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DEN AUDIOVISUELLA POLITIKEN OCH MEDIEPOLITIKEN

EU:s audiovisuella politik grundas på artiklarna 167 och 173 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Den centrala rättsakten för detta
politikområde är direktivet om audiovisuella medietjänster, som reviderades 2018.
Det viktigaste EU-instrumentet för att stödja branschen (särskilt filmindustrin) är
programområdet Media, som ingår i programmet Kreativa Europa. I EU-stadgan om
de grundläggande rättigheterna begär man att ”mediernas frihet och mångfald ska
respekteras”.

RÄTTSLIG GRUND

Romfördraget innehöll inte några direkta befogenheter för EU på det audiovisuella
området eller medieområdet, och det gör inte EU-fördraget heller. Behörigheten
när det gäller mediepolitiken utgår i stället från flera artiklar i EUF-fördraget
för att man ska kunna utforma politiska åtgärder för de olika medie- och
kommunikationstekniksektorerna. Detta är nödvändigt eftersom medievaror och
medietjänster är komplexa och varken kan betraktas som enbart kulturvaror eller enbart
ekonomiska varor. Den rättsliga grunden återfinns i EUF-fördraget i artiklarna 28,
30, 34 och 35 (fri rörlighet för varor), 45-62 (fri rörlighet för personer, tjänster och
kapital), 101-109 (konkurrenspolitik), 114 (teknisk harmonisering och tillnärmning), 165
(utbildning), 166 (yrkesutbildning), 167 (kultur) 173 (industri) och 207 (gemensam
handelspolitik).

MÅL

Enligt artikel 167 i EUF-fördraget ska EU främja samarbete mellan medlemsstaterna
och vid behov stödja och komplettera deras åtgärder på området konstnärligt och
litterärt skapande, även inom den audiovisuella sektorn. EU:s mål för det audiovisuella
området är att skapa en inre EU-marknad för audiovisuella tjänster. EU ska också
ta hänsyn till kulturella aspekter i all sin politik. Beslut fattas enligt det ordinarie
lagstiftningsförfarandet.

RESULTAT

A. Rättsliga ramar
1. Direktivet om audiovisuella medietjänster
Sändningstekniken utvecklades under 1980-talet, vilket ledde till alltfler kommersiella
tv-stationer i EU och till att dessa kunde sända i flera länder. Det skapade ett behov av
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gemensamma miniminormer, som fastställdes först 1989 i direktivet om television utan
gränser (89/552/EEG). I samband med dess första översyn 1997 infördes principen
om ursprungsland, vilken innebär att sändningsbolagen lyder under jurisdiktionen i den
medlemsstat där de har sin verksamhet. Bestämmelser som tar hänsyn till nya tjänster,
såsom beställvideo, kom till vid 2007 års översyn. Direktivet kodifierades 2010 och
döptes om till direktivet om audiovisuella medietjänster.
Kommissionens rapport från 2012 om tillämpningen av direktivet om audiovisuella
medietjänster och dess grönbok från 2013 Förberedelse för en helt konvergerad
audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar fokuserar på tilltagande
konvergens av medietjänster och det sätt som dessa tjänster konsumeras och
levereras på.
För att hålla jämna steg med den senaste utvecklingen föreslog kommissionen 2016 en
ytterligare översyn av direktivet om audiovisuella medietjänster. De interinstitutionella
trepartsförhandlingarna om texten slutfördes i mitten av 2018. De viktigaste delarna
i den överenskomna texten var att: 1) ändra gränsen för kommersiella meddelanden
från 12 minuter per timme till 20 % per dag mellan kl. 6–18, 2) skydda minderåriga
från innehåll som ”kan skada” dem, med samma bestämmelser för traditionella
sändningar och beställtjänster, 3) utöka bestämmelserna om europeiska produktioner
till leverantörer av beställtjänster, vilka måste se till att europeiska produktioner utgör
minst 30 % av deras programkataloger, och 4) inkludera videodelningsplattformar
i direktivet om audiovisuella medietjänster i syfte att bekämpa hatpropaganda
och skydda minderåriga från skadligt innehåll. Det ändrade direktivet (direktiv
(EU) 2018/1808) antogs av Europaparlamentet och rådet den 14 november 2018.
För att hjälpa medlemsstaterna att införliva det reviderade direktivet om audiovisuella
medietjänster med nationell lagstiftning antog kommissionen två uppsättningar
riktlinjer 2020: 1) riktlinjer om videodelningsplattformar och 2) riktlinjer för europeiska
produktioner. Dessa riktlinjer förväntas bidra till ett harmoniserat genomförande och en
harmoniserad tillämpning av direktivet. Medlemsstaterna skulle ha införlivat direktivet i
den nationella lagstiftningen senast den 19 september 2020. Den 23 september 2021
vidtog kommissionen rättsliga åtgärder mot 19 medlemsstater som inte hade hållit
denna tidsfrist.
När det gäller skyddet av minderåriga kompletterades reglerna i det reviderade
direktivet om audiovisuella medietjänster med rekommendationerna från 1998 och
2006 om skydd av minderåriga och människans värdighet. 2012 antogs Europeiska
strategin för ett bättre internet för våra barn, och den stöds inom ramen för Fonden för
ett sammanlänkat Europa och genom program som exempelvis Horisont 2020. Bland
de olika initiativen på detta område finns programmet Ett bättre internet för barn och
Centrum för säkrare internetanvändning.
2. Upphovsrätt på den digitala inre marknaden
Den 17 april 2019 antog parlamentet och rådet direktivet om upphovsrätt och
närstående rättigheter på den digitala inre marknaden ((EU) 2019/790). Genom
lagtexten ändrades två tidigare direktiv på upphovsrättsområdet (direktiven 96/9/
EG och 2001/29/EG). Det huvudsakliga syftet med direktivet var att modernisera
upphovsrättsreglerna för den digitala inre marknaden för att uppnå flera grundläggande
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mål: 1) utökad gränsöverskridande tillgång till nätinnehåll, 2) större möjligheter
till användning av upphovsrättsskyddat material inom utbildning, forskning och
kulturarv, 3) en mer välfungerande marknad för upphovsrätt och 4) tillämpning
av Marrakechfördraget i EU-rätten. Den nya lagstiftningen har störst inverkan på
onlineplattformar som YouTube, Facebook och Google News.
B. Finansieringsprogram och stödinitiativ
1. Kreativa Europa
Programområdet Media som ingår i programmet Kreativa Europa är utformat för att
stärka den audiovisuella sektorns konkurrenskraft. Den 14 december 2020 nådde
parlamentet och rådet en överenskommelse som gav det kommande programmet
Kreativa Europa (2021–2027) 2,44 miljarder euro i finansiering, varav minst 58 %
måste anslås till programområdet Media och upp till 9 % av detta måste gå till det
övergripande programområdet, som också delvis gäller den audiovisuella sektorn.
Rådet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 13 april 2021 och texten
antogs av parlamentet i plenum i en andra behandling den 19 maj 2021. Det nya
programmet trädde formellt i kraft efter det att det hade offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning den 28 maj 2021. För att säkerställa en smidig övergång
från den föregående programperioden fanns det dock bestämmelser om retroaktivitet
i förordningen som säkerställde att det nya programmet Kreativa Europa redan hade
trätt i kraft den 1 januari 2021.
Syftet med programområdet Media är dels att hjälpa yrkesverksamma inom
den audiovisuella sektorn att utveckla nya färdigheter, dels att uppmuntra
gränsöverskridande samarbete och rörlighet samt främja innovation när det gäller
att skapa och producera europeiska audiovisuella verk, såsom filmer och tv-program
(fiktion, filmer för barn och animerade filmer, dokumentärer och kortfilmer), interaktiva
verk (videospel) samt europeiska och internationella samproduktioner. Det stöder
också en spridning, marknadsföring och online- och biografdistribution över hela
världen (via distributionsplattformar och textning, dubbning och syntolkning) av
europeiska produktioner i den nya digitala miljön. Mediaprogrammet, som bygger på
sina framgångsrika föregångare, programmen Media och Media Mundus, firade 2021
att det har stött europeisk film i 30 år.
Det övergripande programområdet främjar verksamhet som syftar till att hjälpa medier
att anpassa sig till de strukturella och tekniska utmaningar som de står inför, bland annat
genom att stärka en fri, diversifierad och pluralistisk mediemiljö, kvalitetsjournalistik och
mediekompetens.
2. Handlingsplan för medier och audiovisuella medier
I december 2020 lade kommissionen fram handlingsplanen Europas medier i det
digitala decenniet:En handlingsplan för att stödja återhämtning och omvandling.
Dessa sektorer, som har drabbats särskilt hårt av covid-19-krisen, har fortfarande
stor betydelse för demokratin, Europas kulturella mångfald och digitala oberoende.
Handlingsplanen är inriktad på tre verksamhetsområden och tio konkreta åtgärder för
att hjälpa sektorn: 1) att återhämta sig från krisen (dvs. genom att underlätta tillgången
till EU-stöd, främja investeringar och lansera ett NEWS-initiativ för att kombinera
åtgärder och stöd); 2) att ställa om genom att stimulera investeringar som gör att den
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kan ta till sig den digitala och gröna omställningen (dvs. genom att uppmuntra en
utveckling av europeiska mediedataområden, främja en europeisk industriell koalition
för virtuell och förstärkt verklighet och underlätta diskussioner och åtgärder så att
branschen kan bli klimatneutral senast 2050) och slutligen 3) att ge enskilda och företag
möjlighet att föra en dialog med den audioindustriella sektorn, få fram europeiska
talanger på medieområdet, ge enskilda individer möjlighet att påverka och stärka
samarbetet mellan regleringsmyndigheterna.
3. Mediekompetens, mångfald och frihet
Mediekompetens är möjligheten att tillgå medier, att förstå och kritiskt utvärdera
olika aspekter av medier och medieinnehåll och att kommunicera i många olika
sammanhang. Det är en viktig kompetens för den yngre generationen och för
vuxna. EU anser att mediekompetens är en viktig faktor för att kunna delta
aktivt i dagens informationssamhälle. I rådets slutsatser av den 30 maj 2016 om
uppbyggande av mediekompetens och kritiskt tänkande genom utbildning understryks
att mediekompetens är viktigare än någonsin i vår tid av internet och sociala medier
och att den måste vara en integrerad del av utbildningen på alla nivåer. Dessutom
anordnade kommissionen 2019 sin första EU-vecka för mediekompetens och
sammankallade ett möte i den expertgrupp för mediekompetens som sammanför olika
intressenter och som sammanträder en gång om året. Översynen 2018 av direktivet
om audiovisuella medietjänster stärkte också den roll som mediekompetens spelar
(artiklarna 33 a och 28 b). Dessutom kommer ett nytt program för mediekompetens att
lanseras inom programområdet Media i Kreativa Europa (2021–2027).
Mediepluralism handlar om behovet av öppenhet, frihet och mångfald i
medielandskapet. Europeiska universitetsinstitutet inrättade 2011 centrumet för
mediernas frihet och mångfald med medfinansiering från EU. Dessutom införde
EU övervakningsverktyget för mediepluralism i alla medlemsstater och valde ut
kandidatländer 2016. Det är ett vetenskapligt verktyg som utformats för att identifiera
potentiella risker för mediepluralismen, baserat på en uppsättning indikatorer.
Övervakningsverktyget för mediepluralism anpassades och moderniserades 2018.
Dessa initiativ visar på EU:s fortsatta insatser för att bättre skydda mediepluralismen
och mediernas frihet i Europa, och för att avgöra vilka åtgärder som behövs på området,
antingen på EU-nivå eller på nationell nivå.
För att vidta ytterligare åtgärder för att skydda mediernas frihet och mångfald lade
kommissionen fram en europeisk rättsakt om mediefrihet som ett av de nya politiska
initiativen i sitt arbetsprogram för 2022 som offentliggjordes den 19 oktober 2021.
Den nya rättsakten om mediefrihet kommer att ha till syfte att hantera behovet
av mekanismer som ökar öppenheten, oberoendet och ansvarsskyldigheten för de
åtgärder som påverkar kontrollen över pressen och pressfriheten, att stärka styrningen
av offentliga medier och att förebygga risken för politisering.
4. Andra initiativ
Det europeiska filmarvet
Den 16 november 2005 offentliggjorde parlamentet och rådet sin rekommendation
om filmarvet och konkurrenskraften i därtill kopplade branscher, där medlemsstaterna
uppmanas att metodiskt samla in, katalogisera, bevara och återställa EU:s filmarv så
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att det förs vidare till kommande generationer. Medlemsstaterna ska också vartannat
år rapportera om sitt arbete på detta område, så att kommissionen kan utarbeta en
genomföranderapport utifrån denna information. Att främja Europas audiovisuella arv
är också något som uttryckligen nämns som en av prioriteringarna i programområdet
Media i det nya programmet Kreativa Europa 2021–2027.
Under filmfestivalen i Cannes anordnar dessutom EU diskussioner och paneler om
olika ämnen såsom filmfinansiering, filmdistribution, publikutveckling och innovation.
Europeiska filmforumet inrättades 2005 och är en plattform för strukturerad dialog
mellan beslutsfattare och den audiovisuella sektorn. År 2004 instiftades ett pris för nya
talanger i EU för att främja unga europeiska regissörer som har genomgått utbildning
sponsrad av Mediaprogrammet. European Border Breakers Award var ett pris för nya
artister som infördes 2004 och som samfinansieras av programmet Kreativa Europa.
År 2019 döptes priset om till Music Moves Europe Talent Awards.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har betonat att EU bör stimulera tillväxt och konkurrenskraft inom den
audiovisuella sektorn, men även uppmärksamma dess mer övergripande betydelse att
värna om den kulturella mångfalden.
1. Direktivet om audiovisuella medietjänster
I sina resolutioner om television från 1980-talet och början av 1990-talet efterlyste
parlamentet gång på gång gemensamma tekniska standarder för direktsändningar via
satellit och för högupplösningstelevision (HDtv). Antagandet av direktivet 2010 var
resultatet av förhandlingar mellan parlamentet och rådet där hänsyn togs till de flesta
av parlamentets synpunkter under första behandlingen.
Parlamentet har följt genomförandet av direktivet om audiovisuella medietjänster
mycket noggrant. I sin resolution från 2013 om genomförandet av direktivet
om audiovisuella medietjänster lade parlamentet fram ett antal synpunkter och
rekommendationer, framför allt avseende tillgänglighet, marknadsföring av europeiska
audiovisuella produktioner, skydd av minderåriga, reklam, framtida utmaningar och
internationell konkurrens.
I sin resolution från 2013 om smart-tv uppmanade parlamentet kommissionen att
utvärdera behovet av en översyn av direktivet om audiovisuella medietjänster och
andra bestämmelser i internet- och medielagstiftningen. Behovet av en översyn rörde
framför allt bestämmelserna om sökbarhet och diskrimineringsfri tillgång till plattformar,
utvidgningen av begreppet plattformar och anpassningen av befintliga instrument till
den nya utvecklingen.
Den 12 mars 2014 antog Europaparlamentet en resolution om förberedelse för en helt
konvergerad audiovisuell värld (som svar på kommissionens grönbok i samma fråga). I
denna framhåller parlamentet marknadernas konvergens och understryker att åtkomst
och sökbarhet måste bevaras och mediepluralism och finansieringsmodeller tryggas,
och analyserar också infrastrukturer och frekvenser, värden och de rättsliga ramarna.
Som ansvarigt utskott i denna fråga röstade utskottet för kultur och utbildning
(CULT-utskottet) om sitt betänkande i april 2017, som en del av det ordinarie
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lagstiftningsförfarandet med anknytning till den översyn av direktivet om audiovisuella
medietjänster som kommissionen inledde 2016, och beslutade att inleda
interinstitutionella förhandlingar med rådet. Till följd av att förhandlingarna har
avslutats tillämpas nu den reviderade lagstiftningen på sändningsföretag, men även på
beställvideo- och videodelningsplattformar som Netflix, Youtube och Facebook och på
direktströmning på videodelningsplattformar. Parlamentets förhandlare lyckades också
få igenom stärkt skydd för barn, skärpta reklambestämmelser och ett krav på att minst
30 % av det innehåll som distribueras via tv-kanaler och beställvideoplattformar måste
komma från EU.
2. Kreativa Europa
I sin resolution av den 28 april 2015 om europeisk film i den digitala tidsåldern,
som bygger vidare på resolutionen från 2011 om europeisk biograffilm i den digitala
tidsåldern, uttrycker parlamentet ett starkt stöd för europeiska filmskapare och lyfter
fram betydelsen av ekonomiskt stöd från delprogrammet Media, som ingår i Kreativa
Europa-programmet för 2014–2020. Där betonas även vikten av filmkunnighet och
publikutveckling.
I resolutionen av den 11 september 2012 om distribution på internet av audiovisuella
verk inom EU undersöks aspekter av upphovsrätt och de utmaningar som audiovisuella
verks digitala tillgänglighet medför. I januari 2017 antog man i CULT-utskottet
om en genomföranderapport om Kreativa Europa-programmet för 2014–2020, och
därmed även om dess delprogram Media, och en tillhörande resolution antogs vid
plenarsessionen den 2 mars 2017. I resolutionen betonades vikten av en lämplig
budget, förenklade administrativa förfaranden och stöd till småskaliga organisationer
eller projekt för att de ska kunna få tillgång till finansiering.
Överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om programmet Kreativa Europa
2021–2027 godkändes vid CULT-utskottets sammanträde den 11 januari 2021.
Den 10 maj 2021 röstade utskottet för att rekommendera ett godkännande av texten,
som formellt antogs i plenum den 19 maj 2021.
3. Handlingsplan för medier och audiovisuella medier
I en uppföljning till ett initiativbetänkande om kommissionens handlingsplan för
medier 2020, som man röstade om i CULT-utskottet i september 2021, och i
en motsvarande resolution som antogs i plenum den 20 oktober 2021, efterlyste
ledamöterna en permanent EU-fond för nyhetsmedier för att skydda den europeiska
journalistikens oberoende. De varnade för att mediemångfalden är hotad på grund av
ägarkoncentration och statskapning, och betonade att det fanns ett akut behov att ta
itu med globala onlineplattformars ”omfattande störande inverkan”.
4. Mediekompetens
Man röstade om ett initiativbetänkande om mediekunskap i en digital värld i CULT-
utskottet i november 2008 och en motsvarande resolution antogs vid plenarsessionen
den 16 december 2008. Det betonades att mediekunskap spelar en viktig del för ”den
politiska bildningen och för unionsmedborgarna och deras aktiva deltagande”. Denna
resolution utgjorde ett viktigt steg mot fortsatta EU-åtgärder på området.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1651657216853&uri=CELEX%3A52011IP0506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1651657216853&uri=CELEX%3A52011IP0506
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52012IP0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52012IP0324
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0019.01.ENG&toc=OJ:C:2018:263:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.263.01.0019.01.ENG&toc=OJ:C:2018:263:FULL
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/217229/CULT%20Voting%20session%2011%20January%202021%20Results.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0190(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_20_2239
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_SV.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0428_SV.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1651657780292&uri=CELEX%3A52008IP0598
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I parlamentets resolution från 2019 om utländsk valinblandning och desinformation
i nationella och europeiska demokratiska processer uppmanades medlemsstaterna
att inkludera särskilda kurser i mediekompetens i sina läroplaner för att förbättra
mediekompetensen från tidig ålder. I sin resolution från 2020 om stärkandet
av mediernas frihet fäste parlamentet än en gång stor uppmärksamhet vid
mediekompetens och uppmanade kommissionen och medlemsstaterna att öka sina
insatser för att stärka en utbildningspolitik som främjar mediekunskap.
5. LUX - Publikpriset för europeisk film
”LUX - Publikpriset för europeisk film”, som också kallas LUX-publikpriset, är ett
nyinstiftat pris som bygger på Lux-priset, Europaparlamentets filmpris som inrättades
2007, och på Europeiska filmakademins People’s Choice Award, som infördes 1997.
Priset syftar till att främja distribution och synliggöra europeiska filmer i hela EU genom
att låta en europeisk publik bli aktivt delaktig och rösta på sina favoritfilmer och genom
att tillhandahålla textning för de tre filmer som nominerats till priset på de 24 officiella
EU-språken och för döva och personer med hörselnedsättning.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52019IP0031%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52020IP0320
https://luxaward.eu/sv
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