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POLITYKA AUDIOWIZUALNA I MEDIALNA

Politykę audiowizualną UE regulują art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE). Głównym aktem prawnym dotyczącym tej dziedziny polityki
jest dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, którą poddano przeglądowi
w 2018 r. Najważniejszym instrumentem UE mającym na celu wspieranie tego
sektora (zwłaszcza branży filmowej) jest podprogram MEDIA, będący częścią
programu „Kreatywna Europa”. W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej
wzywa się do poszanowania „wolności i pluralizmu mediów”.

PODSTAWA PRAWNA

W traktacie rzymskim nie przewidziano bezpośrednich uprawnień w dziedzinie polityki
audiowizualnej i medialnej, nie przewiduje ich również Traktat o Unii Europejskiej
(TUE). Politykę wobec mediów regulują zatem różne artykuły TFUE, których celem
jest ustanowienie strategii politycznych mających zastosowanie do różnych sektorów
mediów i technologii komunikacyjnych. Jest to konieczne ze względu na złożony
charakter produktów i usług medialnych, których nie można zdefiniować ani wyłącznie
jako dobra kulturalne, ani jedynie jako dobra ekonomiczne. Podstawą prawną są
art. 28, 30, 34 i 35 TFUE (swobodny przepływ towarów); art. 45-62 (swobodny przepływ
osób, usług i kapitału); art. 101-109 (polityka konkurencji); art. 114 (harmonizacja
technologiczna i zbliżanie przepisów); art. 165 (edukacja); art. 166 (kształcenie
zawodowe); art. 167 (kultura); art. 173 (przemysł); i art. 207 (wspólna polityka
handlowa).

CELE

Zgodnie z art. 167 TFUE Unia Europejska zachęca państwa członkowskie do
współpracy, a w razie konieczności wspiera i uzupełnia ich działania w zakresie
twórczości artystycznej i literackiej, w tym w sektorze audiowizualnym. Celem
UE w sektorze audiowizualnym jest stworzenie jednolitego unijnego rynku usług
audiowizualnych. UE powinna również uwzględniać aspekty kulturalne we wszystkich
swoich strategiach politycznych. Decyzje co do tej dziedziny podejmuje się w zwykłej
procedurze ustawodawczej.
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OSIĄGNIĘCIA

A. Ramy regulacyjne
1. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych
Rozwój technologii nadawczych doprowadził w latach 80. XX wieku do wzrostu liczby
komercyjnych stacji telewizyjnych w UE oraz do możliwości odbioru ich transmisji
w szeregu krajów. W tej sytuacji potrzebne były wspólne minimalne standardy, po raz
pierwszy sformułowane w dyrektywie „Telewizja bez granic” (89/552/EWG) w 1989 r.
W wyniku pierwszego przeglądu w 1997 r. wprowadzono zasadę kraju pochodzenia,
zgodnie z którą nadawcy podlegają jurysdykcji państwa członkowskiego, w którym
mają siedzibę. W ramach przeglądu w 2007 r. dodano przepisy uwzględniające
nowe usługi, takie jak „wideo na żądanie” (VOD). W 2010 r. dyrektywę ujednolicono
i zmieniono jej nazwę na „dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych”.
W sprawozdaniu Komisji z 2012 r. w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych
usługach medialnych oraz w opublikowanej w 2013 r. zielonej księdze
pt.: „Przygotowanie do nadejścia w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych:
wzrost gospodarczy, twórczość i wartości” skupiono się na stałym wzroście
konwergencji audiowizualnych usług medialnych oraz sposobach korzystania z tych
usług i świadczenia ich.
Aby nadążać za ostatnimi wydarzeniami, w 2016 r. Komisja zaproponowała kolejny
przegląd dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Międzyinstytucjonalne
negocjacje trójstronne w sprawie tekstu zakończono w połowie 2018 r. Kluczowe
elementy uzgodnionego tekstu to: 1) zmiana ograniczenia czasu nadawania reklam
z 12 min/godz. na 20% dziennego czasu emisji w godzinach od 6.00 do 18.00;
2) ochrona małoletnich przed szkodliwymi dla nich treściami, przy czym to samo
uregulowanie dotyczy zarówno tradycyjnych mediów, jak i usług na żądanie;
3) rozszerzenie przepisów w sprawie utworów europejskich na dostawców usług
na żądanie, którzy są zobowiązani do zadbania o to, by utwory europejskie
stanowiły co najmniej 30% ich oferty oraz 4) włączenie w zakres dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych platform udostępniania plików wideo w celu
walki z nawoływaniem do nienawiści oraz ochrony małoletnich przed szkodliwymi
treściami. Zmieniona dyrektywa (dyrektywa (UE) 2018/1808) została przyjęta przez
Parlament i Radę w dniu 14 listopada 2018 r.
Aby pomóc państwom członkowskim w transpozycji zmienionej dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych do prawa krajowego, w 2020 r. Komisja
przyjęła dwa zestawy wytycznych: 1) wytyczne dotyczące platform udostępniania
plików wideo oraz 2) wytyczne dotyczące utworów europejskich. Oczekuje się,
że wytyczne te przyczynią się do zharmonizowanego wdrożenia i egzekwowania
dyrektywy. Termin jej transpozycji do prawa krajowego państw członkowskich upłynął
19 września 2020 r. 23 września 2021 r. Komisja podjęła kroki prawne przeciwko 19
państwom członkowskim, które nie dotrzymały tego terminu.
Jeżeli chodzi o ochronę nieletnich, przepisy zmienionej dyrektywy o audiowizualnych
usługach medialnych uzupełniono o zalecenia z 1998 i 2006 r. w sprawie ochrony
małoletnich i godności ludzkiej. W 2012 r. przyjęto europejską strategię na rzecz
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lepszego Internetu dla dzieci, wspieraną w ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz
programów takich jak Horyzont 2020. Do różnych inicjatyw w tej dziedzinie należą
programy „Lepszy Internet dla dzieci” oraz „Centra bezpieczniejszego internetu”.
2. Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym
17 kwietnia 2019 r. Parlament i Rada przyjęły dyrektywę w sprawie prawa
autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym ((UE) 2019/790).
W tekście ustawodawczym zmieniono dwie wcześniejsze dyrektywy dotyczące kwestii
związanych z prawami autorskimi (dyrektywa 96/9/WE i 2001/29/WE). Głównym
zadaniem dyrektywy była modernizacja prawa autorskiego na jednolitym rynku
cyfrowym, aby osiągnąć szereg podstawowych celów, takich jak: 1) lepszy dostęp
do programów online z innego państwa UE: 2) więcej możliwości wykorzystywania
materiałów chronionych prawami autorskimi w edukacji, badaniach i dziedzictwie
kulturowym; 3) poprawa funkcjonowania rynku praw autorskich; oraz 4) wdrożenie
traktatu z Marrakeszu do prawa UE. Nowe przepisy mają największy wpływ na
platformy internetowe, takie jak YouTube, Facebook i Google News.
B. Programy finansowania i inicjatywy na rzecz wsparcia
1. „Kreatywna Europa”
Komponent MEDIA programu „Kreatywna Europa” ma na celu wzmocnienie
konkurencyjności sektora audiowizualnego. 14 grudnia 2020 r. Parlament i Rada
osiągnęły porozumienie zapewniające finansowanie w wysokości 2,44 mld EUR na
kolejny program „Kreatywna Europa” (2021-2027), z czego co najmniej 58% należy
przeznaczyć na komponent MEDIA, a do 9% – na komponent CROSS-SECTORAL,
który częściowo dotyczy również sektora audiowizualnego. Rada przyjęła stanowisko
w pierwszym czytaniu 13 kwietnia 2021 r., a Parlament przyjął tekst w drugim czytaniu
na posiedzeniu plenarnym 19 maja 2021 r. Nowy program wszedł formalnie w życie po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 28 maja 2021. Jednakże, aby przejście
od poprzedniego okresu programowania było sprawne, nowy program „Kreatywna
Europa” wszedł już w życie 1 stycznia 2021 r. na mocy przepisów dotyczących mocy
wstecznej.
Komponent MEDIA ma na celu pomoc osobom zawodowo związanym
z sektorem audiowizualnym w rozwijaniu nowych umiejętności, a także pobudzanie
transgranicznej współpracy i mobilności oraz innowacji w tworzeniu i produkcji
europejskich utworów audiowizualnych, takich jak filmy i programy telewizyjne
(filmy fabularne, filmy animowane, filmy dla dzieci, filmy dokumentalne i filmy
krótkometrażowe), dzieła interaktywne (gry wideo) oraz koprodukcje europejskie
i międzynarodowe. Komponent ten wspiera również globalny obieg, promocję
i dystrybucję utworów europejskich w nowym środowisku cyfrowym w Internecie
i w środowisku teatralnym (za pośrednictwem platform dystrybucyjnych, napisów,
dubbingu i audiodeskrypcji). Czerpiąc z sukcesu swoich poprzedników, czyli
programów MEDIA i MEDIA Mundus, w 2021 r. program MEDIA obchodził 30-lecie
wspierania filmów europejskich.
Komponent CROSS-SECTORAL promuje działania mające na celu pomoc mediom
w dostosowaniu się do strukturalnych i technologicznych wyzwań stojących przed
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nimi, w tym wzmocnienie wolnego, zróżnicowanego i pluralistycznego środowiska
medialnego, wysokiej jakości dziennikarstwo i umiejętność korzystania z mediów.
2. Plan działania dla sektora mediów i sektora audiowizualnego
W grudniu 2020 r. Komisja uruchomiła plan działania zatytułowany „Europejskie media
w dekadzie cyfrowej: plan działania na rzecz wsparcia odbudowy i transformacji”.
Sektory te szczególnie ucierpiały w wyniku kryzysu związanego z koronawirusem,
ale nadal mają zasadnicze znaczenie dla demokracji, europejskiej różnorodności
kulturowej i autonomii cyfrowej. W planie działania skoncentrowano się na trzech
obszarach działalności i dziesięciu konkretnych działaniach mających pomóc sektorowi
1) w wyjściu z kryzysu (poprzez ułatwianie dostępu do wsparcia UE, pobudzanie
inwestycji i uruchomienie inicjatywy NEWS mającej na celu łączenie działań
i wsparcia), 2) w przekształceniu się poprzez stymulowanie inwestycji, aby umożliwić
transformację cyfrową i ekologiczną (poprzez zachęcanie do rozwoju europejskich
przestrzeni danych medialnych, wspieranie europejskiej koalicji przemysłowej na
rzecz rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz ułatwianie dyskusji i działań
umożliwiających przemysłowi osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.) oraz
3) we wzmocnieniu pozycji obywateli i przedsiębiorstw w Europie z myślą o podjęciu
dialogu z branżą audiowizualną, wspieraniu europejskich talentów medialnych,
wzmocnieniu pozycji jednostki w Europie i zacieśnianiu współpracy między organami
regulacyjnymi.
3. Kompetencje medialne, pluralizm i wolność
Kompetencje medialne to zdolność do korzystania z mediów, rozumienia i krytycznej
oceny różnych aspektów mediów i ich treści oraz porozumiewania się w różnych
kontekstach. Jest to podstawowa umiejętność istotna dla młodszego pokolenia oraz
dla dorosłych. UE uznaje kompetencje medialne za ważny czynnik aktywnego
angażowania się w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. W konkluzjach Rady
z 30 maja 2016 r. w sprawie rozwijania – przez kształcenie i szkolenie – umiejętności
korzystania z mediów i umiejętności krytycznego myślenia podkreślono, że w epoce
Internetu i mediów społecznościowych kompetencje medialne są ważniejsze niż
kiedykolwiek przedtem oraz że muszą być integralnym elementem kształcenia
i szkolenia na wszystkich poziomach. Ponadto, w 2019 r. Komisja zorganizowała swój
pierwszy ogólnounijny tydzień umiejętności korzystania z mediów i zwołała posiedzenie
grupy ekspertów ds. edukacji medialnej, w której uczestniczą różne zainteresowane
strony i która spotyka się raz w roku. W ramach przeglądu dyrektywy o audiowizualnych
usługach medialnych w 2018 r. wzmocniono również rolę umiejętności korzystania
z mediów (art. 33 lit. a) i art. 28 lit. b)). Poza tym w ramach komponentu MEDIA
programu „Kreatywna Europa” (2021-2027) uruchomiony zostanie nowy program na
rzecz umiejętności korzystania z mediów.
Pluralizm mediów wymusza zadbanie o przejrzystość, wolność i różnorodność
w krajobrazie medialnym. W 2011 r. Europejski Instytut Uniwersytecki utworzył Centrum
ds. Pluralizmu i Wolności Mediów, współfinansowane przez UE. Ponadto, w 2016 r.
UE wdrożyła monitor pluralizmu mediów we wszystkich państwach członkowskich
i wybranych krajach kandydujących. Jest to narzędzie naukowe opracowane w celu
identyfikowania potencjalnych zagrożeń dla pluralizmu mediów w oparciu o zestaw
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wskaźników. W 2018 r. narzędzie to dostosowano i zmodernizowano. Inicjatywy te
świadczą o nieustannych wysiłkach UE na rzecz lepszej ochrony pluralizmu i wolności
mediów w Europie, a także z myślą o określaniu działań, jakie należy podejmować w tej
dziedzinie na szczeblu UE lub na szczeblu krajowym.
Aby podjąć kolejne kroki w celu ochrony wolności i pluralizmu mediów, Komisja
przedstawiła projekt „europejskiego aktu na rzecz wolności mediów”, który jest jedną
z nowych inicjatyw politycznych zawartych w opublikowanym 19 października 2021 r.
programie prac Komisji na 2022 r. Nowy akt na rzecz wolności mediów ma stanowić
odpowiedź na potrzebę mechanizmów, które zwiększałyby przejrzystość, niezależność
i rozliczalność działań mających wpływ na kontrolę i wolność prasy, aby poprawić
sposób zarządzania mediami publicznymi i przeciwdziałać ich upolitycznieniu.
4. Inne inicjatywy
Europejskie dziedzictwo filmowe
16 listopada 2005 r. Parlament i Rada opublikowały zalecenie w sprawie dziedzictwa
filmowego i konkurencyjności związanej z nim działalności przemysłowej. W zaleceniu
wzywa się państwa członkowskie do systematycznego gromadzenia, katalogowania,
zachowania i odtwarzania europejskiego dziedzictwa filmowego, tak aby mogło
ono zostać przekazane przyszłym pokoleniom. Państwa członkowskie wzywa się
również, by co dwa lata składały sprawozdanie z działań podjętych na tym
polu, aby na podstawie tych informacji Komisja mogła sporządzić sprawozdanie
z realizacji. Promowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego jest również
wyraźnie wymienione jako jeden z priorytetów komponentu MEDIA nowego programu
„Kreatywna Europa” na lata 2021-2027.
Ponadto podczas festiwalu filmowego w Cannes UE organizuje dyskusje i panele
na różne tematy, takie jak finansowanie i dystrybucja filmów, budowanie relacji
z publicznością i innowacje. W 2005 r. utworzono Europejskie Forum Filmowe
stanowiące platformę zorganizowanego dialogu między podmiotami odpowiedzialnymi
za wyznaczanie kierunków polityki a sektorem audiowizualnym. Przyznawana od
2004 r. nagroda „Nowy talent w Unii Europejskiej” ma na celu propagowanie twórczości
młodych europejskich reżyserów, którzy brali udział w szkoleniach finansowanych
z programu MEDIA. European Border Breakers Award była nagrodą przyznawaną
debiutującym artystom, wprowadzoną w 2004 r. i współfinansowaną z programu
„Kreatywna Europa”. W 2019 r. nagrodę przemianowano na Music Moves Europe
Talent Awards.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski podkreśla, że UE powinna wspierać rozwój i konkurencyjność
sektora audiowizualnego, dostrzegając jednocześnie jego ogromne znaczenie
w ochronie różnorodności kulturowej.
1. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych
W latach 80. i we wczesnych latach 90. Parlament wielokrotnie wzywał
w rezolucjach dotyczących telewizji do ustanowienia wspólnych norm technicznych
dotyczących bezpośrednich transmisji satelitarnych i telewizji wysokiej rozdzielczości.
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Zatwierdzenie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych w 2010 r. było
wynikiem negocjacji pomiędzy Parlamentem a Radą, w których uwzględniono
większość uwag zgłoszonych podczas pierwszego czytania w Parlamencie.
Parlament bardzo uważnie śledzi wdrażanie tej dyrektywy. W rezolucji z 2013 r.
w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych Parlament
przedstawił kilka uwag i zaleceń, szczególnie w odniesieniu do dostępności, promocji
europejskich utworów audiowizualnych, ochrony małoletnich, reklamy, przyszłych
wyzwań i konkurencji międzynarodowej.
W rezolucji z 2013 r. w sprawie telewizji hybrydowej Parlament wezwał Komisję
do oceny, w jakim stopniu konieczny jest przegląd dyrektywy o audiowizualnych
usługach medialnych i innych wymogów określonych w uregulowaniach z zakresu sieci
i mediów. Potrzeba przeglądu odnosiła się w szczególności do przepisów dotyczących
znajdowalności, niedyskryminującego dostępu do platform, rozszerzenia koncepcji
platform oraz dostosowania istniejących instrumentów do nowych zjawisk.
12 marca 2014 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie przygotowania do nadejścia
w pełni zintegrowanych mediów audiowizualnych (w reakcji na zieloną księgę Komisji
na ten sam temat). W rezolucji tej Parlament zwraca uwagę na konwergencję rynków,
podkreśla potrzebę zapewnienia dostępu i znajdowalności, ochrony różnorodności
i modeli finansowania, a także analizuje kwestie infrastruktury, częstotliwości, wartości
oraz ram regulacyjnych.
W drodze zwykłej procedury ustawodawczej dotyczącej przeglądu dyrektywy
o audiowizualnych usługach medialnych, rozpoczętego przez Komisję w 2016 r.,
Komisja Kultury i Edukacji (CULT), jako komisja przedmiotowo właściwa,
przeprowadziła głosowanie w sprawie swojego sprawozdania w kwietniu 2017 r. oraz
postanowiła rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne z Radą. Od zakończenia
negocjacji zmienione przepisy obowiązują nie tylko nadawców, lecz także platformy
oferujące wideo na żądanie i udostępniające pliki wideo, takie jak Netflix, YouTube
i Facebook, a ponadto stosowane są do transmisji na żywo na platformach
udostępniających pliki wideo. Negocjatorzy z ramienia Parlamentu zdołali również
zagwarantować lepszą ochronę dzieci, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące reklamy
oraz wymóg, aby co najmniej 30% treści dystrybuowanych w kanałach telewizyjnych
i na platformach VoD pochodziło z UE.
2. „Kreatywna Europa”
Nawiązując do rezolucji z 2011 r. w sprawie kina europejskiego w dobie cyfrowej,
w rezolucji z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie filmu europejskiego w dobie cyfrowej
Parlament wyraził zdecydowane poparcie dla europejskich filmowców i podkreślił rolę
pomocy finansowej zapewnianej przez podprogram MEDIA, będący częścią programu
„Kreatywna Europa” na lata 2014-2020. Zwrócił również uwagę na znaczenie wiedzy
na temat sztuki filmowej i budowania relacji z publicznością.
W rezolucji z 11 września 2012 r. w sprawie internetowej dystrybucji utworów
audiowizualnych w Unii Europejskiej Parlament rozważył aspekty praw autorskich
i wyzwania związane z cyfrową dostępnością utworów audiowizualnych. Sprawozdanie
z realizacji programu „Kreatywna Europa” na lata 2014-2020, a zatem także
podprogramu MEDIA, zostało przyjęte przez Komisję Kultury i Edukacji w styczniu
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2017 r., a odpowiednia rezolucja została przyjęta na sesji plenarnej 2 marca 2017 r.
W rezolucji podkreślono znaczenie odpowiedniego budżetu, uproszczonych procedur
administracyjnych i wsparcia w umożliwianiu małym organizacjom lub projektom
dostępu do finansowania.
Porozumienie między Parlamentem a Radą w sprawie programu „Kreatywna Europa”
na lata 2021-2027 zostało zatwierdzone na posiedzeniu komisji CULT 11 stycznia
2021 r. 10 maja 2021 r. komisja głosowała za zaleceniem zatwierdzenia tekstu, który
został formalnie przyjęty na posiedzeniu plenarnym 19 maja 2021 r.
3. Plan działania dla sektora mediów i sektora audiowizualnego
W przeprowadzonym z własnej inicjatywy sprawozdaniu uzupełniającym na temat
planu działania Komisji w zakresie mediów z 2020 r. – które poddano pod głosowanie
w komisji CULT we wrześniu 2021 r. – oraz w odpowiedniej rezolucji, przyjętej na sesji
plenarnej 20 października 2021 r., posłowie wezwali do utworzenia stałego unijnego
funduszu mediów, aby zagwarantować niezależność europejskiego dziennikarstwa.
Ostrzegli też, że różnorodność mediów jest zagrożona z powodu koncentracji
własności i zawłaszczania ich przez państwa, a także podkreślili pilną potrzebę zajęcia
się „wysoce szkodliwym wpływem” globalnych platform internetowych.
4. Umiejętność korzystania z mediów
Sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie umiejętności korzystania z mediów
w świecie cyfrowym poddano pod głosowanie w komisji CULT w listopadzie 2008 r.,
a odpowiednią rezolucję przyjęto na posiedzeniu plenarnym 16 grudnia 2008 r.
W sprawozdaniu podkreślono centralną rolę umiejętności korzystania z mediów
w kontekście „kultury politycznej i aktywnego udziału obywateli Unii”. Rezolucja ta
stanowiła ważny krok, jeżeli chodzi o dalsze działania UE w tej dziedzinie.
W rezolucji Parlamentu z 2019 r. w sprawie ingerencji zewnętrznej w wybory
i dezinformacji w krajowych i unijnych procesach demokratycznych wezwano państwa
członkowskie do uwzględnienia specjalnych kursów umiejętności korzystania z mediów
w programach szkolnych przeznaczonych już dla małych dzieci. Parlament poświęcił
dużo uwagi umiejętnościom korzystania z mediów w rezolucji z 2020 r. w sprawie
wzmocnienia wolności mediów, w której wezwał Komisję i państwa członkowskie
do wzmożenia wysiłków na rzecz wzmocnienia polityki edukacyjnej promującej
umiejętność korzystania z mediów.
5. LUX – Europejska Nagroda Publiczności
LUX – Europejska Nagroda Publiczności, zwana również Nagrodą Filmową LUX,
jest nową nagrodą wywodzącą się z nagrody LUX, tj. nagrody filmowej ustanowionej
przez Parlament Europejski w 2007 r., oraz nagrody publiczności przyznanej
przez Europejską Akademię Filmową po raz pierwszy w 1997 r. Jej celem
jest promowanie rozpowszechniania i eksponowania filmów europejskich w całej
UE poprzez zapraszanie europejskich widzów do aktywnego udziału w drodze
głosowania na ulubione filmy oraz zapewnianie translacji audiowizualnej w 24 językach
urzędowych UE oraz dla osób niesłyszących i niedosłyszących w przypadku trzech
filmów nominowanych do nagrody.
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