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Opsummering 
 

Dette notat er en kritisk bedømmelse af programmet Et Kreativt Europa, 
Mediadelprogrammet og bestemmelserne for det tværfaglige delprogram 
for det audiovisuelle område. Det beskriver de bestemmelser, der er 
fastlagt i den foreslåede forordning om programmet Et Kreativt Europa, 
sammenligner dem med de foranstaltninger, der findes i de forudgående 
Media-programmer, og analyserer planlagte tiltag med henblik på de 
største udfordringer for EU’s audiovisuelle sektor. Det indeholder forslag 
til politiske anbefalinger, der kan forbedre den foreslåede tekst og sikre 
effektiv støtte.  
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OVERSIGT OVER FORKORTELSER 
 
 

EAO Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium  

EU Den Europæiske Union 

SMV'er små og mellemstore virksomheder  

VOD video on demand 
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SAMMENDRAG  
 
Dette orienterende notat forsyner Europa-Parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalg med 
en kritisk bedømmelse af programmet Et Kreativt Europa, Mediadelprogrammet og 
bestemmelserne for det tværfaglige delprogram for det audiovisuelle område.  
 
EU’s audiovisuelle sektor, som omfatter film, fjernsyn, videospil og multimedier, genererer 
omkring 107,4 mia. EUR om året og beskæftiger 1,2 mio. mennesker (Media Desk-kontoret 
i Slovenien), og det anslås, at markedet for underholdningsfilm1 vil vokse med 3,4 % om 
året i Vesteuropa og med 6,9 % om året i Østeuropa (PwC, 2009, s. 317) indtil 2013. 
Sektoren udgøres hovedsagelig af SMV’er og mikrovirksomheder, men der findes også flere 
store, for det meste amerikansk ejede vertikalt integrerede virksomheder (KEA, 2005, s. 
227). En stærk audiovisuel sektor kan bidrage positivt til det europæiske projekt ved at 
styrke identiteter, fremme udtryk for kulturel mangfoldighed samt styrke den økonomiske 
udvikling, den sociale integration og innovation.  
 
Europa-Kommissionens forslag til programmet Et Kreativt Europa er blevet udarbejdet for 
at bistå den audiovisuelle sektor (og de kulturelle og kreative sektorer i al almindelighed) 
med at løse fire store udfordringer:  
 
 Markedsfragmentering: I Europa er produktion og distribution af audiovisuelle værker 

tæt knyttet til kulturelle og sproglige grænser. Dette bidrager til kulturel 
mangfoldighed, men begrænser den grænseoverskridende udbredelse af værker. 

 Vanskeligheder for den kulturelle og kreative sektor med at få adgang til finansiering: 
Audiovisuelle virksomheder oplever vanskeligheder med at få adgang til lån, eftersom 
de ikke kan stille sikkerhed (uforudsigelig efterspørgsel, aktivers uhåndgribelige natur, 
vanskeligheder med at bedømme kreativitet, originalitet, talent osv.), og de finansielle 
institutioner mangler ofte ekspertise i at bedømme audiovisuelle projekter. 

 Konsekvenser af globaliseringen og det digitale skift:  De digitale teknologier og 
globaliseringen lægger pres på de traditionelle distributionsmekanismer og 
forretningsmodeller og gør store investeringer nødvendige, hvis der skal holdes trit 
med den digitale udvikling, og konkurrenceevnen skal bevares. 

 Mangel på sammenlignelige data: Det er vanskeligt at bedømme private investeringer 
og udforme evidensbaserede politikker i den audiovisuelle sektor på grund af manglen 
på omfattende data om det audiovisuelle marked i Europa, om markedsaktørerne og 
publikum samt om udbredelsen af europæiske audiovisuelle værker.  

 
Et Kreativt Europa-programmets generelle mål er at bevare og fremme den kulturelle og 
sproglige mangfoldighed i Europa samt styrke de kulturelle og kreative sektorers 
konkurrenceevne med henblik på at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det 
består af tre delprogrammer: Kultur-delprogrammet, Media-delprogrammet (som erstatter 
det nuværende Media- og Media Mundus-program) og et tværfagligt delprogram, som 
omfatter de tværgående aspekter i de første to.  
 
Kommissionen har foreslået en budgetforhøjelse på 37 % procent i forhold til de tidligere 
programmer (Kultur, Media og Media Mundus), så det samlede budget bliver på 
1,8 milliarder EUR for syv år, hvilket betyder, at der bliver 990 millioner EUR til Media-
delprogrammet (en forhøjelse på 28,6 %).  
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Mediadelprogrammet 
 
Mediadelprogrammet indeholder følgende prioriteringer, der skal styrke sektorens kapacitet 
og fremme den grænseoverskridende udbredelse af europæiske audiovisuelle værker:  
 

 efteruddannelse og netværksdannelse for branchefolk på det audiovisuelle område, 
med særligt fokus på tilpasning til det digitale skift 

 kapacitetsopbygning for audiovisuelle aktører, så de kan producere flere 
audiovisuelle værker, der kan udbredes på europæiske og tværnationale markeder 

 fremme af europæiske og internationale koproduktioner 

 udvikling af udvekslinger mellem virksomheder ved at lette audiovisuelle aktørers 
adgang til markeder og erhvervsværktøjer og støtte til at gøre deres projekter 
synlige på de europæiske og internationale markeder 

 biografdistribution, herunder tværnational markedsføring, branding, distribution og 
udstilling af audiovisuelle projekter 

 tværnational markedsføring og distribution på onlineplatforme 

 publikumsopbygning og stimulering af interessen for audiovisuelle værker, herunder 
pr, events, filmkundskab og festivaler 

 nye distributionsmetoders fleksibilitet med henblik på etablering af nye 
forretningsmodeller. 

 
Det tværfaglige delprogram  
 
Det tværfaglige delprogram indeholder en ny finansiel facilitet for de kulturelle og kreative 
sektorer og støtte til tværnationalt politiksamarbejde.  
 
Den finansielle facilitet er et gældsinstrument med et planlagt budget på 200 millioner EUR, 
der er målrettet mod SMV'er i de kulturelle og kreative sektorer. Hensigten er, at det delvis 
skal dække misligholdelsesrisikoen for finansielle institutioner, og det forventes, at det kan 
rejse investeringer i de kulturelle og kreative sektorer på 1 milliard EUR (Kommissionen 
2012, s. 13). Det indeholder kapacitetsopbygningsaktiviteter, som skal levere supplerende 
ekspertise og kapacitet til finansielle formidlere til at vurdere risici i forbindelse med aktører 
i de kulturelle og kreative sektorer. Det skal også stille kapacitetsopbygningsprogrammer til 
rådighed for aktører i de kulturelle og kreative sektorer for at hjælpe disse med at udvikle 
passende kapitalrejsnings- og forretningskompetencer.  
 
Støtteforanstaltninger for tværnationalt politiksamarbejde er rettet mod følgende 
aktiviteter: 

 tværnational udveksling af erfaringer om nye forretningsmodeller og 
netværkssamarbejde 

 indsamling og analyse af markedsdata og støtte til Det Europæiske Audiovisuelle 
Observatorium for at udvikle dataindsamling og analyse i de kulturelle og kreative 
sektorer 

 afprøvning af nye og tværfaglige erhvervsstrategier for finansiering, distribution og 
værdiansættelse af skabelse  

 konferencer, seminarer og politisk dialog, bl.a. inden for kultur- og mediekundskab 
 støtte til et netværk af nyetablerede Kreativt Europa-kontorer (sammenlægning af 

nuværende Media Desk-kontorer med Kultur-kontaktpunkter).  

                                                                                                                                                                                          
1  Inklusive biografdistribution, videoudlejning og detailsalg off- og online.  
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Sammenligning med tidligere programmer 
 
De centrale udviklinger i de tidligere programmer Media 2007 og Media Mundus kan 
opsummers som følger:  
 
Tabel: Kreativt Europa og centrale udviklinger fra tidligere programmer 

Centrale udviklinger fra 
tidligere programmer 

Et Kreativt Europa (Mediadelprogrammet og det 
tværfaglige delprogram) 

Et fælles rammeprogram 

- sammenlægning af de tidligere programmer Kultur og 
Media under en fælles ramme 
- mindre grad af sektorbestemt tilgang, program for de 
kulturelle og kreative sektorer 
- etablering af Kreativt Europa-kontorer  
- generelle mål i overensstemmelse med tidligere Media-
programmer 
- den audiovisuelle sektor omfatter eksplicit videospil 

 
Budgetforhøjelse for Media 

990 millioner EUR (forhøjelse på 28,6 %) 

Det tværfaglige delprogram:  

Nye finansielle instrumenter  
- garantifond på 200 millioner EUR  
- kapacitetsopbygningsprogram 

Nye støtteforanstaltninger  

- støtte til EAO (gebyr) 
- EAO skal indsamle data for de kulturelle og kreative 

sektorer 
- særlig støtte til konferencer, seminarer og politisk dialog 

Media-delprogrammet: 

Prioriteringer arvet fra tidligere 
programmer 

- erhvervelse og forbedring af kvalifikationer 
- støtte til udviklingssektoren 
- distribution og fokus på VOD-platforme 
- pr (events og markeder) 
- international distribution og pr 

Nye prioriteringer 

- publikumsopbygning 
- fremme af nye forretningsmodeller gennem: 

- fleksible distributionsmetoder  
- støtte til nyskabende aktioner 

 
Tidligere prioriteringer, som ikke 
er omfattet af det nuværende 
forslag 
 

- udbredelse af den audiovisuelle arv 
 

Kilde: KEA European Affairs 
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Branchens syn på det nye program for den audiovisuelle sektor  
 
De fleste aktører har generelt en positiv holdning til det nye Media-delprogram, men 
påpeger en række punkter, som kan tilføjes eller ændres, såsom inkludering af øget støtte 
til eksperimenter med forretningsmodeller og distribution af nye platforme, samt støtte til 
digitalisering af biografskærme og til den audiovisuelle arv og inkludering af andre 
formater, såsom crossmedia og kortfilm. De bekymringer, der gives udtryk for vedrørende 
den nye finansielle facilitet, drejer sig om usikkerhed om støtteberettigede finansielle 
formidlere (kun banker eller også mere specialiserede formidlere i den audiovisuelle sektor) 
og de gældende gebyrer og rentesatser. Der opfordres også til mere målrettet 
publikumsudvikling for så vidt angår børn og ældre. 
  
Et ambitiøst program, der lever op til branchens behov 
 
Mediadelprogrammet under Et Kreativt Europa kan ses som et passende svar på branchens 
behov, eftersom det peger på de fleste af de relevante udfordringer for branchen, 
indeholder en forhøjelse af budgettet for mediefinansiering på 28,6 % og holder fast ved de 
af de tidligere programmers støtteforanstaltninger, der beviseligt fungerer godt.  
 
Indførelsen af nye finansielle instrumenter og kapacitetsopbygningsaktiviteter gennem 
Media-delprogrammet er desuden en tydelig reaktion på branchens behov for bedre adgang 
til finansiering.  SMV’er fra mindre medlemsstater, hvis adgang til finansiering er særligt 
vanskelig, har imidlertid behov for en eller anden form for sikkerhedsmekanisme, som kan 
sikre, at de har lige adgang til garantifonden. Det er også vigtigt, at der gøres grundigt 
opmærksom på ordningen i hele EU.  
 
Mediadelprogrammet er meget positivt, idet det fokuserer endnu mere på de digitale 
teknologier. Men der nævnes ikke eksplicit noget om støtte til nye 
historiefortællingsformater og projekter, der kan lette licensinitiativer vedrørende 
onlinerettigheder. I den forstand virker det stadig til at være temmelig fokuseret på film og 
den traditionelle distribution af disse, og det er ikke præcist nok hvad dets overordnede 
formål angår.   
 
Desuden prioriteres publikumsudvikling i programmet, men det anerkender på den anden 
side ikke behovet for at udvikle særlige dele af publikum, såsom børn eller ældre, og det 
nævner heller ikke behovet for at styrke borgernes mediekundskab. Endelig indeholder det 
ikke nogen planer om at yde støtte til den audiovisuelle arv.  
 
Politiske anbefalinger  
 
Der kan fremsættes en række anbefalinger til Europa-Parlamentet med henblik på at 
forbedre forordningens tekst for at sikre, at den audiovisuelle sektor modtager så effektiv 
en støtte som muligt.  
 
Politikmål: sikre bedre koordinering af støtteordninger til de kulturelle og kreative 
sektorer  
 
Der er mange andre europæiske programmer, som sektoren kan drage stor nytte af, så det 
bør præciseres, hvordan de kan supplere hinanden: Det kan ske ved hjælp af:  
 

 høring af Et Kreativ Europas administrationsenheder og støttemodtagere om 
relaterede initiativer for at opfordre audiovisuelle virksomheder til at drage nytte af 
andre europæiske programmer 

 etablering af målrettede kommunikationskampagner rettet mod den audiovisuelle 
sektor vedrørende passende programmer. 
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Politikmål: sikre, at Et Kreativt Europa gør bedst mulig brug af nye teknologier til 
at skabe og udbrede europæiske visuelle værker og gøre disse tilgængelige 
 
Støtten i forbindelse med programmet for den audiovisuelle sektor bør fokuseres tydeligere 
på:  
 

 anvendelse af digitale teknologier til udvikling af nye indholdsformater  
 anvendelse af digitale teknologier til distribution og udbredelse af alle former for 

audiovisuelt indhold på nye digitale platforme (smartphones, tablet-pc’er, 
spillekonsoller, pc'er osv.)  

 levering af støtte til nyskabende mekanismer, som letter erhvervelse og forvaltning 
af rettigheder med henblik på onlinedistribution, såsom kollektive metoder samt 
rettighedssammenstillere og -databaser   

 
Politikmål: sikre bedre adgang til finansiering for audiovisuelle SMV’er i hele EU 
 
Der kan stilles en række forslag til, hvordan den audiovisuelle sektor kan sættes i stand til 
at drage størst mulig nytte af den foreslåede nye finansielle facilitet:  
 

 give adgang til faciliteten for bestemte audiovisuelle medieinvesteringsinstitutioner  
 sikre adgang til denne i alle EU’s medlemslande, og navnlig for SMV’er i mindre 

lande, gennem kontaktformidlings- og netværksdannelsesmekanismer mellem 
investorer og virksomheder fra mindre lande  

 sikre, at flere finansielle formidlere får gavn af den i hvert land, herunder 
sektorspecifikke specialister. 

 
Politikmål: øge efterspørgslen gennem publikumsopbygning og bedre branding 
 
Mere målrettede prioriteringer og aktioner, der kan opfylde sektorens behov for øget 
efterspørgsel, bør udvikles gennem: 
 

 initiativer til publikumsudvikling med fokus på børn og unge 
 sikring af støtte til andre metoder til at opnå mediekundskab end konferencer, 

seminarer og politisk dialog   
 fokus på navnlig det ældre publikum, også i forbindelse med mediekundskab  
 sikring af støtte til undertekster til europæiske film  
 sikring af, at europæiske audiovisuelle produkter brandes, f.eks. ved at bevare 

Media-logoet.   
 

Politikmål: beskytte og fremme den europæiske audiovisuelle arv 
 
Et Kreativt Europa-programmet bør stille støtte til rådighed for: 
 

 audiovisuelle arkiver med henblik på digitalisering af den audiovisuelle arv  
 spredning og udbredelse af den europæiske audiovisuelle arv gennem alle former for 

digitale platforme.  
 

 


