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Poprawka 1
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla istotny wkład kina 
europejskiego w inwestycje na rzecz 
technologii cyfrowych, innowacji, wzrostu 
i zatrudnienia;

1. podkreśla istotny wkład kina 
europejskiego w inwestycje na rzecz 
technologii cyfrowych, innowacji, wzrostu 
i zatrudnienia; ponadto podkreśla, że obok 
dynamiki gospodarczej unijnej branży 
kultury niezwykle istotną rolę odgrywa 
zwłaszcza wymiar kulturowy i społeczny 
europejskiego kina;

Or. de

Poprawka 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla fakt, że małe kina, kina na 
obszarach wiejskich oraz kina studyjne, 
wyświetlające większość produkcji 
europejskich, są wyłączone z 
komercyjnego modelu finansowania 
wyposażenia kin w sprzęt cyfrowy 
opartego na opłatach od wirtualnej kopii 
(VPF) i że konieczne jest wsparcie 
publiczne, tak aby nie ominął ich proces 
cyfryzacji;

Or. en

Poprawka 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję do ustanowienia 
alternatywnego dla VPF modelu 
finansowania w celu zachowania i 
wzmocnienia różnorodności kulturowej i 
ochrony konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 4
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przyjmuje do wiadomości, że w roku 
2010 sprzedano prawie 1 mld biletów do 
kin i że świadczy to o ciągłej popularności 
branży filmowej oraz o jej ogromnym 
potencjale finansowym; podkreśla 
znaczenie wszystkich poziomów linii 
produkcyjnej w tworzeniu produkcji 
kinowych oraz konieczność wspierania 
wszystkich poziomów tego łańcucha;

Or. en

Poprawka 5
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla potencjał wzrostu 
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy 
dzięki cyfrowej kinematografii oraz 
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apeluje o zapewnienie ciągłości polityki 
prowadzonej w ramach programu 
MEDIA, w szczególności części dotyczącej 
zwiększania konkurencyjności 
europejskiego sektora audiowizualnego;

Or. fr

Poprawka 6
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że wprowadzając do swoich 
programów produkcje europejskie, małe 
kina komercyjne i niekomercyjne 
przyczyniają się znacząco do zachowania 
dziedzictwa kulturowego; zauważa z 
zaniepokojeniem, że istnienie wielu 
niezależnych kin jest zagrożone z powodu 
wysokich kosztów przejścia na nadawanie 
cyfrowe oraz konkurencji z kinami, które 
wyświetlają przede wszystkim produkcje 
amerykańskie;

Or. de

Poprawka 7
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla podstawowe znaczenie 
zwiększania szans zatrudnienia 
pracowników, tak aby mogli dostosować 
się do zmieniających się modeli produkcji 
i międzynarodowej dynamiki 
gospodarczej; należy odpowiednio 
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rozważyć nowe kwalifikacje i zmianę 
kwalifikacji w celu zagwarantowania 
włączenia społecznego i ochrony 
zatrudnienia; ma to również podstawowe 
znaczenie dla zagwarantowania 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 8
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wskazuje, że cyfryzacja umożliwia 
szerszą i tańszą dystrybucję treści 
kulturalnych na rynku wewnętrznym i 
chroni konkurencyjność europejskiego 
kina;

2. wskazuje, że cyfryzacja umożliwia 
szerszą i tańszą dystrybucję treści 
kulturalnych na rynku wewnętrznym, 
otwiera nowe możliwości dla europejskiej 
branży filmowej i chroni konkurencyjność 
i różnorodność europejskiego kina;

Or. en

Poprawka 9
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. nalega również na konieczność 
uwzględnienia kosztu społecznego 
cyfryzacji i opracowania programów 
szkoleń dla profesjonalistów w celu 
umożliwienia im dostosowania się do 
korzystania z nowych technologii;

Or. en
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Poprawka 10
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla konieczność inwestycji 
publicznych i prywatnych podczas 
wprowadzania kina w erę cyfrową;

Or. en

Poprawka 11
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że proces cyfryzacji musi 
chronić różnorodność programową i 
placówki kulturalne na obszarach 
wiejskich; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i regiony do 
skoncentrowania finansowania 
publicznego przeznaczonego na cyfryzację 
na kinach, które nie mają dostępu do 
umów w sprawie opłat od wirtualnej kopii
lub do funduszy solidarności, bądź na 
geograficznych obszarach ryzyka, oraz do 
skrócenia okresu przejściowego;

3. podkreśla, że proces cyfryzacji musi 
chronić różnorodność programową i 
placówki kulturalne na obszarach 
wiejskich; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i regiony do 
skoncentrowania finansowania 
publicznego przeznaczonego na cyfryzację 
na kinach, które nie mogą pokryć swoich 
potrzeb finansowych w wystarczającym 
stopniu z alternatywnych źródeł 
finansowania lub znajdują się na 
obszarach oddalonych, oraz do skrócenia 
okresu przejściowego;

Or. de

Poprawka 12
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że proces cyfryzacji musi 
chronić różnorodność programową i 
placówki kulturalne na obszarach 
wiejskich; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i regiony do 
skoncentrowania finansowania 
publicznego przeznaczonego na cyfryzację 
na kinach, które nie mają dostępu do umów 
w sprawie opłat od wirtualnej kopii lub do 
funduszy solidarności, bądź na 
geograficznych obszarach ryzyka, oraz do 
skrócenia okresu przejściowego;

3. podkreśla, że proces cyfryzacji musi 
chronić różnorodność programową i 
placówki kulturalne we wszystkich krajach 
UE, a w szczególności na obszarach 
wiejskich i oddalonych; podkreśla 
znaczenie społecznej i kulturowej roli kin, 
którą należy chronić, w szczególności na 
obszarach wiejskich i oddalonych; wzywa 
Komisję, państwa członkowskie i regiony 
do skoncentrowania finansowania 
publicznego przeznaczonego na cyfryzację 
na kinach, które nie mają dostępu do umów 
w sprawie opłat od wirtualnej kopii lub do 
funduszy solidarności, bądź na 
geograficznych obszarach ryzyka, oraz do 
skrócenia okresu przejściowego;

Or. en

Poprawka 13
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że proces cyfryzacji musi 
chronić różnorodność programową i 
placówki kulturalne na obszarach 
wiejskich; wzywa Komisję, państwa 
członkowskie i regiony do 
skoncentrowania finansowania 
publicznego przeznaczonego na cyfryzację 
na kinach, które nie mają dostępu do umów 
w sprawie opłat od wirtualnej kopii lub do 
funduszy solidarności, bądź na 
geograficznych obszarach ryzyka, oraz do 
skrócenia okresu przejściowego;

3. podkreśla, że proces cyfryzacji musi 
chronić różnorodność programową i 
placówki kulturalne na obszarach 
wiejskich oraz miejskich; wzywa Komisję, 
państwa członkowskie i regiony do 
skoncentrowania finansowania 
publicznego przeznaczonego na cyfryzację 
na kinach, które nie mają dostępu do umów 
w sprawie opłat od wirtualnej kopii lub do 
funduszy solidarności, bądź na 
geograficznych obszarach, które są słabiej 
rozwinięte, oraz do skrócenia okresu 
przejściowego;

Or. de
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Poprawka 14
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie wsparcia 
publicznego dla cyfryzacji kin; kładzie 
nacisk na fakt, że cyfryzacja nie może 
prowadzić do zamykania małych i 
studyjnych kin z korzyścią dla 
multipleksów;

Or. en

Poprawka 15
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do uważnego zbadania 
ewentualnych skutków, jakie może 
wywrzeć na wszystkie zainteresowane 
podmioty i strony przejście z kina 
tradycyjnego na cyfrowe; podkreśla, że 
państwa członkowskie powinny 
uwzględnić koszty ponoszone przez małe 
kina lokalne, ewentualne szanse lub 
konsekwencje dla rynku pracy oraz 
inicjatywy obywatelskie;

Or. en

Poprawka 16
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina o trudnej sytuacji małych 
kin miejskich, które jako tak zwane kina 
studyjne przyczyniają się do zachowania 
dziedzictwa kulturowego;

Or. de

Poprawka 17
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. domaga się długoterminowego 
przeznaczenia środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) oraz unijnego programu MEDIA 
na modernizację małych kin w Unii 
Europejskiej; w związku z tym podkreśla 
wartość dodaną europejskiego wsparcia, 
szczególnie dla propagowania 
transgranicznego wyświetlania filmów 
oraz zapobiegania dalszemu 
rozdrobnieniu rynku kinowego;

Or. de

Poprawka 18
Barbara Weiler

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. z zadowoleniem przyjmuje 
zapewnienie złożone przez 
przewodniczącego Komisji J. M. Barroso 
dnia 18 marca 2011 r. dotyczące 
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kontynuacji i dalszego rozszerzenia 
programu MEDIA;

Or. de

Poprawka 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do przeznaczenia 
środków w ramach programu MEDIA na 
rzecz cyfryzacji kin wyświetlających 
produkcje europejskie w nowym 
programie MEDIA na okres po 2013 r. na 
podstawie określonych kryteriów 
świadczących o ich wkładzie w ochronę 
różnorodności kulturowej i zwiększenie 
obiegu dzieł europejskich;

Or. en

Poprawka 20
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zauważa, że oprócz wsparcia 
publicznego małe kina studyjne mają do 
dyspozycji środki uzupełniające: 
rozwiązania rynkowe, takie jak łączenie 
się małych kin w sieci w celu podpisania 
umów zbiorowych z dystrybutorami, 
korzystanie z krajowych funduszy 
solidarności czy korzystanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego;
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Or. en

Poprawka 21
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
uznania – w trakcie opracowywania 
krajowych programów cyfryzacji –
znaczenia stosownych inwestycji w 
badania naukowe, finansowanie i 
szkolenia dla profesjonalistów już 
pracujących w branży;

Or. en

Poprawka 22
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca krajowe organy 
normalizacyjne do wykorzystania swojego 
wpływu na międzynarodowy proces 
normalizacji celem opracowania jednej, 
otwartej i zgodnej ogólnoświatowej normy 
dla projekcji cyfrowej, która powinna 
uwzględniać specjalne potrzeby 
europejskich operatorów kin.

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
wprowadzając normę 2K, stworzono 
jednolitą, otwartą, zgodną i obowiązującą 
na całym świecie normę ISO dla projekcji 
cyfrowej, uwzględniającą specjalne 
potrzeby europejskich operatorów kin;
wzywa europejskie i krajowe organizacje 
normalizacyjne do odpowiedniego 
propagowania stosowania tej normy;

Or. de

Poprawka 23
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca krajowe organy normalizacyjne 
do wykorzystania swojego wpływu na 
międzynarodowy proces normalizacji 
celem opracowania jednej, otwartej i 
zgodnej ogólnoświatowej normy dla 
projekcji cyfrowej, która powinna 
uwzględniać specjalne potrzeby 
europejskich operatorów kin.

6. zachęca krajowe i europejskie organy 
normalizacyjne do wykorzystania swojego 
wpływu na międzynarodowy proces 
normalizacji celem opracowania jednej, 
otwartej i zgodnej ogólnoświatowej normy 
dla projekcji cyfrowej, która powinna 
uwzględniać specjalne potrzeby 
europejskich operatorów kin.

Or. en

Poprawka 24
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przychylnie odnosi się do programu 
prac w zakresie normalizacji TIK (2010-
2013), w którym zaleca się europejskim 
organom normalizacyjnym przedstawienie 
inicjatyw związanych z dziedzictwem 
kulturowym i kinem cyfrowym do 2013 r.;

Or. en


