
PA\856372RO.doc PE458.564v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

2010/2306(INI)

25.3.2011

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la cinematograful european în era digitală
(2010/2306(INI))

Raportor pentru aviz: Jürgen Creutzmann



PE458.564v01-00 2/3 PA\856372RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\856372RO.doc 3/3 PE458.564v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru cultură și 
educație, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

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

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;

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;

4. solicită statelor membre să țină seama de normele UE privind concurența atunci când 
elaborează sisteme de ajutor de stat pentru conversia digitală, astfel încât să se evite 
denaturarea piețelor de finanțare a cinematografiei digitale; invită Comisia să elaboreze 
orientări clare legate de acordarea ajutoarelor de stat, pe baza experienței acumulate în 
diferite state membre, scopul fiind acela de a spori certitudinea juridică și de a asigura în 
același timp libertatea statelor membre de a reglementa finanțarea filmelor și a 
cinematografiei la nivel național;

5. subliniază că, deși sprijinul public nu ar trebui să favorizeze nicio tehnologie, acesta 
trebuie să garanteze sustenabilitatea investițiilor, ținându-se seama de modelele specifice 
de afaceri ale exploatanților și de cerințele tehnice ale distribuitorilor;

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.


