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SUGESTII

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază contribuţia importantă a cinematografului european la investiţiile în 
tehnologiile digitale, la inovare, la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă; 
subliniază că, pe lângă avântul economic generat în UE de sectorul artelor, cinematograful 
european în special are, de asemenea, o extrem de importantă dimensiune culturală şi 
socială;

2. relevă că, în 2010, în UE au fost vândute aproape un miliard de bilete de cinematograf, 
ceea ce demonstrează continua sa popularitate şi enormul său potenţial financiar, de 
creştere şi de ocupare a forţei de muncă; subliniază importanţa tuturor stadiilor lanţului de 
producţie în crearea conţinutului cinematografic şi necesitatea de a sprijini toate aceste 
stadii;

3. subliniază că digitalizarea permite o distribuţie mai ieftină a conţinuturilor culturale pe 
întreaga piaţă internă, deschide noi oportunităţi pentru sectorul filmului european şi 
menţine în acelaşi timp competitivitatea şi diversitatea cinematografului european;

4. relevă că cinematografele comerciale şi necomerciale mici au o contribuţie importantă la 
conservarea patrimoniului cultural, prin includerea unor producţii europene în programul 
lor; remarcă cu îngrijorare faptul că supravieţuirea multor cinematografe independente 
este periclitată de costurile ridicate de trecere la tehnologia digitală şi de concurenţa cu 
cinematografele care prezintă în mod preponderent producţii din SUA;

5. pune accentul pe faptul că introducerea digitalizării trebuie să păstreze diversitatea 
programelor şi facilităţile culturale destinate zonelor rurale şi urbane din toate ţările UE şi 
să nu aibă ca rezultat închiderea cinematografelor mici şi a celor cu profil de artă în 
beneficiul multiplexurilor; accentuează importanţa rolului social şi cultural al 
cinematografelor, care trebuie să fie prezervat, în special în zonele rurale şi îndepărtate; 
relevă faptul că numeroase cinematografe mici, rurale şi cu profil de artă care prezintă  
preponderent conţinuturi europene sunt excluse din modelul comercial de finanţare a 
instalării echipamentelor digitale bazat pe taxa pe copia virtuală (VPF) şi că pentru 
menţinerea şi consolidarea diversităţii culturale şi salvgardarea competitivităţii ar putea fi 
necesare unele modele de finanţare alternative, printre care şi susţinerea din fonduri 
publice;

6. accentuează necesitatea investiţiilor publice şi private, pe măsură ce sectorul 
cinematografic intră în era digitală; cheamă Comisia şi statele membre să difuzeze cele 
mai bune practici din domeniul finanţării digitalizării, inclusiv soluţiile bazate pe piaţă, 
cum ar fi constituirea cinematografelor mici în reţele, în vederea încheierii de contracte 
colective cu distribuitorii; cheamă Comisia, statele membre şi regiunile să concentreze 
finanţarea din fonduri publice pentru conversiunea digitală asupra cinematografelor care 
nu îşi pot acoperi necesarul de finanţare din alte surse şi să scurteze cât mai mult 
perioadele de tranziţie;
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7. atrage atenţia asupra situaţiei dificile în care se află micile cinematografe din oraşe, care, 
în calitatea lor de cinematografe cu profil de artă, contribuie la conservarea patrimoniului 
cultural;

8. pune accentul pe valoarea adăugată a sprijinului european, mai ales în privinţa proiecţiei 
transfrontaliere de filme şi în prevenirea fragmentării în continuare a pieţei 
cinematografice europene; în acest context, salută angajamentul asumat de Preşedintele 
Barroso la 18 martie  2011 de a menţine şi consolida în continuare Programul MEDIA; 
cheamă Comisia ca, în cadrul noului Program MEDIA, să aloce finanţări pentru perioada 
de după 2013, iar în cadrul Fondului european pentru dezvoltare regională (FEDR), să 
sprijine digitalizarea cinematografelor care prezintă conţinuturi europene;

9. solicită statelor membre ca, atunci când elaborează sisteme de ajutor de stat pentru 
conversia digitală, să ţină seama de normele UE privind concurenţa, astfel încât să se evite 
denaturarea condiţiilor de finanţare a cinematografiei digitale; cere Comisiei să elaboreze 
orientări clare cu privire la ajutoarele de stat, pe baza experienţei acumulate în diferite 
state membre, scopul fiind acela de a spori securitatea juridică şi de a lăsa în acelaşi timp 
statelor membre libertatea de a configura finanţarea filmelor şi a cinematografiei la nivel 
naţional;

10. subliniază că, deşi sprijinul public nu ar trebui să favorizeze nicio tehnologie, el ar trebui 
să şi garanteze sustenabilitatea investiţiilor, ţinându-se seama de modelele specifice de 
afaceri ale exploatanţilor şi de cerinţele tehnice ale distribuitorilor;

11. cheamă Comisia să examineze cu atenţie implicaţiile pe care trecerea de la cinematograful 
tradiţional la cel digital le poate avea asupra tuturor părţilor interesate şi implicate; 
subliniază faptul că, atunci când îşi elaborează programele naţionale de digitalizare, statele 
membre ar trebui să ia în considerare costurile pentru cinematografele locale mici şi 
posibilele oportunităţi/consecinţe pentru piaţa muncii; relevă importanţa unor investiţii 
corespunzătoare în cercetare, a finanţării şi pregătirii profesioniştilor care lucrează deja în 
domeniu, pentru a le da posibilitatea să se adapteze la folosirea noilor tehnologii şi pentru 
a garanta integrarea socială şi protecţia locurilor de muncă;

12. salută faptul că prin norma 2K a fost dezvoltat un standard ISO unic, deschis, compatibil 
şi valabil la nivel mondial pentru proiecţiile digitale, care trebuie să ţină seama de nevoile 
specifice ale exploatanţilor europeni; invită organizaţiile europene şi naţionale de 
standardizare să susţină în mod adecvat utilizarea acestui standard;

13. salută anunţul Comisiei, inclus în Programul de lucru cu privire la standardizare pentru 
inovarea industrială 2010 - 2013, referitor la planul de stipulare, până în 2013, a unor 
standarde voluntare pentru arhivarea filmelor digitale în vederea păstrării lor şi pentru 
proiecţii 3D.
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