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Amendement 1
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt de belangrijke bijdrage van de 
Europese film aan investeringen in digitale 
technologie, innovatie, groei en banen;

1. benadrukt de belangrijke bijdrage van de 
Europese film aan investeringen in digitale 
technologie, innovatie, groei en banen;
onderstreept dat, naast de economische 
dynamiek die van de EU-cultuurindustrie 
uitgaat, vooral een uiterst belangrijke rol 
is weggelegd voor de culturele en 
maatschappelijke dimensie van de 
Europese film;

Or. de

Amendement 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat kleine bioscopen, 
plattelandsbioscopen en 
arthousebioscopen die voornamelijk 
Europese content vertonen, uitgesloten 
zijn van het commerciële Virtual Print 
Fee-financieringsmodel (VPF) voor de 
installatie van digitale uitrusting, en dat 
overheidssteun nodig is om te voorkomen 
dat zij bij de algemene digitalisering in de 
steek worden gelaten;

Or. en
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Amendement 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. vraagt de Commissie een alternatief 
financieringsmodel voor VPF in te stellen 
om de culturele diversiteit te handhaven 
en te versterken en het 
concurrentievermogen te beschermen;

Or. en

Amendement 4
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat er in de EU in 2010 bijna 
een miljard bioscoopkaartjes zijn verkocht 
en dat dit de blijvende populariteit en het 
enorme financiële potentieel van de 
bioscoopsector aantoont; benadrukt hoe 
belangrijk alle fasen van de 
productieketen zijn voor het creëren van 
bioscoopcontent, en dat alle fasen van 
deze keten moeten worden gesteund;

Or. en

Amendement 5
Constance Le Grip

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt het potentieel van digitale 
filmproductie voor de groei en de 
werkgelegenheid en vraagt dat het beleid 
dat in het kader van het MEDIA-
programma wordt gevoerd, een 
permanent karakter krijgt, met name het 
onderdeel ter versterking van het 
concurrentievermogen van de Europese 
audiovisuele sector;

Or. fr

Amendement 6
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat kleine en gemeentelijke 
bioscopen een belangrijke bijdrage aan 
het culturele erfgoed leveren door 
Europese producties in hun programma 
op te nemen; constateert met bezorgdheid 
dat veel onafhankelijke bioscopen in hun 
voortbestaan worden bedreigd door de 
hoge kosten van de overschakeling op 
digitale techniek en de concurrentie met 
bioscopen die vooral Amerikaanse 
producties vertonen;

Or. de

Amendement 7
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het essentieel is 
werknemers beter inzetbaar te maken 
zodat zij zich kunnen aanpassen aan de 
veranderende productiemodellen en de 
internationale economische dynamiek; 
nieuwe kwalificaties en herscholing zijn 
terecht te beschouwen als garantie voor 
sociale inclusie en bescherming van de 
werkgelegenheid; dit is ook essentieel om 
het concurrentievermogen te garanderen;

Or. en

Amendement 8
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat digitalisering een bredere 
en goedkopere verspreiding van culturele 
inhoud op de interne markt mogelijk maakt 
en het concurrentievermogen van de 
Europese film beschermt;

2. wijst erop dat digitalisering een bredere 
en goedkopere verspreiding van culturele 
inhoud op de interne markt mogelijk 
maakt, nieuwe kansen biedt voor de 
Europese filmsector en het 
concurrentievermogen en de diversiteit van 
de Europese film beschermt;

Or. en

Amendement 9
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt echter dat er rekening 
moet worden gehouden met de sociale 
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kosten van de digitalisering en dat er 
scholingsprogramma's voor vakmensen 
moeten worden ontwikkeld om hen in 
staat te stellen zich aan te passen aan het 
gebruik van nieuwe technologieën;

Or. en

Amendement 10
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat er bij de 
digitalisering van de bioscoopsector 
behoefte is aan overheids- en particuliere 
investeringen;

Or. en

Amendement 11
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de algemene 
digitalisering de diversiteit van de 
programmering en de culturele faciliteiten 
voor plattelandsgebieden in stand moet 
houden; vraagt de Commissie, de lidstaten 
en de regio's overheidsfinanciering voor 
digitale omschakeling te concentreren op 
bioscopen die geen toegang hebben tot 
Virtual Print Fee-overeenkomsten of 
solidariteitsfondsen of geografische 
risicogebieden, en de duur van de 
overgangsperiode zo kort mogelijk te 
houden;

3. onderstreept dat de algemene 
digitalisering de diversiteit van de 
programmering en de culturele faciliteiten 
voor plattelandsgebieden in stand moet 
houden; vraagt de Commissie, de lidstaten 
en de regio's overheidsfinanciering voor 
digitale omschakeling te concentreren op 
bioscopen die onvoldoende via 
alternatieve bronnen in hun 
financieringsbehoeften kunnen voorzien 
of zich in afgelegen gebieden bevinden, en 
de duur van de overgangsperiode zo kort 
mogelijk te houden;
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Or. de

Amendement 12
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de algemene 
digitalisering de diversiteit van de 
programmering en de culturele faciliteiten
voor plattelandsgebieden in stand moet 
houden; vraagt de Commissie, de lidstaten 
en de regio's overheidsfinanciering voor 
digitale omschakeling te concentreren op 
bioscopen die geen toegang hebben tot 
Virtual Print Fee-overeenkomsten of 
solidariteitsfondsen of geografische 
risicogebieden, en de duur van de 
overgangsperiode zo kort mogelijk te 
houden;

3. onderstreept dat de algemene 
digitalisering de diversiteit van de 
programmering en de culturele faciliteiten
in alle EU-landen en met name in
plattelandsgebieden en afgelegen gebieden
in stand moet houden; benadrukt het 
belang van de maatschappelijke en 
culturele rol van bioscopen, die moet 
worden behouden, met name in 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden; vraagt de Commissie, de 
lidstaten en de regio's 
overheidsfinanciering voor digitale 
omschakeling te concentreren op 
bioscopen die geen toegang hebben tot 
Virtual Print Fee-overeenkomsten of 
solidariteitsfondsen of geografische 
risicogebieden, en de duur van de 
overgangsperiode zo kort mogelijk te 
houden;

Or. en

Amendement 13
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept dat de algemene 
digitalisering de diversiteit van de 
programmering en de culturele faciliteiten 
voor plattelandsgebieden in stand moet 

3. onderstreept dat de algemene 
digitalisering de diversiteit van de 
programmering en de culturele faciliteiten 
voor zowel plattelandsgebieden als steden
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houden; vraagt de Commissie, de lidstaten 
en de regio's overheidsfinanciering voor 
digitale omschakeling te concentreren op 
bioscopen die geen toegang hebben tot 
Virtual Print Fee-overeenkomsten of 
solidariteitsfondsen of geografische
risicogebieden, en de duur van de 
overgangsperiode zo kort mogelijk te 
houden;

in stand moet houden; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en de regio's 
overheidsfinanciering voor digitale 
omschakeling te concentreren op 
bioscopen die geen toegang hebben tot 
Virtual Print Fee-overeenkomsten of 
solidariteitsfondsen of structureel zwakke
geografische gebieden, en de duur van de 
overgangsperiode zo kort mogelijk te 
houden;

Or. de

Amendement 14
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang van 
overheidssteun voor de digitalisering van 
bioscopen; benadrukt dat digitalisering er 
niet toe mag leiden dat kleine bioscopen 
en arthousebioscopen moeten sluiten ten 
voordele van bioscoopcomplexen;

Or. en

Amendement 15
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt de Commissie zorgvuldig te 
onderzoeken welke mogelijke gevolgen de 
overschakeling van traditionele naar 
digitale film kan hebben voor alle 
betrokken stakeholders en partijen; 
benadrukt dat de lidstaten rekening 
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moeten houden met de kosten voor kleine 
plaatselijke bioscopen, de mogelijke 
kansen/gevolgen voor de arbeidsmarkt, en 
burgerinitiatieven;

Or. en

Amendement 16
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert aan de moeilijke situatie 
van kleine bioscopen in de steden, die als 
zogenoemde arthousebioscopen bijdragen 
tot het behoud van het culturele erfgoed;

Or. de

Amendement 17
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt dat het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO) en het 
EU-programma MEDIA langdurig ter 
beschikking worden gesteld voor de 
modernisering van kleine bioscopen in de 
EU; benadrukt in dit verband de 
meerwaarde die Europese steun oplevert, 
in het bijzonder met het oog op het 
bevorderen van de grensoverschrijdende 
uitzending van films en het voorkomen 
van een verdere versnippering van de 
Europese filmmarkt;

Or. de
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Amendement 18
Barbara Weiler

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is verheugd dat Commissievoorzitter 
Barroso op 18 maart 2011 heeft toegezegd 
dat het MEDIA-programma behouden 
blijft en verder zal worden versterkt;

Or. de

Amendement 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de Commissie in het kader 
van het nieuwe MEDIA-programma voor 
na 2013 middelen te reserveren voor steun 
voor de digitalisering van bioscopen die 
Europese content vertonen, aan de hand 
van specifieke criteria die aantonen dat zij 
bijdragen tot het behoud van de culturele 
diversiteit en de verspreiding van 
Europese werken;

Or. en

Amendement 20
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. merkt op dat kleine 
arthousebioscopen naast overheidssteun 
ook over aanvullende maatregelen 
kunnen beschikken: op marktwerking 
gebaseerde oplossingen zoals kleine 
bioscopen die samen netwerken vormen 
om collectieve overeenkomsten met 
distributeurs te sluiten, en het gebruik van 
nationale solidariteitsfondsen en het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 21
Emma McClarkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vraagt de lidstaten bij de opstelling 
van hun nationale 
digitaliseringsprogramma's het belang te 
erkennen van passende investeringen in 
onderzoek, financiering en scholing voor 
professionals die reeds op dit gebied 
werkzaam zijn;

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de nationale normalisatie- 6. is verheugd dat er met de 2K-norm een 
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instellingen ertoe aan hun invloed in het 
internatonale normalisatieproces te 
gebruiken om één open en compatibele
wereldwijde norm voor digitale projectie te 
ontwikkelen, die rekening moet houden
met de specifieke behoeften van de 
Europese bioscoopexploitanten.

uniforme, open, compatibele en 
wereldwijd geldige ISO-norm voor digitale 
projectie is ontwikkeld, die rekening houdt
met de specifieke behoeften van de 
Europese bioscoopexploitanten; vraagt de 
Europese en nationale 
normalisatieorganisaties het gebruik van 
deze norm te bevorderen.

Or. de

Amendement 23
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. moedigt de nationale normalisatie-
instellingen ertoe aan hun invloed in het 
internatonale normalisatieproces te 
gebruiken om één open en compatibele 
wereldwijde norm voor digitale projectie te 
ontwikkelen, die rekening moet houden 
met de specifieke behoeften van de 
Europese bioscoopexploitanten.

6. moedigt de nationale en Europese
normalisatie-instellingen ertoe aan hun 
invloed in het internatonale 
normalisatieproces te gebruiken om één 
open en compatibele wereldwijde norm 
voor digitale projectie te ontwikkelen, die 
rekening moet houden met de specifieke 
behoeften van de Europese 
bioscoopexploitanten.

Or. en

Amendement 24
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is verheugd over het 
werkprogramma voor ICT-standaardisatie 
(2010-2013), waarin de Europese 
normalisatie-instellingen wordt 
aanbevolen tegen2013 initiatieven met 
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betrekking tot filmerfgoed en digitale film 
voor te stellen;

Or. en


