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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomemben prispevek evropske kinematografije k naložbam v digitalno 
tehnologijo, inovacije, rast in delovna mesta;

2. poudarja, da digitalizacija omogoča širšo in cenejšo distribucijo kulturnih vsebin po 
celotnem notranjem trgu in zagotavlja konkurenčnost evropske kinematografije;

3. poudarja, da je treba pri digitalizaciji ohraniti programsko raznolikost in kulturno ponudbo 
na podeželju; poziva Komisijo, države članice in regije, naj kinematografom, ki nimajo 
dostopa do poslovnega modela „pristojbina za virtualni film“ (VPF) ali solidarnostnih 
skladov ali so na ogroženih geografskih območjih, namenijo javna sredstva za prehod na 
digitalno kinematografijo, ter naj čim bolj skrajšajo prehodno obdobje;

4. poziva države članice, naj pri oblikovanju shem državne pomoči upoštevajo pravila EU o 
konkurenci, da bi preprečile izkrivljanje finančnih trgov za digitalno kinematografijo; 
poziva Komisijo, naj za povečanje pravne varnosti na podlagi izkušenj v različnih državah 
članicah pripravi jasne smernice za oblikovanje državne pomoči, pri čemer naj zagotovi, 
da bodo države članice svobodne pri načrtovanju financiranja filmov in kinematografije 
na nacionalni ravni;

5. poudarja, da bi morala biti državna podpora tehnološko nevtralna, poleg tega pa bi morala 
zagotavljati trajnost naložb ob upoštevanju posebnih poslovnih modelov predvajalcev in 
tehničnih zahtev distributerjev;

6. spodbuja nacionalne organe za standardizacijo, naj uporabijo svoj vpliv v mednarodnem 
procesu standardizacije za razvoj enotnega, odprtega in povsod po svetu združljivega 
standarda za digitalno projekcijo, ki bi upošteval posebne potrebe evropskih predvajalcev.


