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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава важния принос на европейското кино за инвестициите в цифровите 
технологии, иновациите, растежа и създаването на работни места;

2. посочва, че цифровизацията дава възможност за по-широко и по-евтино 
разпространение на културно съдържание чрез интернет пазара и защитава 
конкурентоспособността на европейското кино;

3. подчертава, че разгръщането на цифровизацията трябва да запази програмното 
разнообразие и културните центрове в селските райони; призовава Комисията, 
държавите-членки и регионите да концентрират обществено финансиране за 
преминаване към цифрови технологии на киносалоните, които нямат достъп до 
споразумения за такси за виртуално копиране или фондове за солидарност или са в 
географски райони в риск, и да намалят до минимум периода на преход;

4. призовава държавите-членки да вземат предвид правилата за конкуренцията на ЕС 
при изготвянето на схемите за държавни помощи за преминаване към цифрови 
технологии, за да се избегнат нарушенията на финансовите пазари за цифрова 
кинематография; призовава Комисията да изготви ясни насоки за държавните 
помощи въз основа на опита в различните държави-членки, за да се повиши 
правната сигурност, като същевременно се гарантира свободата на държавите-
членки да формират финансирането на филмовото производство и 
кинематографията на национално равнище;

5. подчертава, че общественото подпомагане следва да бъде неутрално по отношение 
на технологията, но то също така следва да гарантира устойчивостта на 
инвестициите, като се вземат предвид специфичните бизнес-модели на 
собствениците на киносалони и техническите изисквания на дистрибуторите;

6. насърчава националните органи по стандартизация да използват своето влияние в 
международния процес на стандартизация, за да разработят единен, открит и 
съвместим в целия свят стандарт за цифрово прожектиране, който да отчита 
специфичните потребности на европейските собственици на киносалони.


