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Program „Kreatywna Europa” w połowie okresu
realizacji
Program „Kreatywna Europa” jest jedynym programem unijnym ukierunkowanym bezpośrednio na
działalność kulturalną. Pod koniec 2017 r. Komisja Europejska ma przedstawić obowiązkową
śródokresową ocenę programu Na pierwszym marcowym posiedzeniu plenarnym w Parlamencie
Europejskim odbędzie się dyskusja na temat sprawozdania z własnej inicjatywy poświęconego
wdrażaniu tego programu.

Kontekst
Program „Kreatywna Europa” na lata 2014–2020 stanowi połączenie wcześniejszych odrębnych programów
wspierających sektor kultury i mediów. Mniejsze podmioty zarówno w sektorze kultury, jak i mediów,
borykają się ze wspólnymi dla nich wyzwaniami związanymi z cyfryzacją i globalizacją, potrzebą szkoleń z
zakresu umiejętności kierowniczych, a także trudnościami w uzyskaniu dostępu do kredytów i w dotarciu do
większej i zróżnicowanej grupy odbiorców. Program składa się z trzech części: podprogramu Kultura,
poświęconego nienastawionej na zysk transgranicznej działalności kulturalnej lub organizacjom kulturalnym i
kreatywnym działającym w wymiarze międzynarodowym; podprogramu MEDIA, wspierającego unijne filmy i
branżę audiowizualną, skupiającego się na dystrybucji i promocji produkcji niekrajowych w UE i na świecie;
oraz komponentu międzysektorowego, obejmującego transnarodową współpracę polityczną, wymianę
rynkowych doświadczeń i wiedzy, a także system poręczeń umożliwiający bankom przyznawanie pożyczek
przedsiębiorstwom w tej branży obarczonej dużym ryzykiem.

Unijne wsparcie dla kultury i mediów
Polityka kulturalna znajduje się w kompetencji państw członkowskich, jednak UE wspiera współpracę i
projekty transgraniczne, sieci i platformy, inicjatywy na rzecz zwiększenia publiczności, dostęp do rynków,
mobilność dzieł sztuki, artystów oraz podmiotów sektora kultury w celu zwiększenia jakości,
konkurencyjności i europejskiego wymiaru ich działalności. Program „Kreatywna Europa” dysponuje
budżetem w wysokości 1,46 mld EUR (co stanowi 0,14 % łącznego budżetu wieloletnich ram finansowych na
ten okres), z którego finansuje projekty i nagrody w zakresie dziedzictwa kulturowego i inne inicjatywy.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Badania w sprawie podprogramu Kultura i podprogramu MEDIA, badanie EPRS dotyczące europejskiej oceny
wdrożenia, posiedzenia z zainteresowanymi stronami, biura programu „Kreatywna Europa” (CEDs, które
pomagają zainteresowanym podmiotom w ubieganiu się o finansowanie), organy wykonawcze w Komisji
Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (CONNECT) oraz DG ds.
Edukacji i Kultury (EAC), wraz z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego,
wniosły wkład w prace Komisji Kultury i Edukacji (CULT) Parlamentu Europejskiego, która w dniu 24 stycznia
2017 r. przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy z wykonania.
W sprawozdaniu podkreślono, że niski wskaźnik pozytywnie rozpatrzonych wniosków w podprogramie
Kultura (15%, tymczasem w podprogramie MEDIA wskaźnik ten wynosi 44%) wynika z ograniczonego
budżetu programu. Zasugerowano, że niedofinansowanie podprogramu (31% budżetu) oraz wymogi w
zakresie współfinansowania nie służą popularności programu. Zaapelowano o to, by projekty współpracy
były kategoryzowane według ich celów w zakresie innowacji, mobilności i koprodukcji, dzięki czemu wskaźnik
pozytywnie rozpatrywanych wniosków mógłby wzrosnąć. Obciążenia administracyjne są nadal istotne. Ze
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względu na rolę biur programu „Kreatywna Europa” w procedurze ubiegania się o finansowanie korzystne
byłoby ściślejsze ich zaangażowanie w proces podejmowania decyzji. Zakładany wkład programu w realizację
celów strategii „Europa 2020” koncentruje się na podejściu gospodarczym, przysłaniając wymiar artystyczny.
Podprogram MEDIA w wystarczającym stopniu wspiera różnorodność kulturową i innowacje, np. w grach
wideo. Skupienie na znajomości sztuki filmowej w celu zwiększenia publiczności jest mile widzianą zmianą. W
sprawozdaniu stwierdzono jednak, że system punktów automatycznych, za pośrednictwem którego
przyznawane są dodatkowe punkty producentom filmowym z krajów o niskich zdolnościach w zakresie
produkcji bez uwzględniania systemów wsparcia krajowego, ma negatywny wpływ na równe warunki
działania oraz prowadzi do zakłóceń rynku. Dzięki elastyczności komponentu międzysektorowego Komisja
mogła przydzielić 1,6 mln EUR na projekty w zakresie dialogu międzykulturowego poświęcone integracji
uchodźców. W sprawozdaniu stwierdzono, że nowy priorytet włączenia społecznego powinien zostać dodany
do programu na stałe, ze szczególnym uwzględnieniem osób i grup w trudnej sytuacji i zagrożonych
radykalizacją postaw.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2015/2328 INI. Komisja przedmiotowo właściwa: CULT. Sprawozdawczyni:
Silvia Costa, S&D, Włochy.
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