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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje významný prínos európskej kinematografie pre investície do digitálnych 
technológií, inovácie, rastu a pracovných miest; zdôrazňuje, že popri hospodárskej 
dynamike, ktorá vychádza z umeleckého odvetvia EÚ, má mimoriadne významnú úlohu 
najmä kultúrny a sociálny rozmer európskej kinematografie;

2. poukazuje na to, že v roku 2010 sa v kinách v EÚ predala takmer 1 miliarda lístkov, čo 
poukazuje na pretrvávajúcu popularitu kinematografie a jej obrovský potenciál v oblasti 
financií, rastu a zamestnanosti; zdôrazňuje, že pri tvorbe kinematografického obsahu majú 
význam všetky etapy výrobného reťazca a je potrebné ich podporovať;

3. poukazuje na to, že digitalizácia umožňuje lacnejšiu distribúciu kultúrneho obsahu na 
vnútornom trhu, otvára nové príležitosti pre európske filmové odvetvie a zabezpečuje 
konkurencieschopnosť a rozmanitosť európskej kinematografie;

4. poukazuje na to, že malé komerčné a obecné kiná zaraďujú do svojho programu európsku 
tvorbu, čím predstavujú významný prínos k zachovaniu kultúrneho dedičstva; so 
znepokojením konštatuje, že existenciu mnohých nezávislých kín ohrozujú vysoké 
náklady na prechod na digitálnu technológiu a konkurencia zo strany kín, ktoré premietajú 
prevažne produkciu z USA;

5. zdôrazňuje, že prechod na digitalizáciu nesmie ohroziť programovú rôznorodosť ani 
kultúrne zariadenia vo vidieckych a v mestských oblastiach v žiadnej z krajín EÚ 
a nesmie vyústiť do zatvárania malých a artových kín v prospech multiplexov; zdôrazňuje 
význam sociálnej a kultúrnej úlohy kín, ktorá sa musí zachovať, a to najmä vo vidieckych 
a odľahlých oblastiach; zdôrazňuje skutočnosť, že mnohé malé, vidiecke a artové kiná, 
v ktorých sa premieta väčšinou európska produkcia, sú vyčlenené z obchodného modelu, 
ktorým sa financuje zavádzanie digitálneho zariadenia prostredníctvom poplatkov za 
virtuálne kópie (VPF), a že v záujme zachovania a posilnenia kultúrnej rozmanitosti 
a zaručenia konkurencieschopnosti sú možno potrebné alternatívne spôsoby financovania 
vrátane verejnej podpory;

6. zdôrazňuje potrebu verejných a súkromných investícií pri vstupe kinematografie do 
digitálneho veku; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozširovali najlepšie postupy 
v oblasti financovania digitalizácie vrátane trhových riešení, napríklad združovania 
malých kín do sietí s cieľom uzatvárať kolektívne dohody s distribútormi; vyzýva 
Komisiu, členské štáty a regióny, aby poskytli verejné financie na digitálnu konverziu tým 
kinám, ktoré nedokážu dostatočne pokryť svoje finančné potreby z iných zdrojov, a aby 
čo najviac skrátili prechodné obdobie;

7. upriamuje pozornosť na ťažkú situáciu malých mestských kín, ktoré ako tzv. artové kiná 
pomáhajú uchovávať kultúrne dedičstvo;

8. zdôrazňuje pridanú hodnotu európskej podpory, najmä vzhľadom na cezhraničné 
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premietanie filmov a predchádzanie ďalšiemu rozdrobeniu európskeho filmového trhu; 
v tejto súvislosti víta záväzok predsedu Barrosa z 18. marca 2011 týkajúci sa zachovania 
a ďalšieho posilňovania programu MEDIA; vyzýva Komisiu, aby vyčlenila finančné 
prostriedky z nového programu MEDIA na obdobie po roku 2013 a z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) na podporu digitalizácie kín premietajúcich európsku 
produkciu;

9. vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní systémov štátnej pomoci pre digitálnu konverziu 
zohľadnili pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž a predišli tým deformáciám podmienok 
financovania digitálnej kinematografie; vyzýva Komisiu, aby vypracovala jasné 
usmernenia pre štátnu pomoc na základe skúseností z rôznych členských štátov a zvýšila 
tým právnu istotu a aby zároveň ponechala členským štátom slobodu rozhodovať o 
podobe financovania filmov a kín na vnútroštátnej úrovni;

10. zdôrazňuje, že verejná podpora by mala byť nielen neutrálna z technologického hľadiska, 
ale mala by aj zabezpečovať udržateľnosť investícií pri zohľadnení osobitného 
podnikateľského modelu prevádzkovateľov kín a technických požiadaviek distribútorov;

11. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala dôsledky, ktoré prináša prechod z tradičného 
na digitálne premietanie všetkým zainteresovaným stranám; zdôrazňuje, že členské štáty 
by pri vypracúvaní vnútroštátnych programov digitalizácie mali vziať do úvahy náklady 
malých miestnych kín a možné príležitosti/dôsledky pre trh práce; zdôrazňuje význam 
náležitého investovania do výskumu, financovania a odbornej prípravy odborníkov, ktorí 
už pôsobia v tejto oblasti, aby sa im umožnilo zvyknúť si na používanie nových 
technológií a zaručilo sa sociálne začlenenie a ochrana zamestnania;

12. víta skutočnosť, že prostredníctvom normy 2K sa vytvorila jedinečná, otvorená a 
kompatibilná celosvetová norma ISO pre digitálne projekcie, v ktorej sú zohľadnené 
osobitné potreby európskych prevádzkovateľov kín; vyzýva európske a vnútroštátne 
normalizačné orgány, aby zodpovedajúcim spôsobom podporovali používanie tejto 
normy;

13. víta skutočnosť, že Komisia vo svojom pracovnom programe pre normalizáciu 
priemyselných inovácií na roky 2010 až 2013 informovala o pláne stanoviť do roku 2013 
dobrovoľné normy na odovzdávanie digitálnych filmov do archívov, na ich uchovanie a 
premietanie vo formáte 3D.
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