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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje významný přínos evropské kinematografie pro investice v oblasti digitálních 
technologií, inovace, růst a zaměstnanost;

2. poukazuje na to, že digitalizace umožňuje širší a levnější šíření kulturního obsahu na 
celém vnitřním trhu a zajišťuje konkurenceschopnost evropské kinematografie;

3. zdůrazňuje, že přechod na digitalizaci musí zachovat rozmanitost programů a kulturních 
zařízení ve venkovských oblastech; vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby 
soustředily veřejné financování digitalizace na kina, která nemají přístup ke smlouvám 
VPF (poplatky za virtuální kopii) ani k fondům solidarity, nebo na rizikové zeměpisné 
oblasti, a aby zkrátily dobu trvání přechodného období na minimum;

4. vyzývá členské státy, aby při navrhování programů státní podpory pro digitální konverzi 
zohlednily pravidla hospodářské soutěže EU, aby se zabránilo narušení trhů pro 
financování digitální kinematografie; vyzývá Komisi, aby vypracovala jasné pokyny pro 
poskytování státní podpory na základě zkušeností v různých členských státech s cílem 
zvýšit právní jistotu a zároveň zajistit svobodu členských států usměrňovat financování 
filmů a kin na vnitrostátní úrovni;

5. zdůrazňuje, že veřejná podpora by měla být technicky neutrální, ale měla by také zajistit 
udržitelnost investic s ohledem na konkrétní podnikatelské modely provozovatelů kin
a technické požadavky distributorů;

6. vybízí vnitrostátní orgány pro normalizaci, aby využily svého vlivu v mezinárodním 
procesu normalizace k vytvoření jedinečného, otevřeného a kompatibilního celosvětového 
standardu pro digitální projekci, který by měl zohlednit specifické potřeby evropských 
provozovatelů kin.


