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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u 
l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-kontribut importanti taċ-ċinema Ewropea fl-investiment fit-teknoloġiji 
diġitali, fl-innovazzjoni, fit-tkabbir u fl-impjiegi; jenfasizza li, minbarra d-dinamika 
ekonomika pprovduta mis-settur tal-arti fl-UE, iċ-ċinema Ewropea għandha, b’mod 
partikolari, dimensjoni kulturali u soċjali estremament importanti;

2. Jindika li kważi biljun biljett taċ-ċinema nbiegħu fl-UE fl-2010, li juri kemm iċ-ċinema 
għandha popolarità kontinwa u potenzjal kbir mil-lat tal-finanzi, tat-tkabbir u tal-impjiegi; 
jenfasizza l-importanza tal-fażijiet kollha fil-katina tal-produzzjoni għall-ħolqien ta’ 
kontenut ċinematografiku u l-bżonn li dawn jiġu appoġġati;

3. Jindika li d-diġitizzazzjoni tippermetti d-distribuzzjoni irħas tal-kontenut kulturali fis-suq 
intern kollu, toffri opportunitajiet ġodda għas-settur ċinematografiku Ewropew u tħares il-
kompetittività u d-diversità taċ-ċinema Ewropea;

4. Jindika li s-swali żgħar taċ-ċinema kummerċjali u mhux kummerċjali jagħtu kontribut 
notevoli għall-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali billi fil-programm tagħhom jinkludu 
produzzjonijiet Ewropej; jinnota bi preokupazzjoni li s-sporavvivenza ta' bosta swali taċ-
ċinema indipendenti qed tiġi pperikolata minħabba l-ispejjeż għoljin tal-konverżjoni għat-
teknoloġija diġitali u l-kompetizzjoni mis-swali taċ-ċinema li juru primarjament films 
mill-Istati Uniti;

5. Jenfasizza li l-implimentazzjoni diġitali għandha tippreserva d-diversità tal-
programmazzjoni u faċilitajiet kulturali għaż-żoni rurali u urbani fil-pajjiżi kollha tal-UE u 
m’għandiex tirriżulta fl-għeluq tas-swali iżgħar taċ-ċinema u dawk arthouse għall-
benefiċċju tal-multiplexes; jenfasizza l-importanza tar-rwol soċjali u kuturali tas-swali taċ-
ċinema li għandu jiġi ppreservat, speċjalment f'żoni rurali u mbiegħda; jenfasizza li swali 
żgħar taċ-ċinema, rurali u arthouse li prinċipalment juru kontenut Ewropew huma esklużi 
mill-mudell kummerċjali Virtual Print Fee (VPF) għall-finanzjament tal-installazzjoni ta' 
tagħmir diġitali u li mudelli finanzjarji alternattivi, li jinkludu l-appoġġ pubbliku, jistgħu 
jkunu neċessarji biex tinżamm u tissaħħaħ id-diversità kulturali u titħares il-
kompetittività;

6. Jenfasizza l-ħtieġa ta' investiment pubbliku u privat hekk kif is-settur ċinematografiku 
jidħol fl-era diġitali; Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jxerrdu l-aħjar prattiki 
fil-qasam tal-iffinanzjar tad-diġitizzazzjoni, li jinkludi soluzzjonijiet ibbażati fuq is-suq 
bħas-swali żgħar taċ-ċinema jiffurmaw netwerks biex jilħqu ftehimiet kollettivi mad-
distributuri; jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex jikkonċentraw 
il-fondi pubbliċi fuq il-konverżjoni diġitali tas-swali taċ-ċinema li ma jistgħux ikopru l-
bżonn finanzjarju tagħhhom minn sorsi oħra, u jżommu l-perjodu ta’ tranżizzjoni qasir 
kemm jista’ jkun;

7. Jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni diffiċli ta' swali żgħar taċ-ċinema urbani li, bħas-
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swali taċ-ċinema arthouse, jgħinu fil-preservazzjoni tal-patrimonju kulturali;

8. Jenfasizza l-valur miżjud tal-appoġġ Ewropew, partikolarment fir-rigward tal-wiri 
transkonfinali tal-films u biex jevita aktar frammentazzjoni tas-suq ċinematografiku 
Ewropew; f’dan il-kuntest, jilqa’ l-impenn tal-President Barroso magħmul fit-
18 ta’ Marzu 2011 biex jinżamm u jkompli jissaħħaħ il-programm MEDIA; jistieden lill-
Kummissjoni talloka finanzjament skont il-programm ġdid tal-MEDIA għall-perjodu wara 
l-2013 u skont il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) biex jappoġġa d-
diġitizzazzjoni tas-swali taċ-ċinema li juru kontenut Ewropew;

9. Jistieden lill-Istati Membri jqisu r-regoli tal-UE dwar il-kompetizzjoni meta jfasslu l-
iskemi ta' għajnuna mill-istat għall-konverżjoni diġitali sabiex jevitaw taħwid fit-termini 
għall-finanzjament għaċ-ċinema diġitali; jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal linji 
gwida ċari dwar l-għajnuna mill-Istat, mibnija fuq esperjenzi f’bosta Stati Membri biex 
tqawwi ċ-ċertezza legali filwaqt li tħalli l-Istati Membri liberi li jiffurmaw il-finanzjament 
għall-films u għaċ-ċinema fuq livell nazzjonali;

10. Jenfasizza li, filwaqt li l-appoġġ pubbliku għandu jkun newtrali f’termini teknoloġiċi, 
għandu jiżgura wkoll is-sostenibbilità tal-investimenti, filwaqt li jqis il-mudelli speċifiċi 
tan-negozju tal-esibituri u r-rekwiżiti tekniċi mid-distributuri;

11. Jitlob lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa l-implikazzjonijiet li għandha t-tranżizzjoni 
minn ċinema tradizzjonali għal dik diġitali fuq il-persuni interessati u l-partijiet involuti; 
jenfasizza li l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-ispejjeż tas-swali żgħar taċ-ċinema 
lokali, u l-opportunitajiet/il-konsegwenzi possibli għas-suq tax-xogħol, meta jfasslu l-
programmi nazzjonali tagħhom ta’ diġitizzazzjoni; jenfasizza l-importanza ta’ investiment 
adegwat fir-riċerka, l-għoti ta' fondi u ta' taħriġ għal professjonisti li diġà jaħdmu f'dan il-
qasam biex jippermetti li jadattaw għall-użu ta' teknoloġiji ġodda u jiggarantixxi 
inklużjoni soċjali u protezzjoni tax-xogħol;

12. Jilqa' l-fatt li, permezz tal-istandard 2K, ġie żviluppat standard ISO globali uniku, miftuħ 
u kompatibbli għall-projezzjoni diġitali, u li jqis il-bżonnijiet speċifiċi tal-esibituri 
Ewropej; jitlob lil organizzazzjonijiet Ewropej u nazzjonali tal-istandardizzazzjoni biex 
jippromwovu l-użu ta' dawn l-istandards;

13. Jilqa’ l-istqarrija tal-Kummissjoni, fil-programm ta’ Ħidma tagħha għall-2010-2013 dwar 
l-Istandardizzazzjoni tax-Xogħol għall-Innovazzjoni Industrijali, bil-pjan li sal-2013 
tispeċifika l-istandards volontarji għas-sottomissjoni ta’ films diġitali fl-arkivji, biex jiġu 
ppreservati u għall-projezzjoni 3D.
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