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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje významný prínos európskej kinematografie pre investície do digitálnych 
technológií, inovácie, rastu a pracovných miest;

2. poukazuje na to, že digitalizácia umožňuje širšiu a lacnejšiu distribúciu kultúrneho obsahu 
na vnútornom trhu a zabezpečuje konkurencieschopnosť európskej kinematografie;

3. zdôrazňuje, že prechod na digitalizáciu nesmie ohroziť programovú rôznorodosť ani 
kultúrne zariadenia vo vidieckych oblastiach; vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, 
aby poskytovali verejné financie na digitálnu konverziu tým kinám, ktoré nemajú prístup 
k systému poplatkov za virtuálne kópie (Virtual Print Fee), prípadne fondom solidarity 
alebo ohrozeným zemepisným oblastiam, a aby obmedzili dĺžku prechodného obdobia na 
minimum;

4. vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní systémov štátnej pomoci pre digitálnu konverziu 
zohľadnili pravidlá EÚ pre hospodársku súťaž a predišli tým deformáciám trhov na 
financovanie digitálnej kinematografie; vyzýva Komisiu, aby vypracovala jasné 
usmernenia pre štátnu pomoc na základe skúseností z rozličných členských štátov a 
zvýšila tým právnu istotu a aby zároveň zabezpečila členským štátom slobodu rozhodovať 
o financovaní filmov a kín na vnútroštátnej úrovni;

5. zdôrazňuje, že verejná podpora by mala byť nielen neutrálna z technologického hľadiska, 
ale mala by aj zabezpečovať udržateľnosť investícií pri zohľadnení osobitného 
podnikateľského modelu prevádzkovateľov kín a technických požiadaviek distribútorov;

6. nabáda vnútroštátne normalizačné orgány, aby využili svoj vplyv v rámci medzinárodného 
procesu normalizácie a vytvorili jedinečnú, otvorenú a kompatibilnú celosvetovú normu 
pre digitálne projekcie, v ktorej by boli zohľadnené osobitné potreby európskych 
prevádzkovateľov kín.


