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Amendamentul 1
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază contribuția importantă a 
cinematografului european la investițiile în 
tehnologiile digitale, la inovare, la 
creșterea economică și la crearea de locuri 
de muncă; 

1. subliniază contribuția importantă a 
cinematografului european la investițiile în 
tehnologiile digitale, la inovare, la 
creșterea economică și la crearea de locuri 
de muncă; subliniază că pe lângă 
dinamica economică care pornește de la 
industria culturală a UE, un rol extrem de 
important îi revine mai ales dimensiunii 
culturale și sociale a cinematografului 
european;

Or. de

Amendamentul 2
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că cinematografele 
mici, rurale și de artă care proiectează în 
majoritate conținuturi europene sunt 
exceptate de la modelul comercial al taxei 
pe copia virtuală (VPF) de finanțare a 
instalării echipamentelor digitale și că 
este necesar sprijin public pentru a face 
ca acestea să nu fie lăsate în urmă în 
dezvoltarea digitală;

Or. en
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Amendamentul 3
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. invită Comisia să stabilească un model 
de finanțare alternativ la taxa pe copie 
virtuală (VPF) pentru a susține și 
consolida diversitatea culturală și pentru 
a proteja competitivitatea;

Or. en

Amendamentul 4
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște faptul că în cursul anului
2010 în UE s-au vândut aproape 1 miliard 
de bilete și că acest lucru dezvăluie 
popularitatea continuă a sectorului 
cinematografic și imensul potențial 
financiar al acestuia; subliniază 
importanța tuturor nivelurilor liniei de 
producție în crearea conținutului 
cinematografic și necesitatea de a sprijini 
toate nivelurile acestui lanț;

Or. en

Amendamentul 5
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază potențialul de creștere și 
crearea de locuri de muncă generate de 
producția cinematografică digitală și 
solicită perenizarea politicii din cadrul 
programului MEDIA, îndeosebi a 
componentei dedicate consolidării 
competitivității în cadrul sectorului 
audiovizual european;

Or. fr

Amendamentul 6
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că cinematografele mici și 
cele comunale au o contribuție 
importantă la patrimoniul cultural prin 
preluarea unor producții europene în 
programul lor; recunoaște cu îngrijorare 
faptul că existența multor cinematografe 
independente este pusă în pericol – din 
cauza costurilor ridicate pentru trecerea 
la tehnica digitală și din cauza 
concurenței cu cinematografele care 
prezintă în mod preponderent producții 
din SUA;

Or. de

Amendamentul 7
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că este esențială 
îmbunătățirea capacității de inserție 
profesională a lucrătorilor în vederea 
adaptării la schimbarea modelelor de 
producție și la dinamica economică 
internațională. Trebuie să se ia în 
considerare în mod corect noi calificări și 
recalificări pentru a garanta incluziunea 
socială și protecția ocupării forței de 
muncă. Acest lucru este de asemenea 
esențial pentru garantarea 
competitivității;

Or. en

Amendamentul 8
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că digitalizarea permite o 
distribuție mai largă și mai ieftină a 
conținuturilor culturale pe întreaga piață 
internă și menține în același timp 
competitivitatea cinematografului 
european;

2. subliniază că digitalizarea permite o 
distribuție mai largă și mai ieftină a 
conținuturilor culturale pe întreaga piață 
internă, deschide noi oportunități pentru 
sectorul filmului european și menține în 
același timp competitivitatea și diversitatea 
cinematografului european;

Or. en

Amendamentul 9
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă, totuși, asupra necesității de a 
ține seama de costul social al tranziției 
digitale, și de a dezvolta programe de 
formare profesională pentru profesioniști 
care să le permită să se adapteze la 
utilizarea noilor tehnologii;

Or. en

Amendamentul 10
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază nevoia de investiții publice 
și private pe parcursul introducerii 
sectorului cinematografic în era digitală;

Or. en

Amendamentul 11
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că tranziția digitală trebuie să 
mențină diversitatea programelor și 
facilitățile culturale pentru zonele rurale; 
invită Comisia, statele membre și regiunile 
să orienteze finanțarea publică asupra 
conversiei digitale a cinematografelor care 
nu au acces la finanțare prin modelul 
Virtual Print Fee (taxa pe copia virtuală) 
ori la fonduri de solidaritate sau care sunt 
situate în zone geografice vulnerabile și să 

3. subliniază că tranziția digitală trebuie să 
mențină diversitatea programelor și 
facilitățile culturale pentru zonele rurale; 
invită Comisia, statele membre și regiunile 
să orienteze finanțarea publică asupra 
cinematografelor care nu își pot acoperi 
suficient necesarul financiar prin surse 
alternative de finanțare sau care sunt 
situate în zone izolate, și să reducă durata 
perioadei de tranziție;
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reducă durata perioadei de tranziție;

Or. de

Amendamentul 12
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că tranziția digitală trebuie să 
mențină diversitatea programelor și 
facilitățile culturale pentru zonele rurale; 
invită Comisia, statele membre și regiunile 
să orienteze finanțarea publică asupra 
conversiei digitale a cinematografelor care 
nu au acces la finanțare prin modelul 
Virtual Print Fee (taxa pe copia virtuală) 
ori la fonduri de solidaritate sau care sunt 
situate în zone geografice vulnerabile și să 
reducă durata perioadei de tranziție;

3. subliniază că tranziția digitală trebuie să 
mențină diversitatea programelor și 
facilitățile culturale în toate statele UE și 
mai ales în zonele rurale și îndepărtate; 
subliniază importanța rolului social și 
cultural al cinematografelor care trebuie 
să fie păstrate, în special în zonele rurale 
și îndepărtate; invită Comisia, statele 
membre și regiunile să orienteze finanțarea 
publică asupra conversiei digitale a 
cinematografelor care nu au acces la 
finanțare prin modelul Virtual Print Fee 
(taxa pe copia virtuală) ori la fonduri de 
solidaritate sau care sunt situate în zone 
geografice vulnerabile și să reducă durata 
perioadei de tranziție;

Or. en

Amendamentul 13
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că tranziția digitală trebuie să 
mențină diversitatea programelor și 
facilitățile culturale pentru zonele rurale; 
invită Comisia, statele membre și regiunile 

3. subliniază că tranziția digitală trebuie să 
mențină diversitatea programelor și 
facilitățile culturale pentru zonele rurale, 
precum și pentru cele rurale; invită 
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să orienteze finanțarea publică asupra 
conversiei digitale a cinematografelor care 
nu au acces la finanțare prin modelul 
Virtual Print Fee (taxa pe copia virtuală) 
ori la fonduri de solidaritate sau care sunt 
situate în zone geografice vulnerabile și să 
reducă durata perioadei de tranziție;

Comisia, statele membre și regiunile să 
orienteze finanțarea publică asupra 
conversiei digitale a cinematografelor care 
nu au acces la finanțare prin modelul 
Virtual Print Fee (taxa pe copia virtuală) 
ori la fonduri de solidaritate sau care sunt 
situate în zone geografice defavorizate și 
să reducă durata perioadei de tranziție;

Or. de

Amendamentul 14
Philippe Juvin, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanța sprijinului 
public pentru tranziția digitală a 
cinematografelor; insistă asupra faptului 
că digitalizarea nu trebuie să conducă la 
închiderea cinematografelor mici și a 
celor de artă în beneficiul multiplexelor;

Or. en

Amendamentul 15
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să examineze cu atenție 
posibilele implicații pe care trecerea de la
cinematograful tradițional la cel digital le 
poate avea asupra tuturor părților 
interesate și implicate; subliniază faptul 
că statele membre ar trebui să ia în 
considerare costurile pentru 
cinematografele locale mici, posibilele 
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oportunități/consecințe pentru piața 
muncii, și inițiativele cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 16
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. amintește de situația grea în care se 
află micile cinematografe din orașe, care 
contribuie la păstrarea patrimoniului 
cultural în calitate de așa-numite 
cinematografe cu program;

Or. de

Amendamentul 17
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită ca Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR) și 
programul UE MEDIA să fie pus pe 
termen lung la dispoziția modernizării 
cinematografelor mici din Uniunea 
Europeană; subliniază în acest context 
plusvaloarea pe care o aduce cu sine 
finanțarea europeană, mai ales în privința 
susținerii proiectării transfrontaliere de 
filme și în vederea evitării continuării 
fragmentării pieței cinematografice 
europene;

Or. de
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Amendamentul 18
Barbara Weiler

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. salută promisiunea din partea 
președintelui Comisiei Barroso din 18 
martie 2011 privind menținerea și 
consolidarea programului MEDIA;

Or. de

Amendamentul 19
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să aloce finanțare 
programului MEDIA pentru a sprijini 
digitalizarea cinematografelor care 
proiectează conținut european în cadrul 
noului program MEDIA post 2013, pe 
baza unor criterii specifice care 
demonstrează contribuția acestora la 
conservarea diversității culturale și la 
intensificarea circulației operelor 
europene;

Or. en

Amendamentul 20
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. ia act de faptul că cinematografele 
mici de artă au la dispoziție măsuri 
complementare pentru sprijinul public: 
soluții bazate pe piață, cum ar fi gruparea 
cinematografelor mici în rețele pentru a 
încheia acorduri colective cu 
distribuitorii; utilizarea fondurilor de 
solidaritate națională, utilizarea 
fondurilor de dezvoltare regională;

Or. en

Amendamentul 21
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită statele membre să recunoască 
importanța investițiilor adecvate în 
cercetare, finanțare și formare 
profesională pentru profesioniștii care 
lucrează deja în acest domeniu, simultan 
cu elaborarea programelor naționale de 
digitalizare;

Or. en

Amendamentul 22
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează organismele naționale de 
standardizare să își utilizeze influența în 
procesul internațional de standardizare 

6. salută faptul că prin norma 2K a fost 
dezvoltat un standard ISO unic, deschis, 
compatibil și valabil la nivel mondial
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pentru a elabora un standard unic, 
deschis și compatibil la nivel mondial 
pentru proiecțiile digitale, care ar trebui să 
țină seama de nevoile specifice ale 
exploatanților europeni;

pentru proiecțiile digitale, care trebuie să 
țină seama de nevoile specifice ale 
exploatanților europeni; invită 
organizațiile europene și naționale de 
standardizare să susțină în mod adecvat 
utilizarea acestui standard;

Or. de

Amendamentul 23
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează organismele naționale de 
standardizare să își utilizeze influența în 
procesul internațional de standardizare 
pentru a elabora un standard unic, deschis 
și compatibil la nivel mondial pentru 
proiecțiile digitale, care ar trebui să țină 
seama de nevoile specifice ale 
exploatanților europeni;

6. încurajează organismele naționale și 
europene de standardizare să își utilizeze 
influența în procesul internațional de 
standardizare pentru a elabora un standard 
unic, deschis și compatibil la nivel mondial 
pentru proiecțiile digitale, care ar trebui să 
țină seama de nevoile specifice ale 
exploatanților europeni;

Or. en

Amendamentul 24
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută Programul de lucru privind 
standardizarea TIC (2010-2013) care 
recomandă organismelor europene de 
standardizare să propună inițiative 
referitoare la patrimoniul cinematografic 
și la cinematografia digitală până în 2013.

Or. en
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