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KOKKUVÕTE  
 
Käesolevas teemadokumendis esitatakse Euroopa Parlamendi kultuuri- ja 
hariduskomisjonile programmi „Loov Euroopa” MEDIA tegevussuuna ja sektoriülese 
tegevussuuna audiovisuaalsektorit käsitlevate sätete kriitiline hinnang.  
 
Euroopa audiovisuaalsektor, mille alla kuuluvad filmid, televisioon, videomängud ja 
multimeedium, toodab aastas ligikaudu 107,4 miljardi euro ulatuses lisandväärtust, annab 
tööd 1,2 miljonile inimesele (Sloveenia MEDIA teabepunkt) ning filmidega seotud 
meelelahutusturg1 kasvab aastaks 2013 hinnanguliselt Lääne-Euroopas 3,4% ja Ida-
Euroopas 6,9% aastas (PwC, 2009, lk 317). Sektoris tegutsevad peamiselt VKEd ja 
mikroettevõtjad, samuti mitu suurt, peamiselt USAst pärit vertikaalselt integreeritud 
ettevõtjat (KEA, 2005, lk 227). Tugev audiovisuaalsektor annaks positiivse panuse Euroopa 
projekti identiteetide tugevdamise, kultuurilise mitmekesisuse parema väljendamise ning 
majandusarengu, sotsiaalse integratsiooni ja uuendustegevuse toetamise vahendusel.  
 
Euroopa Komisjoni (EK) ettepanek programmi „Loov Euroopa” kohta on koostatud selleks, 
et aidata audiovisuaalsektoril (ja kultuuri- ja loomesektoritel üldiselt) lahendada nelja 
järgmist põhiprobleemi:  
 
 turu killustatus: Euroopas on audiovisuaalteoste tootmine ja levitamine tihedalt seotud 

kultuuriliste ja keeleliste piiridega. See suurendab küll kultuurilist mitmekesisust, kuid 
tõkestab tööde riikidevahelist levikut; 

 kultuuri- ja loomesektorite (KLS) probleemid juurdepääsul rahastamisvahenditele; 
audiovisuaalvaldkonna ettevõtjatel on raskuseid laenu saamisega, sest nad ei suuda 
pakkuda tagatisi (ennustamatu nõudlus, mittemateriaalsed varad, raskused loovuse, 
originaalsuse, talendi hindamisel …) ja finantsasutustel puuduvad sageli 
audiovisuaalsete projektide hindamise kogemused; 

 üleilmastumise ja digitehnoloogiale ülemineku mõju: digitehnoloogia ja üleilmastumine 
avaldavad survet tavapärastele levitusmehhanismidele ja ärimudelitele, mistõttu on 
tarvis teha suuri investeeringuid, et pidada sammu tehnoloogilise arenguga ja püsida 
konkurentsivõimeline; 

 võrdlusandmete vähesus: audiovisuaalsektoril on keeruline saada erainvesteeringuid ja 
kujundada tõenduspõhist poliitikat, sest ei ole saadaval põhjalikke andmeid Euroopa 
audiovisuaalturu kohta – ei turuosaliste ja publiku ega Euroopa audiovisuaalteoste 
leviku kohta.  

 
Programmi „Loov Euroopa” eesmärgid on soodustada keelelise ja kultuurilise 
mitmekesisuse säilitamist ja edendamist Euroopas ning tugevdada kultuuri- ja 
loomesektorite konkurentsivõimet eesmärgiga hoogustada arukat, jätkusuutlikku ja 
kaasavat majanduskasvu. Programm koosneb kolmest tegevussuunast: kultuuri 
tegevussuund, MEDIA tegevussuund (asendab olemasolevaid programme „MEDIA” ja 
„MEDIA Mundus”) ning sektoriülene tegevussuund, mis hõlmab esimese kahe suuna 
horisontaalseid aspekte.  
 
Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku suurendada eelarvet võrreldes eelmiste 
programmidega („Kultuur”, „MEDIA”, „MEDIA Mundus”) 37% võrra, misläbi kogueelarve 
seitsmeks aastaks ulatuks 1,8 miljardi euroni, millest MEDIA tegevussuunale eraldataks 
990 miljonit eurot (28,6% võrra rohkem).  
                                          
1  See hõlmab kinolevi, videolaenutust ning videote jaemüüki e-ja tavakaubanduses. 
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MEDIA tegevussuund 
 
MEDIA tegevussuunaga kehtestatakse sektori võimsuse suurendamise ja Euroopa 
audiovisuaalteoste riikidevahelise leviku edendamise huvides järgmised prioriteedid:  
 

 koolitada audiovisuaalvaldkonna spetsialistide ja luua nendevahelisi kontakte, 
keskendudes eelkõige digitehnoloogiale ülemineku mõjuga kohanemisele; 

 suurendada audiovisuaalsektori tegutsejate suutlikkust toota rohkem 
audiovisuaalteoseid, mis leviksid Euroopa ja riikidevahelistel turgudel; 

 hõlbustada Euroopa ja rahvusvahelist koostootmist; 

 arendada tegutsejatevahelist teabevahetust, soodustades audiovisuaalsektori 
tegutsejate juurdepääsu turgudele ja ärivahenditele, ja toetada nende projektide 
nähtavust Euroopa ja rahvusvahelistel turgudel; 

 kinolevi, sealhulgas audiovisuaalsete projektide riikidevaheline turundus, 
tootemarkide loomine, levitamine ja näitamine; 

 riikidevaheline turundamine ja levitamine veebiplatvormidel; 

 kasvatada publikut ja elavdada huvi audiovisuaalsete teoste vastu muu hulgas 
reklaami, ürituste, filmikultuuri alase pädevuse ja festivalide kaudu; 

 uute levitamisviiside paindlikkus, et soodustada uute ärimudelite teket. 

 
Sektoriülene tegevussuund  
 
Sektoriülese tegevussuunaga luuakse uus rahastamisvahend kultuuri- ja loomesektoritele 
ning riikidevahelisele poliitikakoostöö meetmetele.  
 
Rahastamisvahendiks on võlainstrument, mille kavandatud eelarve on 200 miljonit eurot ja 
mis on suunatud kultuuri- ja loomesektorites tegutsevatele VKEdele. Rahastamisvahendi 
loomise eesmärgiks on katta osaliselt finantsasutuste makseviivituse riski ja sellega 
loodetakse kaasata kultuuri- ja loomesektoritesse ühe miljardi euro ulatuses 
investeeringuid (EK 2012, lk 13). See hõlmab ka suutlikkuse tõhustamise meetmeid, et 
pakkuda finantsvahendajatele täiendavat oskusteavet, mis võimaldaks neil hinnata 
kultuuri- ja loomesektori tegutsejatega seotud riske. Rahastamisvahendiga pakutakse ka 
kultuuri- ja loomesektori tegutsejatele suutlikkuse tõhustamise programme, aidates neil 
seeläbi arendada vajalikke rahaliste vahendite kogumise ja ärialaseid oskuseid.  
 
Riikidevahelise poliitikakoostöö tugimeetmed on suunatud järgmistele tegevustele: 
 

 uusi ärimudeleid käsitlevate kogemuste vahetus riikide vahel ja võrgustike loomine; 

 turuandmete kogumine ja analüüs ning Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse 
toetamine, et soodustada andmete kogumist ja analüüsi kultuuri- ja 
loomesektorites; 

 uute ja sektoriüleste äriliste lähenemisviiside katsetamine loomingu rahastamisel, 
levitamisel ja rahaks vahetamisel;  

 konverentsid, seminarid ja poliitiline dialoog, sealhulgas kultuuri- ning 
meediapädevuse valdkonnas; 

 äsjaloodud Loova Euroopa teabepunktide võrgustiku toetamine (olemasolevate 
MEDIA teabepunktide ja Kultuuri kontaktpunktide liitmine).  
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Võrdlus eelmiste programmidega 
 
Eelmiste programmidega „MEDIA 2007” ja „MEDIA Mundus” võrreldes võib põhilised 
arengud kokku võtta järgmiselt.  
 
Tabel: „Loov Euroopa” ja põhilised arengud võrreldes eelmiste programmidega 

Põhiarengud võrreldes 
eelmiste programmidega 

Programm „Loov Euroopa” (MEDIA tegevussuund ja 
sektoriülene tegevussuund) 

Ühine raamprogramm 

– liidab eelmised programmid „Kultuur” ja „MEDIA” 
ühisesse raamistikku 
– vähem sektoripõhist lähenemist, programm kultuuri- ja 
loomesektorite jaoks 
– Loova Euroopa teabepunktide loomine  
– üldeesmärgid kooskõlas eelmiste „MEDIA” 
programmidega 
– audiovisuaalsektor hõlmab selgelt ka videomänge 

 
MEDIA eelarve suurendamine 

990 miljonit eurot (28,6% võrra rohkem) 

Sektoriülene tegevussuund:  

Uus rahastamisvahend  
200 miljonit eurot sisaldav tagatisfond 
Suutlikkuse tõhustamise programm 

Uued toetusmeetmed  

- toetus EAO-le (liikmetasu) 
- EAO hakkab koguma andmeid kultuuri- ja 

loomesektorites 
- konverentside, seminaride ja poliitilise dialoogi eraldi 
toetamine 

MEDIA tegevussuund: 

Prioriteedid võetud üle 
eelmistest programmidest 

– kutseoskuste omandamine ja täiustamine 
– arendustegevuse toetamine 
– levitamine nõudevideo platvormidel ja neile 
keskendumine 
– reklaam (üritused ja turud) 
– rahvusvaheline levitamine ja reklaam 

Uued prioriteedid 

– publiku kasvatamine 
– uute ärimudelite soodustamine järgmiste vahenditega: 

– paindlikud levitamisviisid  
– uuenduslike meetmete toetamine 

 
Eelmised prioriteedid kõnealuses 
ettepanekus ei esine 
 

– audiovisuaalpärandi levitamine 
 

Allikas: KEA European Affairs 
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Tööstusharu esindajate seisukohad audiovisuaalsektori uue 
programmi kohta  
 
Suurem osa tööstusharu sidusrühmadest on üldiselt uue MEDIA tegevussuuna suhtes 
positiivselt meelestatud, ent toonitavad teemasid, mida võiks muuta või lisada; näiteks 
soovitatakse programmi lisada toetus ärimudelite katsetamiseks ja uute platvormide 
levitamiseks, kinoekraanide digitaliseerimise toetus ja audiovisuaalpärandi toetus ning 
muude formaatide nagu ristmeedia või lühifilmide programmiga hõlmamine. Väljendati 
muret seoses uue rahastamisvahendiga, täpsemalt ebakindlusega kõlblike 
finantsvahendajate suhtes (kas ainult pangad või ka audiovisuaalsektoris tegutsevad 
erialased vahendajad), kohaldatavate tasude ja intressimäärade suhtes. Sooviti ka publiku 
sihipärasemat kasvatamist, pidades eelkõige silmas lapsi ja eakamaid inimesi. 
  
Kaugeleulatuvate sihtidega ja tööstusharu vajadusi arvestav 
programm 
 
Võib öelda, et programmi „Loov Euroopa” MEDIA tegevussuund vastab adekvaatselt sektori 
vajadustele, sest enamik sektori probleeme on kindlaks tehtud, meedia rahastamiseks 
ettenähtud eelarvet on 28,6% võrra suurendatud ja jätkatakse nende eelmiste 
programmide raames võetud meetmetega, mille toimivus on tõestatud.  
 
Lisaks vastab MEDIA tegevussuund selgelt sektori vajadusele pääseda paremini ligi 
rahalistele vahenditele, sest tegevussuuna raames luuakse uus rahastamisvahend ja 
algatatakse suutlikkust tõhustavaid tegevusi. Sellegipoolest vajavad väiksemate 
liikmesriikide VKEd, kellel on iseäranis keeruline rahastamist saada, mingit tagatismeedet, 
mille abil neil oleks võrdne juurdepääs tagatisfondile. Kavale tuleb avalikkuse tähelepanu 
juhtida terves ELis.  
 
MEDIA tegevussuuna üks väga positiivne omadus on see, et selles keskendutakse veelgi 
rohkem digitehnoloogiale. Tegevussuunas ei nimetata aga selgelt uusi loo jutustamise 
formaate ega projekte, mis hõlbustaksid internetiõiguste litsentsimise algatusi. Sellest 
küljest näib tegevussuund ikka veel keskenduvat filmile ja filmide tavapärasele 
levitamisele, ja tegevussuuna üldine ulatus ei ole piisavalt selgelt väljendatud.   
 
Kuigi programmi üheks prioriteediks on publiku kasvatamine, ei tunnistata vajadust 
suurendada konkreetset publikunišši nagu lapsed või eakad ega mainita vajadust 
suurendada meediapädevust. Ette ei ole nähtud ka audiovisuaalpärandi toetust. 
 

Poliitilised soovitused  
 
Siinkohal saab Euroopa Parlamendile esitada mitu soovitust määruse teksti parandamiseks, 
mille eesmärk oleks audiovisuaalsektorile tõhusaima toetuse tagamine.  
 
Poliitiline eesmärk: tagada kultuuri- ja loomesektorite toetuskavade parem 
koordineerimine  
 
Võttes arvesse seda, et sektor võiks saada suurt kasu paljudest muudest Euroopa 
programmidest, tuleks määrata kindlaks vastastikuse täiendavuse saavutamise viis. 
Vahendid selleks võiksid olla järgmised:  
 

 juhtorganite ja programmi „Loov Euroopa” toetusesaajate nõustamine seotud 
algatuste teemal, et julgustada audiovisuaalvaldkonna ettevõtjaid saama toetust ka 
muudest Euroopa programmidest; 

 sihtotstarbeliste teabekampaaniate läbiviimine, et teavitada audiovisuaalsektorit 
sobilikest programmidest. 
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Poliitiline eesmärk: tagada, et programm „Loov Euroopa” kasutab Euroopa 
audiovisuaalteoste loomiseks, levitamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks kõige 
paremal moel ära uusi tehnoloogiaid  
 
Audiovisuaalsektorile ette nähtud programmis peaks toetus keskenduma rohkem 
järgmistele punktidele:  
 

 digitehnoloogia kasutamine uute sisuformaatide arendamiseks;  
 digitehnoloogia kasutamine kõigi audiovisuaalsete esitusliikide levitamiseks uutel 

digitaalplatvormidel (nutitelefonid, tahvelarvutid, mängukonsoolid, personaalarvutid 
...);  

 selliste uuenduslike mehhanismide toetamine, mis hõlbustavad veebis levitamise 
õiguste saamist ja õiguste haldamist, nagu näiteks kollektiivsed taotlused või 
õiguste vahendajad ja andmebaasid.  

 
Poliitiline eesmärk: tagada kogu ELi audiovisuaalsektori VKEdele parem 
juurdepääs rahastamisele 
 
Selleks et audiovisuaalsektor saaks uuest rahastamisvahendist võimalikult rohkem kasu, 
esitatakse mitu ettepanekut:  
 

 võimaldada konkreetsetele audiovisuaalmeediasse investeerivatele asutustele 
juurdepääs rahastamisvahendile;  

 tagada kõigile Euroopa Liidu riikidele ja eelkõige väiksemate liikmesriikide VKEdele 
juurdepääs rahastamisvahendile, kasutades selleks investorite ja väiksemate 
liikmesriikide ettevõtjate vahel kontaktide ja võrgustiku loomist;  

 tagada, et iga riigi kohta saab toetust mitu finantsvahendajat, sealhulgas 
sektorispetsiifilised eksperdid. 

 
Poliitiline eesmärk: suurendada nõudlust publiku kasvatamise ja parema 
tootemarkide loomise teel 
 
Kindlasuunaliste prioriteetide ja selliste meetmete väljatöötamiseks, mis vastaksid sektori 
vajadusele suurenenud nõudluse järele, tuleks rakendada järgmist: 
 

 lastele ja noortele suunatud publiku kasvatamise algatused; 
 tagada meediapädevusele toetus, mis hõlmab rohkemat kui „konverentsid, 

seminarid ja poliitiline dialoog”;  
 keskenduda eelkõige vanemale publikule, pidades silmas ka meediapädevust;  
 tagada Euroopa filmide subtiitrimise toetus;  
 tagada Euroopa audiovisuaaltoodetele tootemarkide loomine, st säilitada MEDIA 

logo.   
 

Poliitiline eesmärk: kaitsta ja edendada Euroopa audiovisuaalpärandit 
 
Programmiga „Loov Euroopa” tuleks toetada järgmist: 
 

 audiovisuaalse pärandi digiteerimisega tegelevaid audiovisuaalseid arhiive;  
 Euroopa audiovisuaalpärandi levitamist kõigil digiplatvormidel.  

 

 


