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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar den europeiska filmens betydande bidrag till investeringar i 
digital teknik, innovation, tillväxt och arbetstillfällen. Utöver den ekonomiska dynamik 
som den konstnärliga sektorn bidrar med inom EU spelar framför allt den kulturella och 
sociala dimensionen i den europeiska filmen också en mycket viktig roll.

2. Europaparlamentet påpekar att upp emot en miljard biobiljetter såldes i EU under 2010 
och att detta visar på filmens fortsatta popularitet och enorma potential på det finansiella 
området och för tillväxten och sysselsättningen. Vid produktion av film är alla nivåer i 
produktionskedjan viktiga, och samtliga dessa nivåer måste stödjas.

3. Europaparlamentet framhåller att en digitalisering möjliggör en billigare distribution av 
kulturellt innehåll inom hela den inre marknaden, leder till nya möjligheter för den 
europeiska filmen och säkerställer konkurrenskraften och mångfalden hos europeisk film.

4. Europaparlamentet påpekar att privata och kommunala mindre biografer genom de 
europeiska produktioner som ingår i deras program i hög grad bidrar till att kulturarvet 
bevaras. Parlamentet är oroat över att många självständiga biografers existens hotas av de 
höga kostnader som digitaliseringen medför och av konkurrensen med biografer som 
företrädesvis visar amerikanska produktioner.

5. Europaparlamentet betonar att man vid digitaliseringen måste upprätthålla 
landsbygdsområdenas och städernas kulturinrättningar och breda programutbud i alla 
EU-medlemsstater och att övergången till digital teknik inte får leda till att mindre 
biografer och biografer för arthouse-film måste stängas till förmån för multiplexbiografer. 
Filmens sociala och kulturella roll är viktig och den måste upprätthållas, i synnerhet i 
landsbygdsområden och avlägsna områden. Parlamentet framhåller att många mindre 
biografer, biografer i landsbygdsområden och biografer för arthouse-film som 
företrädesvis visar europeisk film inte omfattas av den kommersiella VPF-modellen 
(”Virtual Print Fee”, med avgifter för virtuella kopior) för finansiering av installationen av 
digital utrustning, och att alternativa finansieringsmodeller, inklusive offentligt stöd, kan 
krävas för att man ska kunna upprätthålla och stärka den kulturella mångfalden samt 
garantera konkurrenskraften.

6. Europaparlamentet betonar behovet av offentliga och privata investeringar när filmen blir 
en del av den digitala tidsåldern. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att sprida 
bästa praxis på området för finansiering av digitaliseringen, däribland marknadsbaserade 
lösningar, exempelvis mindre biografer som går samman i nätverk för att kunna ingå 
kollektivavtal med distributörer. Kommissionen, medlemsstaterna och de olika regionerna 
uppmanas att vid den offentliga finansieringen av övergången till digital teknik fokusera 
på biografer som inte kan täcka sina finansieringsbehov med hjälp av andra 
finansieringskällor och att därvid minimera övergångsperioden.

7. Europaparlamentet framhåller den svåra situationen för mindre stadsbiografer som i 
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egenskap av biografer för arthouse-film bidrar till att kulturarvet bevaras.

8. Europaparlamentet betonar det mervärde som EU-stödet medför, särskilt vad avser 
gränsöverskridande filmvisning och möjligheterna att undvika ytterligare fragmentering 
på den europeiska filmmarknaden. I detta sammanhang välkomnar parlamentet ordförande 
Barrosos åtagande av den 18 mars 2011 om att upprätthålla och ytterligare stärka 
Mediaprogrammet. Kommissionen uppmanas att inom ramen för såväl det nya 
Mediaprogrammet – för perioden efter 2013 – som Europeiska regionala 
utvecklingsfonden öronmärka finansiering till stöd för en digitalisering av biografer som 
visar europeisk film.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid utformningen av system för statligt 
stöd under övergången till digital teknik beakta EU:s konkurrensregler så att 
snedvridningar i finansieringsvillkoren för digital film kan undvikas. I syfte att öka 
klarheten om rättsläget uppmanar parlamentet kommissionen att utarbeta tydliga riktlinjer 
för statligt stöd baserat på de erfarenheter som man gjort i de olika medlemsstaterna och 
att i detta sammanhang säkerställa medlemsstaternas självständighet när det gäller att 
utforma den nationella finansieringen av film och biografer.

10. Europaparlamentet betonar att det offentliga stödet visserligen inte bör vara kopplat till en 
viss teknik men att det samtidigt bör medföra hållbara investeringar som tar hänsyn till 
biografernas specifika affärsmodeller och de tekniska kraven hos distributörerna.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant undersöka de konsekvenser som 
övergången från traditionell till digital film får för alla berörda parter. Medlemsstaterna 
bör ta hänsyn till kostnaderna för mindre, lokala biografer och till eventuella möjligheter 
respektive konsekvenser för arbetsmarknaden när de utarbetar sina nationella 
digitaliseringsprogram. Parlamentet framhåller vikten av lämpliga investeringar i 
forskning, finansiering och fortbildning för personer som redan är yrkesverksamma på 
detta område, så att dessa personer kan anpassa sig till användningen av den nya tekniken 
och man samtidigt kan garantera social inkludering och anställningsskydd.

12. Europaparlamentet välkomnar att en enhetlig, öppen, kompatibel och världsomspännande 
ISO-standard för digital visning har utvecklats genom 2K-standarden, som tar hänsyn till
de europeiska biografernas specifika behov. De europeiska och nationella 
standardiseringsorganen uppmanas att främja användningen av denna standard i avsett 
syfte.

13. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen enligt sitt arbetsprogram för 
standardisering på området industriell innovation för perioden 2010–2013 har för avsikt 
att senast 2013 fastställa frivilliga standarder för deponering av film i arkiv, för bevarande 
av film och för 3D-visning.
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