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Πολιτική στον τομέα των οπτικοακουστικών
μέσων και των μέσων ενημέρωσης

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων διέπεται από τα άρθρα
167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Η βασική νομοθετική πράξη σε αυτόν τον τομέα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων, η οποία αναθεωρήθηκε το 2018. Το κύριο ενωσιακό μέσο
για την υποστήριξη της βιομηχανίας (ιδίως της κινηματογραφικής) είναι το σκέλος
MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο Χάρτης των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί να γίνονται σεβαστές «η ελευθερία των
μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία τους».

Νομική βάση

Η Συνθήκη της Ρώμης, όπως και η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν
προέβλεπαν άμεσες αρμοδιότητες στον τομέα της πολιτικής οπτικοακουστικών μέσων
και μέσων ενημέρωσης. Η δικαιοδοσία για την πολιτική στον τομέα των μέσων
ενημέρωσης αντλείται, αντ’ αυτού, από διάφορα άρθρα της ΣΛΕΕ προκειμένου να
διαμορφωθούν πολιτικές για τους διαφορετικούς τομείς των μέσων ενημέρωσης και των
τεχνολογιών επικοινωνίας. Αυτό είναι αναγκαίο εξαιτίας του πολύπλοκου χαρακτήρα
των αγαθών και των υπηρεσιών των μέσων ενημέρωσης, τα οποία δεν θεωρούνται
ούτε αμιγώς πολιτιστικά ούτε αμιγώς οικονομικά αγαθά. Η νομική βάση περιέχεται
στη ΣΛΕΕ, και συγκεκριμένα στα άρθρα 28, 30, 34 και 35 (ελεύθερη κυκλοφορία
των εμπορευμάτων)· 45-62 (ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών
και των κεφαλαίων)· 101-109 (πολιτική ανταγωνισμού)· 114 (τεχνολογική εναρμόνιση
και προσέγγιση)· 165 (εκπαίδευση)· 166 (επαγγελματική κατάρτιση)· 167 (πολιτισμός)·
173 (βιομηχανία)· και 207 (κοινή εμπορική πολιτική).

Στόχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 167 της ΣΛΕΕ, η ΕΕ ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών και, αν είναι αναγκαίο, στηρίζει και συμπληρώνει τη δράση τους στον
τομέα της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένου του
οπτικοακουστικού τομέα. Ο στόχος της ΕΕ στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων
είναι να δημιουργήσει μια ενιαία αγορά της ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών
μέσων. Οφείλει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές πτυχές στο πλαίσιο
όλων των πολιτικών της ΕΕ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο της συνήθους
νομοθετικής διαδικασίας.
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Επιτεύγματα

Α. Κανονιστικό πλαίσιο
1. Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις ΥΟΑΜ)
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, οι νέες εξελίξεις στις τεχνολογίες
ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής οδήγησαν σε αύξηση του αριθμού των εμπορικών
τηλεοπτικών σταθμών στην ΕΕ· επιπλέον, οι εκπομπές τους μπορούσαν πλέον να
προβάλλονται σε πολλές χώρες. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη για κοινά ελάχιστα
πρότυπα, τα οποία για πρώτη φορά ορίστηκαν στην επονομαζόμενη οδηγία
«Τηλεόραση χωρίς σύνορα» το 1989 (89/552/ΕΟΚ). Η πρώτη αναθεώρησή της,
το 1997, έθεσε σε ισχύ την αρχή της «χώρας καταγωγής», πράγμα που σημαίνει
ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς είναι υπό τη δικαιοδοσία του κράτους μέλους στο
οποίο είναι εγκατεστημένοι. Στην αναθεώρηση του 2007 προστέθηκαν διατάξεις που
ελάμβαναν υπόψη νέες υπηρεσίες, όπως το «βίντεο κατά παραγγελία» (VOD). Η
οδηγία κωδικοποιήθηκε το 2010 και μετονομάστηκε σε οδηγία για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις ΥΟΑΜ).
Η έκθεση του 2012 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ΥΟΑΜ
και η Πράσινη Βίβλος της του 2013 με τίτλο «Προετοιμασία για την πλήρη σύγκλιση στον
οπτικοακουστικό κόσμο: οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία και αξίες» επικεντρώνονται
στη σταθερή αύξηση της σύγκλισης των υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και του τρόπου
με τον οποίο καταναλώνονται και παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.
Προκειμένου να συμβαδίζει με τις πρόσφατες εξελίξεις, το 2016 η Επιτροπή πρότεινε
την περαιτέρω αναθεώρηση της οδηγίας για τις ΥΟΑΜ. Οι διοργανικές τριμερείς
διαπραγματεύσεις για το κείμενο ολοκληρώθηκαν στα μέσα του 2018. Τα βασικά
στοιχεία του συμφωνηθέντος κειμένου περιλάμβαναν: (1) την αλλαγή του ορίου για
τις εμπορικές επικοινωνίες από 12 λεπτά ανά ώρα στο 20% ανά ημέρα μεταξύ 06:00
και 18:00· (2) την προστασία των ανηλίκων από περιεχόμενο που «μπορεί να τους
επηρεάσει», με την ίδια ρύθμιση να ισχύει για τις παραδοσιακές εκπομπές και τις
υπηρεσίες κατά παραγγελία· (3) την επέκταση των διατάξεων για τα ευρωπαϊκά έργα
στους παρόχους υπηρεσιών κατά παραγγελία, οι οποίοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι
τα ευρωπαϊκά έργα αποτελούν τουλάχιστον το 30% των καταλόγων τους· και (4) την
ένταξη των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο (VSP) στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας
για τις ΥΟΑΜ με σκοπό την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και την προστασία
των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο. Η τροποποιημένη οδηγία [οδηγία (ΕΕ)
2018/1808] εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 14
Νοεμβρίου 2018.
Προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν την αναθεωρημένη οδηγία για
τις ΥΟΑΜ στο εθνικό τους δίκαιο, η Επιτροπή εξέδωσε δύο δέσμες κατευθυντήριων
γραμμών το 2020: (1) κατευθυντήριες γραμμές για τις VSP· και (2) κατευθυντήριες
γραμμές για τα ευρωπαϊκά έργα. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να
συμβάλουν στην εναρμονισμένη εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας. Ως προθεσμία
για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών είχε οριστεί η 19η
Σεπτεμβρίου 2020. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 η Επιτροπή κίνησε νομικές διαδικασίες
κατά 19 κρατών μελών που δεν είχαν τηρήσει την προθεσμία αυτή.
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Όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων, οι διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας
για τις ΥΟΑΜ συμπληρώθηκαν από τις συστάσεις του 1998 και του 2006 για την
προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το 2012 εγκρίθηκε η
Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά, η
οποία υποστηρίζεται στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και μέσω
προγραμμάτων όπως το Ορίζων 2020. Μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών στον
τομέα αυτόν συγκαταλέγονται το πρόγραμμα Καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά και τα
κέντρα για ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου.
2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά
Στις 17 Απριλίου 2019, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία για
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή
ενιαία αγορά ((ΕΕ) 2019/790). Το νομοθετικό κείμενο τροποποίησε δύο προηγούμενες
οδηγίες για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (οδηγίες 96/9/
ΕΚ και 2001/29/ΕΚ). Κύριος στόχος της οδηγίας ήταν να εκσυγχρονίσει τους κανόνες
για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά,
προκειμένου να επιτύχει αρκετούς θεμελιώδεις στόχους: (1) μεγαλύτερη διασυνοριακή
πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο· (2) περισσότερες ευκαιρίες για τη χρήση
υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για σκοπούς
εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτιστικής κληρονομιάς· (3) βελτίωση της λειτουργίας της
αγοράς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· και (4) εφαρμογή της Συνθήκης του
Μαρακές στο ενωσιακό δίκαιο. Η νέα νομοθεσία έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις
επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως το YouTube, το Facebook και τις Ειδήσεις Google.
Β. Προγράμματα χρηματοδότησης και πρωτοβουλίες στήριξης
1. Δημιουργική Ευρώπη
Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» αποσκοπεί στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οπτικοακουστικού τομέα. Στις 14 Δεκεμβρίου
2020, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία που εξασφαλίζει
χρηματοδότηση ύψους 2,44 δισεκατομμυρίων EUR για το επόμενο πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027), εκ των οποίων τουλάχιστον το 58% πρέπει να
διατεθεί στο σκέλος MEDIA και έως το 9% πρέπει να διατεθεί στο διατομεακό σκέλος,
το οποίο αφορά επίσης εν μέρει τον οπτικοακουστικό τομέα. Το Συμβούλιο ενέκρινε
τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Απριλίου 2021 και η ολομέλεια ενέκρινε τη
θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση στις 19 Μαΐου 2021. Το νέο πρόγραμμα
τέθηκε επίσημα σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
στις 28 Μαΐου 2021. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από
την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, οι διατάξεις περί αναδρομικότητας του
κανονισμού διασφάλιζαν ότι το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα είχε ήδη
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Το σκέλος MEDIA έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού
τομέα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και επίσης να τονώσει τη διασυνοριακή
συνεργασία και κινητικότητα και να ενισχύσει την καινοτομία στη δημιουργία και την
παραγωγή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, όπως ταινιών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων (μυθοπλασία, παιδικές ταινίες και ταινίες κινουμένων σχεδίων,
ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους), διαδραστικών έργων (βιντεοπαιχνίδια), καθώς
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και ευρωπαϊκών και διεθνών συμπαραγωγών. Υποστηρίζει επίσης την παγκόσμια
κυκλοφορία, προώθηση, καθώς και διαδικτυακή και θεατρική διανομή (μέσω
πλατφορμών διανομής και υποτιτλισμού, μεταγλώττισης και ακουστικής περιγραφής)
ευρωπαϊκών έργων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Με βάση την επιτυχία των
προκατόχων του, των προγραμμάτων MEDIA και MEDIA Mundus, το 2021 το
πρόγραμμα MEDIA γιόρτασε 30 χρόνια υποστήριξης ευρωπαϊκών ταινιών.
Το ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ σκέλος προωθεί δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή
βοήθειας στα μέσα ενημέρωσης ώστε να προσαρμοστούν στις διαρθρωτικές και
τεχνολογικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένης της
ενίσχυσης ενός ελεύθερου, πολυποίκιλου και πολυφωνικού περιβάλλοντος για τα
μέσα ενημέρωσης, της ποιοτικής δημοσιογραφίας και του γραμματισμού στα μέσα
επικοινωνίας.
2. Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα
Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή δρομολόγησε σχέδιο δράσης με τίτλο «Τα μέσα
ενημέρωσης της Ευρώπης κατά την ψηφιακή δεκαετία: σχέδιο δράσης για τη στήριξη
της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού». Οι τομείς αυτοί, οι οποίοι έχουν πληγεί
ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού, εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι για τη
«δημοκρατία, την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης και την ψηφιακή αυτονομία».
Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε τρεις τομείς δραστηριότητας και 10 συγκεκριμένες
δράσεις για να βοηθηθεί ο τομέας: (1) να ανακάμψει από την κρίση (π.χ. με διευκόλυνση
της πρόσβασης στη στήριξη της ΕΕ, ενίσχυση των επενδύσεων και δρομολόγηση
μιας πρωτοβουλίας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ» για τη συγκέντρωση δράσεων και στήριξης)· (2) να
μετασχηματιστεί με την τόνωση των επενδύσεων ώστε να μπορέσει να ενστερνιστεί
την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση (δηλαδή με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
των ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων για τα μέσα ενημέρωσης, την προώθηση ενός
ευρωπαϊκού βιομηχανικού συνασπισμού εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας,
και με τη διευκόλυνση συζητήσεων και δράσεων που θα επιτρέψουν στη βιομηχανία
να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050)· και τέλος (3) να δώσει τη δυνατότητα
σε ιδιώτες και εταιρείες στην Ευρώπη να ξεκινήσουν διάλογο με τον οπτικοακουστικό
κλάδο, να προωθήσει τα ευρωπαϊκά ταλέντα στα μέσα ενημέρωσης, να ενδυναμώσει
τους πολίτες στην Ευρώπη και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών
αρχών.
3. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας, πολυφωνία και ελευθερία
Ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι η ικανότητα για πρόσβαση στα
μέσα επικοινωνίας, για κατανόηση και κριτική αξιολόγηση διαφόρων πτυχών των
μέσων επικοινωνίας και του περιεχομένου τους και για την επικοινωνία σε ποικίλα
περιβάλλοντα. Αποτελεί θεμελιώδη δεξιότητα για τη νεότερη γενιά και για τους ενήλικες.
Η ΕΕ θεωρεί τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σημαντικό παράγοντα στην
ενεργό συμμετοχή στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. Τα συμπεράσματα του
Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2016 σχετικά με την ανάπτυξη του γραμματισμού στα
μέσα επικοινωνίας και της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
υπογραμμίζουν ότι ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι πιο σημαντικό στοιχείο
από ποτέ στην εποχή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ότι
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε
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όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, το 2019 η Επιτροπή διοργάνωσε την πρώτη εβδομάδα
γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας σε όλη την ΕΕ και συγκάλεσε συνεδρίαση
της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, στην
οποία συμμετέχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι και η οποία συνεδριάζει μία φορά
ετησίως. H αναθεώρηση της οδηγίας για τις ΥΟΑΜ το 2018 ενίσχυσε επίσης τον
ρόλο του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 33 στοιχείο α) και άρθρο
28 στοιχείο β)). Επιπλέον, θα δρομολογηθεί ένα νέο πρόγραμμα γραμματισμού στα
μέσα επικοινωνίας στο πλαίσιο του σκέλους MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική
Ευρώπη» (2021-2027).
Η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης είναι η ανάγκη διαφάνειας, ελευθερίας
και πολυμορφίας στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης. Το 2011, το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ίδρυσε το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των
Μέσων Ενημέρωσης με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ εφάρμοσε το
Παρατηρητήριο για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης (MPM) σε όλα τα κράτη μέλη
και επέλεξε τις υποψήφιες χώρες το 2016. Πρόκειται για ένα επιστημονικό εργαλείο
σχεδιασμένο για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την πολυφωνία των μέσων
ενημέρωσης, βάσει ενός συνόλου δεικτών. Το 2018, το MPM προσαρμόστηκε και
εκσυγχρονίστηκε. Οι πρωτοβουλίες αυτές καταδεικνύουν τις συνεχείς προσπάθειες
που καταβάλλει η ΕΕ για να βελτιώσει την προστασία της πολυφωνίας και της
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, και να καθορίσει ποιες δράσεις
πρέπει να αναληφθούν στο πεδίο αυτό σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο.
Προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της ελευθερίας και της
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, η Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή πράξη
για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης ως μία από τις νέες πρωτοβουλίες πολιτικής
του προγράμματος εργασίας της για το 2022 που δημοσιεύτηκε στις 19 Οκτωβρίου
2021. Η νέα πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης θα αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση της ανάγκης για μηχανισμούς αύξησης της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας
και της λογοδοσίας των δράσεων που επηρεάζουν τον έλεγχο και την ελευθερία του
Τύπου, την ενίσχυση της διακυβέρνησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και την
πρόληψη του κινδύνου πολιτικοποίησής τους.
4. Άλλες πρωτοβουλίες
Ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά
Στις 16 Νοεμβρίου 2005, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δημοσίευσαν τη
σύστασή τους σχετικά με την κινηματογραφική κληρονομιά και την ανταγωνιστικότητα
των συναφών δραστηριοτήτων του κλάδου, με την οποία τα κράτη μέλη
καλούνται επιτακτικά να προβούν σε μεθοδική συλλογή, καταγραφή, διατήρηση
και αποκατάσταση της ενωσιακής κινηματογραφικής κληρονομιάς, ώστε να μπορεί
να μεταβιβαστεί στις μελλοντικές γενιές. Από τα κράτη μέλη της ΕΕ ζητείται να
υποβάλλουν έκθεση κάθε δύο έτη σχετικά με τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιήσει
εν προκειμένω, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να συντάξει έκθεση εφαρμογής βάσει των
εν λόγω πληροφοριών. Η προώθηση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής κληρονομιάς
αναφέρεται επίσης ρητά ως μία από τις προτεραιότητες του σκέλους MEDIA του νέου
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027.
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Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, η ΕΕ
διοργανώνει συζητήσεις και πάνελ για διάφορα θέματα όπως η χρηματοδότηση και
η διανομή ταινιών, η διαμόρφωση κοινού και η καινοτομία. Το 2005 το Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Κινηματογράφου ξεκίνησε ως πλατφόρμα για δομημένο διάλογο μεταξύ των
φορέων χάραξης πολιτικής και του οπτικοακουστικού τομέα. Το 2004 καθιερώθηκε το
βραβείο «Νέο ταλέντο στην ΕΕ», με στόχο την προώθηση του έργου νέων Ευρωπαίων
σκηνοθετών που έχουν παρακολουθήσει κατάρτιση χρηματοδοτούμενη από το
MEDIΑ. Το βραβείο European Border Breakers ήταν βραβείο για νεοεμφανιζόμενους
καλλιτέχνες, το οποίο θεσπίστηκε το 2004 με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη». Το 2019 το βραβείο μετονομάστηκε σε βραβεία ταλέντων «Η
μουσική κινεί την Ευρώπη».

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη και
την ανταγωνιστικότητα του οπτικοακουστικού τομέα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την
ευρύτερη σημασία του τελευταίου στη διαφύλαξη της πολιτιστικής πολυμορφίας.
1. Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις ΥΟΑΜ)
Στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας
του 1990 για την τηλεόραση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε επανειλημμένα τη
θέσπιση κοινών τεχνικών προτύπων για την απευθείας μετάδοση μέσω δορυφόρου και
για την τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας. Η έγκρισή της οδηγίας για τις ΥΟΑΜ το 2010
ήταν το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
στο πλαίσιο των οποίων ελήφθησαν υπόψη οι περισσότεροι προβληματισμοί που
διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση.
Το Κοινοβούλιο παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας για τις
ΥΟΑΜ. Στο ψήφισμά του, του 2013, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο υπέβαλε διάφορες παρατηρήσεις και
συστάσεις, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα, την προώθηση των ευρωπαϊκών
οπτικοακουστικών έργων, την προστασία των ανηλίκων, τη διαφήμιση, τις μελλοντικές
προκλήσεις και τον διεθνή ανταγωνισμό.
Στο ψήφισμά του, του 2013, σχετικά με την υβριδική τηλεόραση («συνδεδεμένη
τηλεόραση – Connected TV»), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αξιολογήσει την
ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για τις ΥΟΑΜ και άλλων τρεχουσών απαιτήσεων που
προβλέπονται στους κανονισμούς των δικτύων και των μέσων ενημέρωσης. Η ανάγκη
για αναθεώρηση αφορούσε ιδίως τους κανόνες για την ευρεσιμότητα και τη χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση στις πλατφόρμες, τη διεύρυνση της έννοιας των πλατφορμών,
καθώς και την προσαρμογή των υφιστάμενων μέσων στις νέες εξελίξεις.
Στις 12 Μαρτίου 2014 το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την προετοιμασία
για την πλήρη σύγκλιση στον οπτικοακουστικό κόσμο (εν συνεχεία της Πράσινης Βίβλου
της Επιτροπής για το ίδιο θέμα). Στο ψήφισμα, το Κοινοβούλιο επισημαίνει τη σύγκλιση
των αγορών, τονίζει την ανάγκη για διατήρηση της πρόσβασης και της ευρεσιμότητας
και για προστασία της πολυμορφίας και των προτύπων χρηματοδότησης, και εξετάζει
τις υποδομές και τις συχνότητες, τις αξίες και το κανονιστικό πλαίσιο.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-film-forum
https://musicmoveseuropetalentawards.eu/
https://musicmoveseuropetalentawards.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013IP0215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013IP0215
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013IP0329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013IP0329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014IP0232&qid=1651656901584
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014IP0232&qid=1651656901584


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2022 7
www.europarl.europa.eu/factsheets/el

Στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με την αναθεώρηση της
οδηγίας για τις ΥΟΑΜ την οποία δρομολόγησε η Επιτροπή το 2016, η Επιτροπή
Πολιτισμού και Παιδείας (επιτροπή CULT) ψήφισε επί της έκθεσής της τον Απρίλιο
του 2017, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, και αποφάσισε να ξεκινήσει
διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έπειτα από την ολοκλήρωση των
διαπραγματεύσεων, η αναθεωρημένη νομοθεσία τώρα ισχύει όχι μόνο για τους
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, αλλά και για τις πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία και
τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, όπως το Netflix, το YouTube και το Facebook,
καθώς και για την απευθείας μετάδοση σε πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Οι
διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου κατόρθωσαν επίσης να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη
προστασία για τα παιδιά, αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση και την
απαίτηση τουλάχιστον το 30% του περιεχομένου που διανέμεται μέσω τηλεοπτικών
καναλιών και πλατφορμών βίντεο κατά παραγγελία να προέρχεται από την ΕΕ.
2. Δημιουργική Ευρώπη
Με βάση το ψήφισμα του, του 2011, σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην
ψηφιακή εποχή, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2015,
σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή εκφράζει ισχυρή
υποστήριξη προς τους Ευρωπαίους κινηματογραφιστές, υπογραμμίζοντας τον ρόλο
της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από το υποπρόγραμμα MEDIA του
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2014-2020. Τονίζει επίσης τη σημασία της
κινηματογραφικής παιδείας και της διαμόρφωσης κοινού.
Το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή
οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά τις πτυχές των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις προκλήσεις που θέτει η ψηφιακή
διαθεσιμότητα των οπτικοακουστικών έργων. Μια έκθεση εφαρμογής για το πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη» 2014-2020, και συνεπώς για το υποπρόγραμμα MEDIA
επίσης, εγκρίθηκε στην επιτροπή CULT τον Ιανουάριο του 2017, και ένα αντίστοιχο
ψήφισμα εγκρίθηκε στην ολομέλεια στις 2 Μαρτίου 2017. Το ψήφισμα τόνιζε τη σημασία
του κατάλληλου προϋπολογισμού, της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών
και της στήριξης για την πρόσβαση οργανισμών ή έργων μικρής κλίμακας σε
χρηματοδότηση.
Η συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής
CULT στις 11 Ιανουαρίου 2021. Στις 10 Μαΐου 2021, η επιτροπή συνέστησε, κατόπιν
ψηφοφορίας, την έγκριση του κειμένου, το οποίο ενέκρινε επισήμως η ολομέλεια στις
19 Μαΐου 2021.
3. Σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα
Σε έκθεση πρωτοβουλίας σε συνέχεια του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για
τα μέσα ενημέρωσης του 2020, η οποία ψηφίστηκε στην επιτροπή CULT τον
Σεπτέμβριο του 2021, και σε αντίστοιχο ψήφισμα που εγκρίθηκε στην ολομέλεια
στις 20 Οκτωβρίου 2021, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη δημιουργία μόνιμου ταμείου
της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας
της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας, προειδοποίησαν ότι η πολυμορφία των μέσων
ενημέρωσης κινδυνεύει λόγω της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας και της άλωσης
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του κράτους, και τόνισαν την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο «τεράστιος
ανατρεπτικός αντίκτυπος» των παγκόσμιων επιγραμμικών πλατφορμών.
4. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας
Μια έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε έναν
ψηφιακό κόσμο ψηφίστηκε στην επιτροπή CULT τον Νοέμβριο του 2008 και σχετικό
ψήφισμα εγκρίθηκε στην ολομέλεια στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Τόνιζε τον κεντρικό ρόλο
του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στην «πολιτική παιδεία και στην ενεργό
συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης». Το ψήφισμα αυτό αποτέλεσε σημαντικό βήμα
προς την περαιτέρω δράση της ΕΕ στον τομέα αυτόν.
Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2019 σχετικά με τις ξένες εκλογικές παρεμβάσεις
και την παραπληροφόρηση στις εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες
παρότρυνε τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν ειδικά μαθήματα για τον γραμματισμό
στα μέσα επικοινωνίας στα σχολικά τους προγράμματα, προκειμένου να βελτιωθεί ο
γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας από μικρή ηλικία. Το Κοινοβούλιο έδωσε και πάλι
ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στο ψήφισμά του
του 2020 σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, καλώντας
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση
των εκπαιδευτικών πολιτικών που προωθούν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.
5. LUX - το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού
Το βραβείο «LUX - το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού», το οποίο
ονομάζεται επίσης Βραβείο Κοινού LUX, είναι ένα νέο βραβείο βασισμένο στο βραβείο
Lux Prize, το κινηματογραφικό βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θεσπίστηκε
το 2007, και στο People’s Choice Award της European Film Academy, που καθιερώθηκε
το 1997. Στόχος του είναι να προωθήσει τη διανομή και την προβολή των ευρωπαϊκών
ταινιών σε ολόκληρη την ΕΕ, καλώντας το ευρωπαϊκό κοινό να γίνει δραστήριος
πρωταγωνιστής και να ψηφίσει τις αγαπημένες ταινίες του, και παρέχοντας υποτιτλισμό
για τις τρεις ταινίες που προτείνονται για το βραβείο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ,
καθώς και για κωφούς και βαρήκοους.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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