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Wsparcie dla europejskiej branży filmowej
Kino narodziło się w Europie, ale obecnie europejska scena filmowa charakteryzuje się silną
obecnością hollywoodzkich „gigantów” takich jak Sony Pictures, Walt Disney i Warner Bros. Co
dziwne, mimo że firmy z USA wyprodukowały w 2013 r. jedynie 622 filmy, a europejskich produkcji
powstało w tym samym okresie 1 546, amerykańskie filmy stanowią obecnie prawie dwie trzecie
filmów na rynku UE.

Specyfika branży filmowej
Chwiejna równowaga między kulturalnymi i przemysłowymi aspektami branży filmowej jest źródłem
znacznego napięcia między względami kreatywnymi a rynkowymi. Małe przedsiębiorstwa i
mikroprzedsiębiorstwa, które tworzą branżę filmową w UE, napotykają często trudności z pozyskaniem
środków niezbędnych do konkurowania w skali światowej, głównie z powodu wysokiego ryzyka, jakie łączy
się z tą branżą oraz spodziewanym brakiem rentowności. Dlatego też sektor ten jest w dużej mierze
uzależniony od finansowania publicznego; w 2009 r. szacunkowa kwota tej pomocy wyniosła w Europie
około 1,2 mld EUR (z wyłączeniem zachęt podatkowych i interwencji banków i instytucji kredytowych
finansowanych ze środków publicznych).
Komisja przyjęła w 2013 r. nowe zasady wspierania branży filmowej, mające na celu uniknięcie „wyścigu w
udzielaniu dotacji”, który – oparty na praktyce udzielania zachęt podatkowych, aby przyciągnąć zagraniczne
produkcje do danego kraju w zamian za zatrudnienie miejscowych przedsiębiorstw z branży filmowej –
postrzegano jako zakłócanie konkurencji między państwami członkowskimi.
W 2013 r. UE rozpoczęła negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
(TTIP). Reagując na rosnące obawy wśród pracowników branży, Komisja zapewniła, że negocjacje nie naruszą
unijnej zasady „wyjątku kulturalnego”, a dotacje publiczne zostaną utrzymane. W 2014 r. w odpowiedzi na
długotrwałe apele społeczeństwa obywatelskiego rządy UE postanowiły ujawnić mandat negocjacyjny TTIP.

Europejska branża filmowa w pigułce
Choć w 2013 r. liczba produkcji w UE stale rosła, szacunkowy udział filmów europejskich w rynku UE spadł
z 28,9% do 26,2%, natomiast udział filmów amerykańskich zwiększył się z 62,8% do 69,1%, osiągając
najwyższy poziom w ciągu dziesięciu minionych lat. Jednak mimo ciągle zwiększającej się obecności głównych
producentów z USA branża filmowa w UE jest dość dynamiczna. Obejmuje około 91 000 przedsiębiorstw,
które dają zatrudnienie ponad 373 000 osób i osiągnęły w 2011 r. dochody rzędu 60 mld EUR. Na „wielka
piątkę” w UE –Francję, Niemcy, Włochy, Zjednoczone Królestwo i Hiszpanię –przypada około 80% filmów
wchodzących do kin, obrotu w branży i zatrudnionych osób.

Wsparcie UE
Bazując na wcześniejszych programach unijnych, takich jak „MEDIA”, „MEDIA Mundus” i „Kultura 2007–2013”,
program „Kreatywna Europa”, dysponujący budżetem w wysokości 1,5 mld EUR, będzie w latach 2014–2020 nadal
wspierał branżę kultury i branżę twórczą. Na kinematografię przeznaczone zostanie ponad 800 mln EUR. Ponadto
począwszy od 2016 r. 210 mln EUR będzie dostępne w ramach nowego instrumentu gwarancji finansowych, co
ułatwi małym przedsiębiorstwom uzyskanie pożyczek bankowych.

Udział Parlamentu Europejskiego
Od 2007 r. Parlament Europejski przyznaje corocznie nagrodę filmową LUX Prize, która jest prawdopodobnie
najlepiej znaną inicjatywą w dziedzinie kultury tej instytucji. Wspiera ona rozpowszechnianie (ko)produkcji
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unijnych i ma na celu przezwyciężenie barier językowych i dystrybucyjnych, jakie napotykają filmy
europejskie. W nagrodzie LUX Prize nacisk kładzie się na unijne wartości, takie jak integracja najsłabszych
społeczności, zwalczanie ubóstwa i przemocy wobec kobiet. Co do zasady filmy do konkursu proponowane
są przez komisję selekcyjną, w której skład wchodzą pracownicy branży filmowej wyznaczeni przez Komisję
Kultury i Edukacji Parlamentu, ale zgłoszeń mogą dokonywać również posłowie do PE oraz pracownicy branży
filmowej. Z 10 wybranych filmów trzy przechodzą do konkursu, a laureata nagrody LUX Prize posłowie do PE
wybierają w drodze głosowania. W konkursie główny nacisk kładzie się na dystrybucję – piętę achillesową
kinematografii europejskiej. Z tego powodu laureat nie otrzymuje bezpośredniej dotacji. Zamiast tego w
czasie trwania LUX Film Days (dni filmowych LUX) trzy filmy biorące udział w konkursie są wyświetlane z
napisami w 24 językach urzędowych UE w ponad 40 miastach i na 18 festiwalach, co umożliwia dużej liczbie
Europejczyków obejrzenie ich i głosowanie na film, który otrzyma nagrodę publiczności.
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