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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az európai mozik jelentős mértékben hozzájárulnak a digitális 
technológiákba, az innovációba, a növekedésbe és munkahelyteremtésbe való 
beruházásokhoz;

2. rámutat, hogy a digitalizáció lehetővé teszi a kulturális tartalmak szélesebb körű és 
olcsóbb terjesztését a belső piac egészén, és megőrzi az európai mozik versenyképességét;

3. hangsúlyozza, hogy a digitális terjeszkedés során meg kell őrizni a programok 
sokféleségét és a vidéki területek kulturális létesítményeit; felhívja a Bizottságot, a 
tagállamokat és a régiókat, hogy a közpénzekből biztosított finanszírozást irányítsa az 
olyan mozik digitális átalakítására, amelyeknek nincs hozzáférésük virtuáliskópia-díjjal 
kapcsolatos megállapodásokhoz vagy szolidaritási alapokhoz, vagy kockázatnak kitett 
földrajzi területekre, és az átmeneti időszakot csökkentse a lehető legrövidebbre;

4. felhívja a tagállamokat, hogy a digitális átállással kapcsolatos állami támogatási 
rendszerek megtervezésekor a digitális mozik finanszírozási piacán bekövetkező 
torzulások elkerülése érdekében vegyék figyelembe az uniós versenyszabályokat; felhívja 
a Bizottságot, hogy a különböző tagállamokban szerzett tapasztalatok alapján határozzon 
meg az állami támogatásokra vonatkozó egyértelmű iránymutatásokat a jogbiztonság 
fokozása érdekében, biztosítva egyszersmind a tagállamok azon szabadságát, hogy a 
filmek és a mozik finanszírozását nemzeti szinten alakítsák ki;

5. hangsúlyozza, hogy míg a közpénzekből biztosított támogatásnak technológiasemlegesnek 
kell lennie, biztosítania kell a beruházások fenntarthatóságát is, figyelembe véve a 
mozitulajdonosok egyedi üzleti modelljeit és a terjesztők által támasztott műszaki 
előírásokat;

6. arra ösztönzi a nemzeti szabványügyi testületeket, hogy a nemzetközi szabványosítási 
folyamat során vessék be befolyásukat annak érdekében, hogy a digitális filmvetítésre 
vonatkozóan egyedi, nyitott és kompatibilis világszabvány jöjjön létre, amelynek 
figyelembe kell vennie az európai mozitulajdonosok egyedi szükségleteit is.


