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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. benadrukt de belangrijke bijdrage van de Europese film aan investeringen in digitale 
technologie, innovatie, groei en banen; onderstreept dat de Europese film, nog afgezien 
van de economische stimulans die van de kunstensector in de EU uitgaat, in het bijzonder 
ook een uitzonderlijk belangrijke culturele en sociale dimensie vertoont;

2. wijst erop dat er in de EU in 2010 bijna een miljard bioscoopkaartjes zijn verkocht, wat 
aantoont dat de bioscoopsector nog steeds populair is en een enorm potentieel op het 
gebied van financiën, groei en werkgelegenheid biedt; benadrukt hoe belangrijk alle fasen 
van de productieketen zijn voor het creëren van bioscoopcontent, en dat alle fasen van 
deze keten moeten worden gesteund;

3. wijst erop dat digitalisering een goedkopere verspreiding van culturele inhoud op de 
interne markt mogelijk maakt, nieuwe kansen biedt voor de Europese filmsector en het 
concurrentievermogen en de diversiteit van de Europese film beschermt;

4. wijst erop dat kleine bioscopen op commerciële en niet-commerciële basis in belangrijke 
mate bijdragen aan het behoud van het cultureel erfgoed door Europese producties in hun 
programma's op te nemen; stelt met bezorgdheid vast dat een groot aantal onafhankelijke 
bioscopen in hun voortbestaan wordt bedreigd door de hoge kosten van de overschakeling 
op digitale technologie en de concurrentie van bioscopen die voornamelijk films uit de 
Verenigde Staten vertonen;

5. onderstreept dat de algemene digitalisering de diversiteit van de programmering en de 
culturele faciliteiten voor plattelandsgebieden en stedelijke gebieden in alle landen van de 
EU in stand moet houden en er niet toe mag leiden dat kleine bioscopen en 
arthousebioscopen moeten sluiten ten voordele van bioscoopcomplexen; benadrukt het 
belang van de maatschappelijke en culturele rol van bioscopen, die moet worden 
behouden, met name in plattelandsgebieden en afgelegen gebieden; onderstreept dat veel 
kleine bioscopen, plattelandsbioscopen en arthousebioscopen die voornamelijk Europese 
content vertonen, uitgesloten zijn van het commerciële Virtual Print Fee-
financieringsmodel (VPF) voor de installatie van digitale apparatuur, en dat wellicht 
alternatieve financieringsmodellen, waaronder overheidssteun, nodig zijn om de culturele 
verscheidenheid te handhaven en te versterken en het concurrentievermogen te 
beschermen;

6. onderstreept dat er bij de digitalisering van de bioscoopsector behoefte is aan overheids-
en particuliere investeringen; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan optimale 
praktijken op het gebied van de financiering van de digitalisering te verspreiden, 
waaronder op marktwerking gebaseerde oplossingen zoals kleine bioscopen die netwerken 
vormen om collectieve overeenkomsten met distributeurs te sluiten; vraagt de Commissie, 
de lidstaten en de regio's overheidsfinanciering voor digitale omschakeling te 
concentreren op bioscopen die hun financiering niet uit andere bron kunnen betrekken, en 
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de overgangsperiode zo kort mogelijk te houden;

7. vraagt de aandacht voor de moeilijke positie van kleine bioscopen in steden die, evenals 
de arthousebioscopen, helpen bij het behoud van het cultureel erfgoed;

8. legt de nadruk op de meerwaarde van Europese steun, vooral ten aanzien van de 
grensoverschrijdende vertoning van films en de voorkoming van een verdere 
versnippering van de Europese filmmarkt; is in dit verband verheugd over de belofte die 
Commissievoorzitter Barroso op 18 maart 2011 deed om het MEDIA-programma te 
handhaven en verder te versterken; vraagt de Commissie om in het kader van het nieuwe 
MEDIA-programma voor de periode na 2013 en ook in het kader van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) middelen te reserveren ter ondersteuning van de 
digitalisering van bioscopen die Europese content vertonen;

9. vraagt de lidstaten rekening te houden met de EU-mededingingsregels wanneer zij 
staatssteunregelingen voor digitale omschakeling ontwikkelen, om verstoring van de 
financieringsvoorwaarden voor de digitale film te voorkomen; vraagt de Commissie op 
basis van de ervaringen in de verschillende lidstaten duidelijke richtsnoeren voor 
staatssteun op te stellen om de rechtszekerheid te vergroten, maar de lidstaten vrij te laten 
om de financiering van films en bioscopen op nationaal niveau vorm te geven;

10. onderstreept dat overheidssteun weliswaar technologieneutraal moet zijn, maar ook de 
duurzaamheid van de investeringen moet garanderen, rekening houdend met de specifieke 
bedrijfsmodellen van de bioscoopexploitanten en de technische vereisten van de 
distributeurs;

11. vraagt de Commissie zorgvuldig te onderzoeken welke mogelijke gevolgen de 
overschakeling van traditionele naar digitale film voor alle betrokkenen kan hebben; 
benadrukt dat de lidstaten bij de opzet van hun nationale digitaliseringsprogramma's 
rekening moeten houden met de kosten voor kleine plaatselijke bioscopen en de mogelijke 
kansen/gevolgen voor de arbeidsmarkt; onderstreept het belang van passende 
investeringen in onderzoek, financiering en scholing voor professionals die reeds op dit 
gebied werkzaam zijn om hun de mogelijkheid te geven zich aan de toepassing van 
nieuwe technologieën aan te passen en sociale integratie en bescherming van de 
werkgelegenheid te garanderen;

12. is ingenomen met het feit dat met de 2K-norm één open en compatibele wereldwijde 
ISO-norm voor digitale projectie is ontwikkeld, die rekening houdt met de specifieke 
behoeften van de Europese bioscoopexploitanten; doet een beroep op Europese en 
nationale normalisatie-organisaties om de toepassing van deze norm dienovereenkomstig 
te stimuleren;

13. is er verheugd over dat de Commissie in haar normalisatie-werkprogramma voor 
industriële innovatie 2010-2013 het plan heeft aangekondigd om vóór 2013 vrijwillige 
normen vast te leggen voor de vorm waarin digitale films bij archieven moeten worden 
aangeboden, voor het behoud van die films en voor 3D-projectie.
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