturi būti uždaryti maži ir nekomerciniai kino teatrai, sudarant palankesnes 
sąlygas dideliems kino teatrams; pabrėžia kino teatrų atliekamo socialinio ir kultūrinio 
vaidmens svarbą, vaidmens, kurį būtina išsaugoti, ypač kaimo ir atokiose vietovėse; 
pabrėžia tai, kad mažiems, kaimo vietovių ir nekomerciniams kino teatrams, kuriuose 
daugiausia rodomi Europos kino filmai, netaikomas komercinis virtualios kopijos 
mokesčio modelis, pagal kurį finansuojamas skaitmeninės įrangos diegimas, ir kad gali 
reikėti alternatyvių finansavimo modelių, įskaitant viešąją paramą, siekiant išsaugoti ir 
stiprinti kultūrinę įvairovę ir išlaikyti konkurencingumą;

6. pabrėžia, kad kino sektoriaus perėjimo į skaitmeninę erą laikotarpiu būtinos viešosios ir 
privačios investicijos; ragina Komisiją ir valstybes nares skleisti geriausią skaitmeninimo 
finansavimo patirtį, įskaitant rinka pagrįstas priemones, pavyzdžiui, mažų kino teatrų 
tinklus, suburtus siekiant sudaryti kolektyvinus susitarimus su platintojais; ragina 
Komisiją, valstybes nares ir regionus nukreipti viešąjį finansavimą, skirtą pereiti prie 
skaitmeninio formato, kino teatrams, kurie negauna pakankamo finansavimo savo 
reikmėms tenkinti iš kitų finansavimo šaltinių, ir stengtis, kad pereinamasis laikotarpis 
būtų kuo trumpesnis; 

7. atkreipia dėmesį į sunkią mažų miesto kino teatrų, kurie, veikdami kaip nekomerciniai 
kino teatrai, padeda išsaugoti kultūrinį paveldą, padėtį;

8. pabrėžia papildomą Europos paramos naudą, ypač kai siekiama rodyti filmus 



PE458.564v02-00 4/5 AD\868358LT.doc

LT

tarpvalstybiniu mastu ir išvengti Europos kino rinkos susiskaldymo; atsižvelgdamas į tai 
labai džiaugiasi, kad Komisijos pirmininkas J. M. Barroso 2011 m. kovo 18 d. įsipareigojo 
išlaikyti ir toliau stiprinti MEDIA programą; ragina Komisiją pagal naują MEDIA 
programą po 2013 m. skirti lėšų, taip pat Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
lėšomis remti skaitmeninių technologijų įdiegimą kino teatruose, kuriuose rodomo 
Europos kino filmai;

9. ragina valstybes nares rengiant valstybės paramos programas, skirtas pereiti prie 
skaitmeninio formato, atsižvelgti į ES konkurencijos taisykles, kad būtų išvengta 
skaitmeninio kino finansavimo sąlygų iškraipymų; ragina Komisiją parengti aiškias 
valstybės paramos gaires remiantis skirtingų valstybių narių patirtimi ir užtikrinti didesnį 
teisinį konkretumą, kartu leidžiant valstybėms narėms savo nuožiūra formuoti 
nacionalines filmų ir kino finansavimo sistemas;

10. pabrėžia, kad, nors valstybės parama turėtų būti technologijų požiūriu neutrali, 
naudojantis ja taip pat turėtų būti užtikrintas investicijų tvarumas atsižvelgiant į 
specifinius eksponentų verslo modelius ir techninius platintojų reikalavimus;

11. ragina Komisiją atidžiai ištirti poveikį, kurio visiems suinteresuotiems veikėjams ir 
susijusioms šalims turi perėjimas nuo tradicinio prie skaitmeninio kino; pabrėžia, kad 
valstybės narės, rengdamos nacionalines perėjimo prie skaitmeninių technologijų 
programas, turėtų atsižvelgti į mažų vietinių kino teatrų išlaidas ir galimą naudą ir 
pasekmes darbo rinkai; pabrėžia, kad svarbu skirti tinkamų investicijų moksliniams 
tyrimams vykdyti, finansavimui užtikrinti ir šiame sektoriuje jau dirbančių specialistų 
mokymui organizuoti, kad jiems būtų sudarytos galimybės prisitaikyti prie naujų 
technologijų naudojimo ir kad būtų užtikrinta socialinė įtrauktis ir užimtumo apsauga;

12. palankiai vertina tai, kad buvo parengtas bendras, atviras ir suderinamas bei pasauliniu 
mastu taikomas ISO skaitmeninės projekcijos standartas 2K, kurį rengiant buvo 
atsižvelgta į specifines Europos eksponentų reikmes; ragina Europos ir nacionalines 
standartizacijos organizacijas atitinkamai skatinti taikyti šį standartą;

13. džiaugiasi tuo, kad Komisija savo 2010–2013 m. standartizacijos programoje  siekiant 
pramoninių inovacijų pateikė planą iki 2013 m. nustatyti savanoriškus standartus, 
susijusius su skaitmeninių filmų perdavimu į archyvus, kur šie filmai būtų saugomi, ir su 
3D projekcija. 
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