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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar den europeiska filmens betydande bidrag till investeringar i 
digital teknik, innovation, tillväxt och arbetstillfällen.

2. Europaparlamentet framhåller att en digitalisering möjliggör en bredare och billigare 
distribution av kulturellt innehåll inom hela den inre marknaden och att den samtidigt 
säkerställer konkurrenskraften hos europeisk film.

3. Europaparlamentet understryker att man vid digitaliseringen måste upprätthålla 
landsbygdsområdenas kulturinrättningar och breda programutbud. Kommissionen, 
medlemsstaterna och de olika regionerna uppmanas att vid den offentliga finansieringen 
av övergången till digital teknik fokusera på biografer som varken omfattas av VPF-avtal 
(”Virtual Print Fee”, med avgifter för virtuella kopior) eller har tillgång till 
solidaritetsfonder, och på utsatta geografiska områden, samt att därvid minimera 
övergångsperioden.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid utformningen av system för statligt 
stöd under övergången till digital teknik beakta EU:s konkurrensregler så att 
snedvridningar i finansieringsmarknaderna för digital film kan undvikas. I syfte att öka 
klarheten om rättsläget uppmanar parlamentet kommissionen att utarbeta tydliga riktlinjer 
för statligt stöd baserat på de erfarenheter som man gjort i de olika medlemsstaterna och 
att i detta sammanhang säkerställa medlemsstaternas frihet att utforma den nationella 
finansieringen av film och biografer.

5. Europaparlamentet understryker att det offentliga stödet visserligen inte bör vara kopplat 
till en viss teknik men att det samtidigt bör medföra hållbara investeringar som tar hänsyn 
till biografernas specifika affärsmodeller och de tekniska kraven hos distributörerna.

6. Europaparlamentet uppmuntrar nationella standardiseringsorgan att använda sitt 
inflytande i den internationella standardiseringsprocessen för att på området för digital 
visning utveckla en unik, öppen och kompatibel världsomspännande standard som bör ta 
hänsyn till de europeiska biografernas specifika behov.


