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AVDIOVIZUALNA IN MEDIJSKA POLITIKA

Avdiovizualna politika v EU je urejena s členoma 167 in 173 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (PDEU). Glavni zakonodajni dokument na tem področju je Direktiva
o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je bila leta 2018 pregledana. Glavni instrument
EU za pomoč temu sektorju, zlasti filmu, je sklop MEDIA v okviru programa
Ustvarjalna Evropa. Listina o temeljnih pravicah Evropske unije določa, da se
spoštujeta svoboda in pluralnost medijev.

PRAVNA PODLAGA

Ne Rimska pogodba ne Pogodba o Evropski uniji ne določata neposrednih pooblastil
na področju avdiovizualne in medijske politike. Pristojnosti za medijsko politiko se
izpeljujejo iz različnih členov PDEU in na tej podlagi nastajajo politike za različne
sektorje medijskih in komunikacijskih tehnologij. Razlog za to je zapletena narava
medijskih izdelkov in storitev, ki jih ni mogoče opredeliti zgolj kot kulturno niti zgolj kot
ekonomsko dobrino. Pravna podlaga je v PDEU, in sicer v členih 28, 30, 34 in 35 (prost
pretok blaga); od 45 do 62 (prost pretok oseb, storitev in kapitala); od 101 do 109
(politika konkurence); 114 (tehnološko usklajevanje in približevanje zakonodaje);
165 (izobraževanje); 166 (poklicno usposabljanje); 167 (kultura); 173 (industrija); in
207 (skupna trgovinska politika).

CILJI

Evropska unija v skladu s členom 167 PDEU spodbuja sodelovanje med državami
članicami ter po potrebi podpira in dopolnjuje njihove ukrepe na področju umetniškega
in literarnega ustvarjanja, vključno z avdiovizualnim sektorjem. Cilj Evropske unije
na avdiovizualnem področju je ustvariti enoten trg EU za avdiovizualne storitve, pri
vseh svojih politikah pa mora upoštevati tudi kulturni vidik. Odločitve na tem področju
sprejema po rednem zakonodajnem postopku.

DOSEŽKI

A. Regulativni okvir
1. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je z razvojem radio difuzijskih tehnologij
povečalo število komercialnih televizijskih postaj v EU, katerih program je bilo od takrat
mogoče spremljati v več državah. Tako se je pojavila potreba po skupnih minimalnih
standardih, ki so bili prvič določeni v direktivi iz leta 1989 o t. i. televiziji brez meja
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(89/552/EGS). S prvim pregledom leta 1997 je bilo uvedeno načelo države izvora, ki
pomeni, da so izdajatelji televizijskih programov v pristojnosti države članice, v kateri
imajo sedež. S pregledom leta 2007 so bile dodane določbe, ki upoštevajo nove
storitve, npr. video na zahtevo. Leta 2010 je bila direktiva kodificirana in preimenovana
v direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah.
Poročilo Komisije iz leta 2012 o uporabi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah in
njena zelena knjiga iz leta 2013 z naslovom „Priprave na popolnoma zlit avdiovizualni
svet: rast, ustvarjanje in vrednote“ se osredotočata na zbliževanju medijskih storitev ter
njihovemu načinu uporabe in zagotavljanja.
Komisija je leta 2016 predlagala nadaljnjo revizijo direktive, da bi sledila najnovejšim
spremembam. Medinstitucionalna tristranska pogajanja o besedilu so se končala
sredi leta 2018. Nekateri ključni elementi besedila so: (1) sprememba omejitve za
komercialna sporočila z 12 minut na uro na 20 % dnevno v času od 6.00 do 18.00;
(2) zaščita mladoletnikov pred vsebino, ki bi jih lahko ogrozila, pri čemer ista pravila
veljajo tako za klasično razširjanje televizijskih programov kot za storitve na zahtevo;
(3) razširitev določb o evropskih delih na ponudnike storitev na zahtevo, ki morajo
zagotoviti, da je delež evropskih del v njihovih katalogih najmanj 30-odstoten in
(4) razširitev področja uporabe direktive na platforme za izmenjavo videov za namene
boja proti sovražnemu govoru in zaščite mladoletnikov pred škodljivimi vsebinami.
Spremenjeno direktivo (Direktiva (EU) 2018/1808) sta Parlament in Svet sprejela
14. novembra 2018.
Komisija je leta 2020 sprejela dva sklopa smernic, da bi državam članicam pomagala
prenesti revidirano direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah v nacionalno
zakonodajo: (1) smernice o platformah za izmenjavo videov in (2) smernice o evropskih
delih. Prispevale naj bi k usklajenemu izvajanju in izvrševanju direktive. Rok, do
katerega so morale države članice direktivo prenesti v nacionalno pravo, je bil
19. september 2020. Komisija je 23. septembra 2021 sprožila sodni postopek proti
19 državam članicam, ki tega roka niso spoštovale.
Pravila revidirane direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah o varstvu mladoletnikov
so bila dopolnjena s priporočili o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva
iz leta 1998 in 2006. Leta 2012 je bila sprejeta Evropska strategija za boljši internet
za otroke, ki jo podpira Instrument za povezovanje Evrope v okviru programov, kot je
Obzorje 2020. Med različnimi pobudami na tem področju so program Boljši internet za
otroke in centri za varnejši internet.
2. Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu
Parlament in Svet sta 17. aprila 2019 sprejela direktivo o avtorskih in sorodnih
pravicah na enotnem digitalnem trgu ((EU) 2019/790). Z zakonodajnim besedilom sta
bili spremenjeni dve prejšnji direktivi o vprašanjih avtorskih pravic (direktivi 96/9/ES
in 2001/29/ES). Namen direktive je bila posodobitev pravil za avtorske pravice na
enotnem digitalnem trgu, da bi uresničila več pomembnih ciljev: (1) boljši čezmejni
dostop do spletnih vsebin; (2) več priložnosti za uporabo avtorsko zaščitenega gradiva
v izobraževanju, raziskavah in kulturni dediščini; (3) bolje delujoč trg avtorskih pravic
in (4) izvajanje Marakeške pogodbe v zakonodaji EU. Nova zakonodaja najbolj vpliva
na spletne platforme, kot so YouTube, Facebook in Google News.
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B. Programi financiranja in pobude podpore
1. Ustvarjalna Evropa
Sklop MEDIA v okviru programa Ustvarjalna Evropa je namenjen izboljšanju
konkurenčnosti avdiovizualnega sektorja. Parlament in Svet sta 14. decembra 2020
dosegla dogovor o zagotovitvi 2,44 milijarde EUR sredstev za naslednji program
Ustvarjalna Evropa (2021–2027), od tega je treba vsaj 58 % sredstev dodeliti sklopu
MEDIA, do 9 % sredstev pa MEDSEKTORSKEMU sklopu, ki se delno nanaša tudi
na avdiovizualni sektor. Svet je 13. aprila 2021 sprejel stališče v prvi obravnavi,
Parlament pa je na plenarnem zasedanju 19. maja 2021 sprejel besedilo v drugi
obravnavi. Novi program bo uradno stopil v veljavo takoj po objavi v Uradnem listu
28. maja 2021. Vendar je za nemoten prehod iz prejšnjega programskega obdobja
z določbami o retroaktivnosti v uredbi novi program Ustvarjalna Evropa začel veljati že
1. januarja 2021.
Namen sklopa MEDIA je strokovnjakom avdiovizualnega sektorja pomagati razviti
nova znanja in spretnosti, pa tudi spodbujanje čezmejnega sodelovanja in mobilnosti
ter inovacij pri ustvarjanju in produkciji evropskih avdiovizualnih del, kot so filmi
in televizijski programi (igrani, otroški in animirani, dokumentarni in kratki filmi),
interaktivna dela (video igre) ter evropske in mednarodne koprodukcije. Podpira
tudi svetovno razširjanje, promocijo ter spletno in gledališko distribucijo evropskih
del v novem digitalnem okolju (prek distribucijskih platform in podnaslavljanja,
sinhronizacije in zvočnega opisa). Leta 2021 je program MEDIA, na podlagi uspeha
svojih predhodnikov MEDIA in MEDIA Mundus, praznoval 30 let podpore evropskim
filmom.
MEDSEKTORSKI sklop spodbuja dejavnosti, katerih namen je prilagajanje strukturnim
in tehnološkim izzivom, s katerimi se soočajo mediji, vključno z izboljšanjem
svobodnega, raznolikega in pluralističnega medijskega okolja, kakovostnega
novinarstva in medijske pismenosti.
2. Akcijski načrt za medijski in avdiovizualni sektor
Komisija je decembra 2020 sprejela akcijski načrt z naslovom Evropski mediji
v digitalnem desetletju: akcijski načrt za podporo okrevanju in preoblikovanju. Sektorja,
ki ju je koronavirusna kriza še posebej prizadela, sta bistvenega pomena za
demokracijo, kulturno raznolikost Evrope in digitalno avtonomijo. Akcijski načrt se
osredotoča na tri področja dejavnosti in deset konkretnih ukrepov za pomoč sektorju:
(1) pri okrevanju po krizi (tj. z omogočanjem lažjega dostopa do podpore EU,
spodbujanjem naložb in pobudo „NEWS“ za združevanje ukrepov in podpore), (2) pri
preoblikovanju, in sicer s spodbujanjem naložb za uveljavitev digitalnega in zelenega
prehoda (tj. s spodbujanjem razvoja evropskih medijskih podatkovnih prostorov,
evropske industrijske koalicije za virtualno in razširjeno resničnost ter razprav in
ukrepov, da bi ta sektor postal podnebno nevtralen do leta 2050), in (3) pri povečanju
vloge evropskih državljanov in podjetij, da bi lahko začeli dialog z avdiovizualnim
sektorjem, spodbujanju evropskih talentov v tem sektorju, krepitvi vloge evropskih
državljank in državljanov ter izboljšanju sodelovanja med regulatorji.
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3. Medijska pismenost, pluralizem in svoboda
Medijska pismenost je sposobnost dostopanja do medijev, razumevanja in kritičnega
ocenjevanja različnih vidikov medijev in njihovih vsebin ter sposobnost komunikacije
v različnih okoljih. Je temeljna spretnost za mlajše generacije in odrasle. V EU
je medijska pismenost pomemben dejavnik aktivnega udejstvovanja v današnji
informacijski družbi. Svet je v sklepih z dne 30. maja 2016 o razvoju medijske
pismenosti in kritičnega razmišljanja z izobraževanjem in usposabljanjem poudaril,
da je medijska pismenost v dobi interneta in družbenih medijev pomembnejša kot
kdaj koli prej ter da mora biti vključena v programe izobraževanja in usposabljanja na
vseh ravneh. Poleg tega je Komisija leta 2019 organizirala svoj prvi vseevropski teden
medijske pismenosti in sklicala sestanek strokovne skupine za medijsko pismenost, ki
združuje različne deležnike in se sestane enkrat letno. Medijska pismenost je postala
še pomembnejša z revizijo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (člena 33(a)
in 28(b)). Poleg tega se bo v sklopu MEDIA v okviru programa Ustvarjalna Evropa
(2021–2027) začel izvajati nov program medijske pismenosti.
Pluralnost medijev pomeni, da mora biti medijska krajina pregledna, svobodna in
raznolika. Leta 2011 je Evropski univerzitetni inštitut ustanovil Center za pluralnost in
svobodo medijev, ki ga sofinancira EU. Poleg tega je EU leta 2016 v vseh državah
članicah in nekaterih državah kandidatkah uvedla orodje za spremljanje pluralnosti
medijev. Gre za znanstveno orodje za zaznavanje morebitnih tveganj za pluralnost
medijev, ki temelji na sklopu kazalnikov. Leta 2018 je bilo orodje za spremljanje
pluralnosti medijev prilagojeno in posodobljeno. Te pobude so dokaz, da si EU nenehno
prizadeva izboljšati zaščito pluralnosti in svobode medijev v Evropi in določati ukrepe,
ki so potrebni na ravni EU ali nacionalni ravni.
Komisija je za sprejetje nadaljnjih ukrepov za zaščito svobode in pluralnosti medijev
vložila predlog evropskega akta o svobodi medijev kot eno od novih političnih pobud
svojega delovnega programa za leto 2022, objavljenega 19. oktobra 2021. Cilj novega
akta o svobodi medijev bo odzvati se na potrebo po mehanizmih za povečanje
preglednosti in neodvisnosti ukrepov, ki vplivajo na nadzor in svobodo tiska, ter
odgovornosti zanje, okrepiti upravljanje javnih medijev in preprečiti tveganje njihove
politizacije.
4. Druge pobude
Evropska filmska dediščina
Parlament in Svet sta 16. novembra 2005 objavila priporočilo o filmski dediščini
in konkurenčnosti povezanih industrijskih dejavnosti, ki države članice poziva
k načrtnemu zbiranju, katalogiziranju, ohranjanju in obnavljanju filmske dediščine EU,
da bo na voljo naslednjim generacijam. Države članice morajo vsaki dve leti poročati,
kaj so v ta namen storile, da lahko Komisija na podlagi teh informacij pripravi poročilo
o izvajanju. Spodbujanje evropske avdiovizualne dediščine je izrecno omenjeno kot
ena prednostnih nalog sklopa MEDIA v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa
za obdobje 2021–2027.
EU med filmskim festivalom v Cannesu organizira razprave in posvetovanja o različnih
temah, kot so financiranje in distribucija filmov, razvoj občinstva in inovacije. Leta 2005
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je bil ustanovljen Evropski filmski forum, tj. platforma za strukturirani dialog med
oblikovalci politik in avdiovizualnim sektorjem. Leta 2004 se je začela podeljevati
nagrada Novi talent v EU, ki je namenjena promociji dela mladih evropskih režiserjev, ki
so se udeležili usposabljanja, podprtega s sredstvi programa MEDIA. Nagrada EBBA
(European Border Breakers Award) je bila nagrada za obetavne umetnike, ki je bila
uvedena leta 2004 in se je sofinancirala iz programa Ustvarjalna Evropa. Leta 2019 se
je nagrada preimenovala v nagrado Glasba premika Evropo.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament poudarja, da bi morala Evropska unija spodbujati rast in konkurenčnost
avdiovizualnega sektorja, obenem pa priznati njegov širši pomen za ohranjanje
kulturne raznolikosti.
1. Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah
Parlament je z resolucijami o televiziji v osemdesetih in zgodnjih devetdesetih
letih dvajsetega stoletja večkrat pozval k sprejetju skupnih tehničnih standardov
za neposredno satelitsko oddajanje in televizijo z visoko ločljivostjo. Direktiva
o avdiovizualnih medijskih storitvah iz leta 2010 je bila odobrena po pogajanjih med
Evropskim parlamentom in Svetom, v katerih je bila upoštevana večina pomislekov, ki
so se v Parlamentu pojavili med prvo obravnavo.
Parlament zelo pozorno spremlja njeno izvajanje. V svoji resoluciji iz leta 2013
o uporabi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah je Parlament predstavil
več mnenj in priporočil, zlasti v zvezi z dostopnostjo, spodbujanjem evropskih
avdiovizualnih del, zaščito mladoletnikov, oglaševanjem, prihodnjimi izzivi in
mednarodno konkurenco.
V resoluciji iz leta 2013 o povezani televiziji je Parlament Komisijo pozval, naj oceni
potrebo po reviziji direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah in drugih obstoječih
zahtev iz predpisov na področju medijev in omrežij. Potreba po reviziji se je nanašala
zlasti na pravila o najdljivosti in nediskriminatornem dostopu do platform, ter na
razširitev pojma platforme in prilagoditev obstoječih instrumentov novemu razvoju.
Parlament je 12. marca 2014 sprejel resolucijo o pripravah na popolnoma zlit
avdiovizualni svet (kot odziv na zeleno knjigo Komisije, ki obravnava isto vprašanje).
V njej Parlament ugotavlja, da se trgi zbližujejo, poudarja potrebo po ohranitvi dostopa
in najdljivosti ter po zagotavljanju raznovrstnosti in modelov financiranja ter analizira
infrastrukturo in spekter, vrednote in regulativni okvir.
Odbor za kulturo in izobraževanje je v okviru rednega zakonodajnega postopka
o prenovi resolucije o avdiovizualnih medijskih storitvah kot pristojni odbor za to
vprašanje o poročilu glasoval aprila 2017 in sklenil začeti medinstitucionalno pogajanje
s Svetom. Po končanih pogajanjih spremenjena zakonodaja zdaj velja ne samo za
radiodifuzne hiše, ampak tudi za platforme videov na zahtevo in platforme za izmenjavo
videov, kot so Netflix, YouTube in Facebook, ter za neposredne prenose prek platform
za izmenjavo videov. Pogajalcem Parlamenta je uspelo tudi izboljšati zaščito za otroke,
uvesti strožja pravila o oglaševanju in določiti zahtevo, da je vsaj 30 % vsebin na
televizijskih kanalih in platformah videa na zahtevo evropskih.
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2. Ustvarjalna Evropa
Evropski parlament je v resoluciji z dne 28. aprila 2015 o evropskem filmu v digitalni
dobi, ki temelji na resoluciji iz leta 2011 o evropski kinematografiji v digitalni dobi, izrazil
odločno podporo evropskim filmarjem in poudaril vlogo finančne podpore podprograma
MEDIA iz obdobja 2014–2020 v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Poudaril je tudi
pomen filmske pismenosti in razvoja občinstva.
V svoji resoluciji z dne 11. septembra 2012 o spletni distribuciji avdiovizualnih del
v Evropski uniji je obravnaval vidike avtorskih pravic in izzive, ki nastajajo z digitalno
razpoložljivostjo avdiovizualnih del. V Odboru za kulturo in izobraževanje je bilo
januarja 2017 sprejeto poročilo o izvajanju programa Ustvarjalna Evropa za obdobje
2014–2020 in s tem tudi podprograma MEDIA, s tem povezana resolucija pa je bila
sprejeta na plenarnem zasedanju dne 2. marca 2017. V resoluciji je bil poudarjen
pomen ustreznega proračuna, poenostavljenih upravnih postopkov in podpore pri
omogočanju dostopa manjših organizacij ali projektov do financiranja.
Na svoji seji 11. januarja 2021 je dogovor Parlamenta in Sveta o novem programu
Ustvarjalna Evropa 2021–2027 podprl tudi odbor CULT. Odbor je 10. maja 2021
izglasoval, da priporoči odobritev besedila, ki je bilo formalno sprejeto na plenarnem
zasedanju 19. maja 2021.
3. Akcijski načrt za medijski in avdiovizualni sektor
Poslanci so v samoiniciativnem poročilu o spremljanju akcijskega načrta Komisije za
medije za leto 2020, o katerem je odbor CULT glasoval septembra 2021, in v ustrezni
resoluciji, sprejeti na plenarnem zasedanju 20. oktobra 2021, pozvali k ustanovitvi
stalnega sklada EU za novičarske medije, s katerim bi zaščitili neodvisnost evropskega
novinarstva, opozorili, da je raznolikost medijev ogrožena zaradi koncentracije
lastništva in ujetja države ter poudarili, da je nujno treba obravnavati velik negativen
vpliv svetovnih spletnih platform.
4. Medijska pismenost
V odboru CULT je novembra 2008 potekalo glasovanje o samoiniciativnem poročilu
o medijski pismenosti v digitalnem svetu, s tem povezana resolucija pa je bila sprejeta
na plenarnem zasedanju 16. decembra 2008. V njej je poudarjena osrednja vloga
medijske pismenosti v politični kulturi in aktivni udeležbi državljanov Unije. Resolucija
predstavlja pomemben korak pri nadaljnjemu ukrepanju EU na tem področju.
Parlament je v resoluciji iz leta 2019 o tujem vmešavanju v volitve in dezinformacijah
v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih države članice pozval, naj v učne
načrte vključijo posebne tečaje o medijski pismenosti, da bi izboljšali medijsko
pismenost že v zgodnjem otroštvu. Vprašanju medijske pismenosti je ponovno posvetil
veliko pozornosti v svoji resoluciji o krepitvi svobode medijev iz leta 2020, v kateri je
pozval Komisijo in države članice, naj si bolj prizadevajo za okrepitev izobraževalnih
politik, ki spodbujajo medijsko pismenost.
5. Nagrada LUX - evropska filmska nagrada občinstva
Prenovljena nagrada LUX- evropska filmska nagrada občinstva temelji na filmski
nagradi Evropskega parlamenta LUX, ki so jo začeli podeljevati leta 2007, in
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nagradi občinstva European Film Academy, ki so jo začeli podeljevati leta 1997.
Namenjena je spodbujanju distribucije in prepoznavnosti evropskih filmov po vsej EU,
saj evropsko občinstvo aktivno sodeluje pri glasovanju za najboljši film, zagotavlja pa
tudi podnaslovitev treh filmov, ki so bili nominirani za nagrado, v vseh 24 uradnih jezikov
EU, vključno s podnapisi za gluhe in naglušne.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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