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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη σημαντική συνεισφορά του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στις 
επενδύσεις για τις ψηφιακές τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

2. επισημαίνει το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση επιτρέπει μια ευρύτερη και φθηνότερη 
διανομή του πολιτιστικού περιεχομένου μέσω του εσωτερικού εμπορίου και διασφαλίζει 
την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου·

3. υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή ανάπτυξη πρέπει να διαφυλάξει την ποικιλία των 
καλλιτεχνικών προγραμμάτων και την πολιτιστική δραστηριότητα των αγροτικών 
περιοχών· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, καθώς και τις περιφέρειες να εστιάσουν 
στο θέμα μιας δημόσιας χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση των κινηματογράφων οι 
όποιοι δεν έχουν πρόσβαση στις συμφωνίες για το Τέλος Εικονικής Εκτύπωσης ή δεν 
έχουν τύχει κοινωνικών χρηματοδοτήσεων ή δεν είναι τοποθετημένοι σε γεωγραφικές 
περιοχές υψηλού κίνδυνου, καθώς και να μειώσουν τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου·

4. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφόρα το σχεδιασμό προγραμμάτων για την ψηφιακή μετάβαση, ώστε να 
αποφευχθεί η στρέβλωση των χρηματοοικονομικών αγορών του ψηφιακού 
κινηματόγραφου· παροτρύνει την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες 
γραμμές αναφορικά με την κρατική χορηγία με βάση την εμπειρία στα διάφορα κράτη
μέλη, με σκοπό να αυξάνεται η νομική ασφάλεια ενώ παράλληλα, να διαφυλάσσεται η 
ελευθερία των κρατών μελών να διαμορφώνουν τη χρηματοδότηση για παραγωγή ταινιών 
και σε εθνικό επίπεδο·

5. υπογραμμίζει ότι οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες αλλά
και να εγγυώνται τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρησιακά
πρότυπα των συμμετεχόντων καθώς και τις τεχνικές απαιτήσεις των διανομέων·

6. ενθαρρύνει τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης να χρησιμοποιούν την επήρεια τους
κατά τη διαδικασία της διεθνούς τυποποίησης ώστε να αναπτύξουν ένα πρότυπο 
ψηφιακής προβολής ενιαίο, ανοιχτό και συμβατό, το οποίο και θα λαμβάνει υπόψη τις 
ειδικές ανάγκες των ευρωπαίων επενδυτών.


