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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 
Edukacji, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla istotny wkład kina europejskiego w inwestycje na rzecz technologii cyfrowych, 
innowacji, wzrostu i zatrudnienia; ponadto podkreśla, że obok dynamiki gospodarczej, 
zapewnianej przez unijną branżę twórczości artystycznej, niezwykle istotną rolę odgrywa 
zwłaszcza wymiar kulturowy i społeczny europejskiego kina;

2. wskazuje, że w roku 2010 sprzedano w UE prawie 1 mld biletów do kin, co świadczy o 
ciągłej popularności kina oraz o jego ogromnym potencjale finansowym i w zakresie 
wzrostu i zatrudnienia; podkreśla znaczenie wszystkich etapów produkcji treści kinowych 
oraz konieczność wspierania wszystkich tych etapów;

3. wskazuje, że cyfryzacja umożliwia tańszą dystrybucję treści kulturalnych na rynku 
wewnętrznym, otwiera nowe możliwości dla europejskiej branży filmowej i chroni 
konkurencyjność i różnorodność europejskiego kina;

4. zwraca uwagę, że wprowadzając do swoich programów produkcje europejskie, małe kina 
komercyjne i niekomercyjne przyczyniają się w dużym stopniu do zachowania 
dziedzictwa kulturowego; zauważa z zaniepokojeniem, że przetrwanie wielu niezależnych 
kin jest zagrożone z powodu wysokich kosztów przejścia na nadawanie cyfrowe oraz 
konkurencji ze strony kin, które wyświetlają przede wszystkim produkcje amerykańskie;

5. podkreśla, że proces cyfryzacji musi chronić różnorodność programową i placówki 
kulturalne na obszarach wiejskich oraz miejskich we wszystkich państwach UE i nie może 
prowadzić do zamykania małych i studyjnych kin z korzyścią dla multipleksów; podkreśla 
znaczenie społecznej i kulturowej roli kin, którą należy chronić, w szczególności na 
obszarach wiejskich i oddalonych; podkreśla fakt, że małe kina, kina na obszarach 
wiejskich oraz kina studyjne, wyświetlające głównie produkcje europejskie, są wyłączone 
z komercyjnego modelu finansowania wyposażenia kin w sprzęt cyfrowy opartego na 
opłatach od wirtualnej kopii (VPF) i że może się okazać konieczne znalezienie 
alternatywnych modeli finansowania, w tym poprzez wsparcie publiczne, w celu 
zachowania i wzmocnienia różnorodności kulturowej i ochrony konkurencyjności;

6. podkreśla konieczność inwestycji publicznych i prywatnych podczas wprowadzania kina 
w erę cyfrową; apeluje do Komisji i państw członkowskich o rozpowszechnianie dobrych 
praktyk z zakresu finansowania cyfryzacji, w tym rozwiązań rynkowych, jak na przykład 
łączenie się małych kin w sieci w celu podpisania umów zbiorowych z dystrybutorami; 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i regiony do skoncentrowania finansowania 
publicznego przeznaczonego na cyfryzację na kinach, które nie mogą pokryć swoich 
potrzeb finansowych z innych źródeł finansowania, oraz do zadbania o jak najkrótszy 
okres przejściowy;

7. zwraca uwagę na trudną sytuację małych kin miejskich, które jako tak zwane kina 
studyjne przyczyniają się do zachowania dziedzictwa kulturowego;
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8. podkreśla wartość dodaną europejskiego wsparcia, szczególnie w odniesieniu do 
transgranicznego wyświetlania filmów oraz zapobiegania dalszemu rozdrobnieniu 
europejskiego rynku kinowego; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje przyjęte 
przez przewodniczącego Komisji J. M. Barroso dnia 18 marca 2011 r. zobowiązanie 
dotyczące kontynuacji i dalszego rozszerzenia programu MEDIA; wzywa Komisję do 
przeznaczenia środków w ramach nowego programu MEDIA na okres po 2013 r. oraz w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), tak aby wesprzeć 
cyfryzację kin wyświetlających produkcje europejskie;

9. zwraca się do państw członkowskich o uwzględnianie unijnych zasad konkurencji przy 
opracowywaniu systemów pomocy państwa na rzecz cyfryzacji celem uniknięcia zakłóceń 
w zakresie warunków finansowania kina cyfrowego; apeluje do Komisji o przygotowanie 
jasnych wytycznych dla pomocy państwa w oparciu o doświadczenia różnych państw 
członkowskich, co pozwoli zwiększyć pewność prawa przy jednoczesnym zapewnieniu 
państwom członkowskim swobody finansowania filmów i kin na poziomie krajowym;

10. podkreśla, że o ile wsparcie publiczne powinno być neutralne technologicznie, powinno 
ono również gwarantować trwałość inwestycji, przy uwzględnieniu specyficznych modeli 
biznesowych operatorów kin oraz technicznych wymogów dystrybutorów;

11. wzywa Komisję do uważnego zbadania skutków, jakie przejście z kina tradycyjnego na 
cyfrowe wywiera na wszystkie zainteresowane podmioty i strony; podkreśla, że 
opracowując swoje krajowe programy cyfryzacji, państwa członkowskie powinny 
uwzględnić koszty ponoszone przez małe kina lokalne oraz ewentualne szanse lub 
konsekwencje dla rynku pracy; podkreśla znaczenie stosownych inwestycji w badania 
naukowe, finansowanie i szkolenia dla profesjonalistów już pracujących w branży, tak aby 
umożliwić im dostosowanie się do korzystania z nowych technologii oraz zagwarantować 
włączenie społeczne i ochronę zatrudnienia;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wprowadzając normę 2K, stworzono jednolitą, 
otwartą, zgodną i obowiązującą na całym świecie normę ISO dla projekcji cyfrowej, 
uwzględniającą specjalne potrzeby europejskich operatorów kin; wzywa europejskie i 
krajowe organizacje normalizacyjne do odpowiedniego propagowania stosowania tej 
normy;

13. z zadowoleniem przyjmuje ogłoszenie przez Komisję w programie prac w zakresie 
normalizacji na rzecz innowacji przemysłowej (2010-2013) planowanego określenia do 
roku 2013 dobrowolnych norm dotyczących przekazywania filmów cyfrowych do
archiwizacji, ich konserwacji i projekcji trójwymiarowej.
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