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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas kino ievērojami sekmē ieguldījumus digitālajās tehnoloģijās, inovācijā, 
izaugsmē un nodarbinātībā; uzsver, ka papildus ekonomikas stimulam, ko ES nodrošina 
mākslas nozare, arī jo īpaši Eiropas kinematogrāfijas kultūras un sociālajai dimensijai ir 
ļoti liela nozīme;

2. norāda, ka 2010. gadā ES tika pārdots gandrīz 1 miljards kino biļešu un tas liecina par to, 
ka kino nozare joprojām ir populāra un tajā ir ievērojamas finansiālās, izaugsmes un 
nodarbinātības iespējas; uzsver, ka kino repertuāra veidošanā nozīmīgi ir visi ražošanas 
ķēdes posmi un ir jāatbalsta visi šie līmeņi; 

3. norāda — pateicoties digitalizācijai, kultūras saturu visā iekšējā tirgū ir iespējams izplatīt 
ar mazākām izmaksām, tā paver jaunas iespējas Eiropas kinematogrāfijas nozarei un 
nodrošina Eiropas kino konkurētspēju un daudzveidību;

4. norāda, ka mazi komerciālie un nekomerciālie kinoteātri, iekļaujot savās programmās 
Eiropas ražojumus, sniedz būtisku ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā; ar bažām 
norāda, ka daudzu neatkarīgo kinoteātru turpmākā darbība ir apdraudēta, jo izmaksas, kas 
saistītas ar pāreju uz digitālajām tehnoloģijām, ir augstas un ir jākonkurē ar kinoteātriem, 
kuri galvenokārt demonstrē ASV ražotas filmas;

5. uzsver, ka digitalizācijas izvēršanā ir jāsaglabā programmu daudzveidība un kultūras 
iespējas visu ES dalībvalstu lauku un pilsētu rajonos un tā nedrīkst būt par iemeslu mazu 
un nekomerciālo kinoteātru slēgšanai par labu daudzfunkcionāliem kinoteātru 
kompleksiem; uzsver kinoteātru sociālo un kultūras lomu, kura ir jāsaglabā, jo īpaši lauku 
un attālos rajonos; uzsver — virtuālās kopijas maksas (VPF) modelis netiek izmantots, lai 
finansētu digitālā aprīkojuma ierīkošanu daudzos mazos lauku un nekomerciālajos 
kinoteātros, kuri galvenokārt demonstrē Eiropā ražotās filmas, un ka var būt nepieciešami
alternatīvi finansēšanas modeļi, tostarp valsts atbalsts, lai saglabātu un vairotu kultūras 
daudzveidību un nodrošinātu konkurētspēju;

6. uzsver, ka, pielāgojot kinematogrāfijas nozari digitālajam laikmetam, ir nepieciešami 
publiskie un privātie ieguldījumi; aicina Komisiju un dalībvalstis izplatīt labāko praksi 
digitalizācijas finansēšanas jomā, tostarp veicinot tirgus risinājumus, piemēram, mazu 
kinoteātru apvienošanos tīklos, lai slēgtu koplīgumus ar izplatītājiem; aicina Komisiju, 
dalībvalstis un reģionus publisko finansējumu orientēt uz to kinoteātru digitalizāciju, kuri 
nespēj savas finanšu vajadzības nodrošināt no citiem finansēšanas avotiem, un pēc 
iespējas saīsināt pārejas posma ilgumu;

7. vērš uzmanību uz sarežģītajiem apstākļiem, ar kuriem saskaras pilsētu mazie kinoteātri, 
kuri kā nekomerciālie kinoteātri palīdz saglabāt kultūras mantojumu;

8. uzsver Eiropas atbalsta pievienoto vērtību, jo īpaši attiecībā uz atbalstu filmu pārrobežu 
demonstrēšanai un lai novērstu turpmāku Eiropas kino tirgus sadrumstalošanos; šajā 
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sakarā atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētāja J. Barroso 2011. gada 18. martā pausto 
apņemšanos turpināt un pilnveidot programmu „MEDIA”; aicina Komisiju — lai 
atbalstītu to kinoteātru digitalizāciju, kuros demonstrē Eiropā veidotas filmas, piešķirt 
līdzekļus, izmantojot jauno programmu „MEDIA” laikposmam pēc 2013. gada un Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (ERAF);

9. aicina dalībvalstis, izstrādājot valsts atbalsta shēmas pārejai uz digitālo formātu, ņemt vērā 
ES konkurences noteikumus, lai novērstu digitālā kino finansēšanas noteikumu 
traucējumus; aicina Komisiju, pamatojoties uz dažādu dalībvalstu pieredzi, sagatavot 
skaidras vadlīnijas valsts atbalstam, lai palielinātu juridisko noteiktību, vienlaicīgi 
nodrošinot dalībvalstīm tiesības valsts līmenī brīvi noteikt finansējumu filmām un kino;

10. uzsver — lai gan publiskajam atbalstam vajadzētu būt neitrālam tehnoloģiju ziņā, tam 
tomēr vajadzētu nodrošināt ieguldījumu ilgtspējību, ņemot vērā demonstrētāju īpašos 
uzņēmējdarbības modeļus un izplatītāju tehniskās vajadzības;

11. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt sekas, ko visām ieinteresētajām pusēm varētu radīt pāreja 
no tradicionālā kino uz digitālo; uzsver, ka dalībvalstīm, izstrādājot valsts digitalizācijas 
programmas, būtu jāņem vērā mazo vietējo kinoteātru izmaksas un potenciālās 
iespējas/sekas darba tirgū; uzsver atbilstīgu ieguldījumu nozīmīgumu pētniecībā, 
finansēšanā un to speciālistu apmācībā, kuri jau strādā šajā nozarē, lai viņi varētu 
pielāgoties jaunu tehnoloģiju izmantošanai un lai garantētu sociālo integrāciju un 
nodarbinātības aizsardzību;

12. atzinīgi vērtē to, ka, izstrādājot 2K standartu, digitālajai projicēšanai ir izveidots unikāls, 
atvērts un saderīgs pasaules mēroga ISO standarts, ar kuru var ņemt vērā Eiropas 
demonstrētāju īpašās vajadzības; aicina Eiropas un valstu standartizācijas organizācijas 
attiecīgi veicināt minētā standarta izmantošanu;

13. atzinīgi vērtē to, ka Komisija 2010.–2013. gada standartizācijas darba programmā 
rūpniecisko jauninājumu jomā ir norādījusi, ka līdz 2013. gadam ir paredzēts noteikt 
brīvprātīgus standartus digitālo filmu iesniegšanai arhīvos, lai tās saglabātu un 
demonstrētu 3D formātā.
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