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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão da 
Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta o importante contributo do cinema europeu para o investimento nas tecnologias 
digitais, na inovação, no crescimento e no emprego; salienta igualmente que, para além da 
dinâmica económica do sector artístico na UE, sobretudo a dimensão cultural e social do 
cinema europeu desempenha um papel extremamente importante;

2. Reconhece que, em 2010, foram vendidos na UE cerca de mil milhões de bilhetes de 
cinema, o que demonstra a persistente popularidade do cinema e o enorme potencial 
financeiro, de crescimento e de emprego deste sector; salienta a importância de todos os 
níveis da cadeia de produção para a criação de conteúdos de cinema e a necessidade de 
apoiar todos esses níveis;

3. Salienta que a digitalização permite uma distribuição mais económica dos conteúdos 
culturais em todo o mercado interno e que abre novas oportunidades ao sector 
cinematográfico europeu, salvaguardando a competitividade e a diversidade do cinema 
europeu;

4. Verifica que os pequenos cinemas, tanto comerciais como públicos, prestam um 
importante contributo à preservação do património cultural das produções europeias, 
incluindo-as na sua programação; observa com preocupação que a existência de vários 
cinemas independentes está ameaçada, nomeadamente pelos elevados custos da transição 
para a tecnologia digital e pela concorrência com os cinemas que projectam, 
predominantemente, filmes norte-americanos;

5. Salienta que o desenvolvimento digital deve preservar a diversidade de programação e as 
infra-estruturas culturais em todos os países da UE, especialmente nas zonas rurais e 
urbanas, e que não deve ocasionar o encerramento de pequenas salas de cinemas e de 
cinemas artísticos em benefício de multiplexos; destaca a importância do papel social e 
cultural dos cinemas, que deve ser preservado, especialmente nas zonas rurais e remotas;
sublinha que muitas das pequenas salas de cinema, salas de cinema rurais e de cinema 
artístico, que exibem maioritariamente conteúdos europeus, estão excluídas do modelo de 
financiamento comercial da instalação de equipamentos digitais baseado na "Taxa de 
Cópia Virtual" (Virtual Print Fee), sendo necessários modelos alternativos de 
financiamento, incluindo o apoio público, para preservar e reforçar a diversidade cultural 
e para salvaguardar a competitividade;

6. Sublinha a necessidade de investimento público e privado na transição do cinema para a 
era digital; insta a Comissão e os Estados-Membros a divulgar as melhores práticas em 
matéria de financiamento da digitalização, nomeadamente de soluções baseadas no 
mercado como a de as pequenas salas de cinema formarem redes para celebrar convenções 
colectivas com os distribuidores; convida a Comissão, os Estados-Membros e as regiões a 
concentrarem o financiamento público na conversão digital dos cinemas que não possam 
cobrir cabalmente as suas necessidades financeiras através de outras fontes de 
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financiamento e a reduzirem ao máximo possível os períodos de transição;

7. Alerta para a difícil situação das pequenas salas de cinema urbanas que, tal como os 
cinemas artísticos, contribuem para a preservação do património cultural;

8. Salienta o valor acrescentado que as subvenções europeias implicam, especialmente em 
termos de apoio à exibição transfronteiras de filmes e de contributo para evitar que o 
mercado cinematográfico europeu se fragmente ainda mais; neste contexto, saúda o 
compromisso assumido em 18 de Março de 2011 pelo Presidente da Comissão, Durão 
Barroso, de manter e reforçar o Programa MEDIA; insta a Comissão a atribuir fundos ao 
abrigo do novo Programa MEDIA, a partir de 2013, e do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento regional (FEDER) para apoiar a digitalização das salas de cinema que 
projectam filmes europeus;

9. Convida os Estados-Membros a ter em conta as regras de concorrência da UE na 
concepção de regimes de auxílios estatais à conversão digital, de molde a evitar distorções 
dos mercados de financiamento do cinema digital; insta a Comissão a elaborar orientações 
claras para os auxílios estatais, com base na experiência adquirida nos vários 
Estados-Membros, para aumentar a segurança jurídica e, simultaneamente, a garantir aos 
Estados-Membros a liberdade de definirem o financiamento das obras cinematográficas a 
nível nacional;

10. Salienta que, para além de o auxílio público dever ser neutro do ponto de vista 
tecnológico, também deve garantir a sustentabilidade dos investimentos, tendo em conta 
os modelos empresariais específicos dos exibidores e os requisitos técnicos dos 
distribuidores;

11. Exorta a Comissão a examinar cuidadosamente as implicações que a transição do cinema 
tradicional para o cinema digital pode ter para todas as partes interessadas; salienta que, ao 
elaborarem os respectivos programas nacionais de digitalização, os Estados-Membros 
devem ter em conta os custos para as pequenas salas de cinema locais e as possíveis 
oportunidades/consequências para o mercado laboral; salienta a importância de 
investimentos adequados no financiamento da investigação e no financiamento e na 
formação de profissionais que já trabalhem neste sector de modo a permitir-lhes 
adaptar-se à utilização de novas tecnologias e assegurar a inclusão social e protecção 
laboral;

12. Congratula-se com a elaboração da norma 2K, que é uma norma ISO única, aberta e 
compatível a nível mundial para a projecção digital, que tem em conta as necessidades 
específicas dos exibidores europeus; solicita aos organismos de normalização europeus e 
nacionais que promovam consequentemente a utilização desta norma;

13. Saúda o anúncio feito pela Comissão, no seu programa de trabalho sobre a normalização 
das TIC (2010-2013), referente à intenção de especificar, até 2013, as normas voluntárias 
de envio de filmes digitais para arquivo com vista à sua preservação e projecção a 3D.
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