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ÖSSZEFOGLALÁS  
 
Ez a tájékoztató feljegyzés kritikai értékelést ad az Európai Parlament Kulturális és Oktatási 
Bizottsága számára a Kreatív Európa program médiaágáról, valamint az audiovizuális 
iparághoz kapcsolódó kulturális-kreatív ág rendelkezéseiről.  
 
A filmes, televíziós, videojáték és multimédia ágazatot magában foglaló európai 
audiovizuális ágazat évente hozzávetőleg 107,4 milliárd euró hozzáadott értéket termel, 
1,2 millió embernek ad munkát (MEDIA Desk, Szlovénia), és becslések szerint 2013-ra a 
filmek piaca1 évente 3,4%-al nő Nyugat-Európában, míg Kelet-Európában 6,9%-al 
(PricewaterhouseCoopers, 2009, 317. o.). Az ágazat jellemzően kkv-kből és 
mikrovállalkozásokból áll, amellett hogy számos nagy, vertikálisan integrált amerikai 
tulajdonban lévő vállalat is jelen van (KEA, 2005, 227. o.). Az identitások erősítésével, a 
kulturális sokszínűség megnyilvánulásainak lehetővé tételével, valamint a gazdasági 
fejlődés, a társadalmi integráció és az innováció támogatásával egy erős audiovizuális 
ágazat jelentősen hozzájárulhat az európai projekthez.  
 
Az Európai Bizottság (EB) Kreatív Európa programjavaslata azzal a céllal készült, hogy 
segítse az audiovizuális ágazatot (és általánosságban a kulturális és kreatív ágazatot) az 
alábbi négy fő kihívás megválaszolásában:  
 
 Az egységes piac szétaprózódása: Európában az audiovizuális alkotások gyártása és 

terjesztése szorosan kapcsolódik a kulturális és nyelvi határokhoz. Ez ugyan hozzájárul 
a nagyfokú kulturális sokszínűséghez, azonban korlátozza az alkotások nemzetek 
közötti áramlását. 

 A kulturális és kreatív ágazatok finanszírozáshoz való hozzájutásának nehézségei: az 
audiovizuális vállalatok nehézségekbe ütköznek a kölcsönökhöz való hozzájutás során, 
mivel nem tudnak biztosítékot nyújtani (kiszámíthatatlan kereslet, nem anyagi jellegű 
javak, a kreativitás, eredetiség és tehetség értékelésének nehézségei stb.), a pénzügyi 
intézmények pedig gyakran nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel az 
audiovizuális projektek értékelésének területén. 

 A globalizáció és a digitális átállás hatásai: a digitális technológiák és a globalizáció 
nagy nyomást gyakorolnak a hagyományos terjesztési rendszerekre és üzleti 
modellekre, és jelentős befektetéseket követelnek a technológiai fejlődéssel való 
lépéstartás és a versenyképesség megőrzése érdekében. 

 Kevés összevethető adat: az audiovizuális ágazatban nehézségekbe ütközik a 
magánforrásokhoz való hozzájutás és a tényeken alapuló döntéshozatal, mert 
hiányoznak az európai audiovizuális piacra vonatkozó összevethető adatok a szereplők 
és a közönség, valamint az európai audiovizuális alkotások áramlása tekintetében.  

 
A Kreatív Európa célkitűzései között szerepel az európai kulturális és nyelvi sokféleség 
megőrzése és elősegítése, valamint a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének 
erősítése az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés ösztönzése céljából. A Kreatív 
Európa három ágat foglal magában, amelyek a következők: a kultúrág, a médiaág (amely 
felváltja a jelenlegi MEDIA és MEDIA Mundus programokat) és a kulturális-kreatív ág, 
amely lefedi az előző két ág közös területeit.  
 

                                          
1  Többek között a filmszínházi terjesztés, videokölcsönzés és offline és online kereskedelem. 
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Az Európai Bizottság az előző (kultúra, MEDIA és MEDIA Mundus) programokhoz képest 
37%-os költségvetés-növelést javasolt, elérve a 7 évre vonatkozó 1,8 milliárd eurós 
összköltségvetést, amelyből 990 millió euró jut a médiaágra (28,6%-os növekedés).  
 

A médiaág 
 
A médiaág az alábbi prioritásokat határozza meg az ágazat kapacitásának megerősítése, 
valamint az európai alkotások nemzetek közötti áramlásának elősegítése céljából:  
 

 audiovizuális szakemberek képzése és a kapcsolatépítés ösztönzése, különös 
tekintettel a digitális átálláshoz való alkalmazkodásra; 

 az audiovizuális szereplők kapacitásfejlesztése annak érdekében, hogy növekedjen 
az Európában és nemzetközi szinten áramló audiovizuális alkotások gyártása; 

 az európai és nemzetközi koprodukciók létrehozásának elősegítése; 

 a vállalkozások közötti csere ösztönzése az audiovizuális szereplők piacokhoz és 
üzleti eszközökhöz való hozzáférése révén, valamint projektjeik európai és 
nemzetközi piacokon való ismertségének növelése; 

 a filmszínházi terjesztés támogatása az audiovizuális projektek országok közötti 
forgalomba hozatala, márkázása, terjesztése és bemutatása révén; 

 az országok közötti forgalomba hozatal és terjesztés online platformokon történő 
támogatása; 

 közönségalakítás és az audiovizuális alkotások iránti érdeklődés felkeltése többek 
között promóción, rendezvényeken, filmműveltség kialakításán és fesztiválokon 
keresztül; 

 az új terjesztési módok rugalmassága az új üzleti modellek létrehozásának 
elősegítése érdekében. 

 
A kulturális-kreatív ág  
 
A kulturális-kreatív ág a kulturális és kreatív ágazatok szolgálatába egy új pénzügyi 
eszközt, valamint az országok közötti szakpolitikai együttműködést elősegítő 
intézkedéseket vezet be.  
 
A pénzügyi eszköz egy 200 millió eurós tervezett költségvetéssel bíró 
adósságinstrumentum, amely a kulturális és kreatív ágazat kis- és középvállalkozásait 
célozza meg. Azért jött létre, hogy a pénzügyi intézmények nemteljesítési 
hitelkockázatának egy részét fedezze, és azt várják, hogy a kulturális és kreatív 
ágazatokban 1 milliárd eurós befektetést eredményez (EB 2012, 13. o.). Tartalmaz továbbá 
kapacitásfejlesztő tevékenységeket is, melyeknek célja, hogy a pénzügyi közvetítőket olyan 
kiegészítő szakértelemmel ruházza fel, amely lehetővé teszi számukra a kulturális és 
kreatív ágazat szereplőihez köthető kockázatok értékelését. Lehetőséget nyújt továbbá a 
kulturális és kreatív ágazat szereplőinek kapacitásfejlesztésére irányuló programokra is, 
melyek segítik a szereplőket a megfelelő forrásszerzési és üzleti képességek 
elsajátításában. 
 
A nemzetek közötti szakpolitikai együttműködést elősegítő intézkedések a következő 
tevékenységekre irányulnak: 
 

 az új üzleti modellekre és a hálózatépítésre vonatkozó tapasztalatok országok 
közötti cseréje; 
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 piaci adatok gyűjtése és elemzése, valamint az Európai Audiovizuális Megfigyelő 
Intézet támogatása a kulturális és kreatív ágazatokban elvégzendő adatgyűjtés és -
elemzés előmozdítása érdekében; 

 az alkotások finanszírozására, terjesztésére és hasznosítására irányuló új, ágazatok 
közötti üzleti megközelítések vizsgálata;  

 konferenciák, szemináriumok és szakpolitikai párbeszédek szervezése, többek között 
a kulturális és médiaműveltség terén; 

 az újonnan létrehozott Creative Europe Desks hálózat támogatása (a már létező 
MEDIA Deskek összevonása a kulturális kapcsolattartó pontokkal).  
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Összehasonlítás a korábbi programokkal 
 
A korábbi MEDIA 2007 és MEDIA Mundus programokhoz képest a főbb fejleményeket a 
következőképpen lehet összefoglalni:  
 
Táblázat: Kreatív Európa és a főbb fejlemények a korábbi programokhoz képest 

 Főbb fejlemények a korábbi 
programokhoz képest 

Kreatív Európa (a médiaág és a kulturális-kreatív 
ág) 

A közös keretprogram 

– közös keretbe foglalja a korábbi kultúra és MEDIA 
programokat 
– megközelítése kevésbé ágazati, a „kulturális és kreatív 
ágazatokra” irányuló program 
– létrehozza a Kreatív Európa Deskek hálózatát  
– általános célkitűzései összhangban vannak a korábbi 
MEDIA programokkal 
– a videojátékokat egyértelműen az audiovizuális ágazatba 
sorolja 

 
A MÉDIA költségvetésének 
emelése 

990 millió euró (28,6%-os emelés) 

A kulturális-kreatív ág:  

Új pénzügyi eszköz  
200 millió eurós garanciaalap 
Kapacitásfejlesztési program 

Új támogatási intézkedések  

– az EAO támogatása (hozzájárulási díj)– az EAO a 
kulturális és kreatív ágazatra vonatkozó adatgyűjtése 
– külön támogatás konferenciákra, szemináriumokra és 
szakpolitikai párbeszédekre 

Médiaág: 

A korábbi programokból átvett 
prioritások 

– képességek megszerzése és fejlesztése 
– a fejlesztési ágazat támogatása 
– terjesztés, különös tekintettel a VOD-platformokra 
– promóció (rendezvények és piacok) 
– nemzetközi terjesztés és promóció 

Új prioritások 

– közönségalakítás 
– új üzleti modellek fejlesztése: 

– rugalmas terjesztési módok és  
– az innovatív fellépések támogatása révén. 
 

 
A jelenlegi javaslatban nem 
szereplő korábbi prioritások 
 

– az audiovizuális örökség terjesztése 
 

Forrás: KEA European Affairs 
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Az audiovizuális ágazatra vonatkozó új programmal kapcsolatos 
ágazati álláspontok  
 
Az érdekelt ágazati felek nagy része általánosságban kedvezően értékeli az új médiaágat, 
azonban felhívja a figyelmet néhány olyan pontra, amellyel ki lehetne egészíteni vagy 
amelyeket meg lehetne változtatni: be lehetne építeni például az üzleti modellekkel 
kapcsolatos kísérletek és az új platformok terjesztése tekintetében nyújtott megnövelt 
támogatást, a filmek digitalizálásához és az audiovizuális örökségmegőrzéséhez nyújtott 
támogatást, valamint egyéb formákat – például a cross-médiára és a rövidfilmeket – is. Az 
új pénzügyi eszközzel kapcsolatban felmerült aggályok kitérnek a támogatható pénzügyi 
közvetítők körére (kizárólag a bankok vagy az audiovizuális ágazat szakosodott közvetítői 
is), valamint az alkalmazandó díjakra és kamatlábakra. Vannak olyan vélemények is, 
amelyek a gyermekekre és idősebbekre irányuló, célzottabb közönségfejlesztést 
szorgalmazzák. 
  
Az iparági szükségletekre választ adó, ambiciózus program 
 
A Kreatív Európa médiaága az iparág szükségleteire adott megfelelő válaszként 
értékelhető, hiszen felismeri az ágazatra jellemző kihívások többségét, a média 
finanszírozására vonatkozó költségvetésben 28,6%-os emelést határoz meg, valamint 
továbbra is alkalmazza a korábbi programok elismerten jól működő támogatási 
intézkedéseit.  
 
Az új pénzügyi eszköz, valamint a kapacitásfejlesztő tevékenységek bevezetésén keresztül 
a médiaág továbbá egyértelmű választ ad az ágazat finanszírozáshoz való hozzájutásának 
nehézségeire. A finanszírozáshoz való hozzájutásban különösen sok nehézséget tapasztaló, 
kisebb tagállamokban működő kis- és középvállalkozásoknak azonban szükségük van 
valamilyen biztosítékra annak érdekében, hogy egyenlő feltételek mellett jussanak hozzá a 
garanciaalaphoz. Fontos továbbá, hogy a rendszer megfelelő nyilvánosságot kapjon az 
egész Unióban.  
A médiaág abból a szempontból is kedvezően értékelhető, hogy még nagyobb hangsúlyt 
fektet a digitális technológiákra. Azonban nem tesz kifejezett említést a történetmesélés 
újabb formáinak, továbbá az online jogok engedélyezését célzó kezdeményezések 
megkönnyítésére irányuló projekteknek a támogatásáról. Ebből a szempontból továbbra is 
úgy tűnik, hogy a program leginkább a filmekre és azok hagyományos terjesztésére 
irányul, és nem teljesen egyértelmű az általános alkalmazási körére vonatkozóan.   
 
Emellett bár a program előnyben részesíti a közönségfejlesztést, mégsem ismeri fel a 
sajátos közönségcsoportok – például gyerekek és idősebbek csoportja – kialakításának 
szükségességét és nem tesz említést a médiaműveltség javításáról sem. Nem tér ki az 
audiovizuális örökség támogatásának kidolgozására sem. 
 
Szakpolitikai ajánlások  
 
Az Európai Parlament számára számos, a rendelet szövegének javításáról szóló ajánlás 
tehető annak érdekében, hogy az audiovizuális ágazat a leghatékonyabb támogatási 
formákban részesüljön.  
 
Szakpolitikai célkitűzés: A kulturális és kreatív ágazatra irányuló támogatási 
programok jobb összehangolásának biztosítása  
 
Mivel számos olyan egyéb európai program létezik, amelyből az ágazatnak jelentős előnyei 
származhatnak, meg kell határozni a összeegyeztethetőség megvalósításának módját. Ezt 
a következők révén lehet elérni:  
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 konzultáció a kapcsolódó kezdeményezésekről a Kreatív Európa irányítási 
testületével és kedvezményezettjeivel annak érdekében, hogy az audiovizuális 
vállalatokat ösztönözzék arra, hogy más európai programokból is profitáljanak; 

 az audiovizuális ágazatra irányuló, célzott kommunikációs kampány szervezése a 
megfelelő programokkal kapcsolatban. 
 

Szakpolitikai célkitűzés: Annak biztosítása, hogy a Kreatív Európa a lehető 
legjobban kihasználja az új technológiákat az európai audiovizuális alkotások 
létrehozásában, terjesztésében és hozzáférhetőségük megteremtésében 
 
A program keretében az audiovizuális ágazat számára nyújtott támogatással kapcsolatosan 
egyértelműbben hangsúlyozni kellene az alábbiakat:  
 

 a digitális technológiák felhasználása új tartalomformátumok fejlesztéséhez;  
 a digitális technológiák felhasználása az új digitális platformok (okostelefonok, 

táblagépek, játékkonzolok, számítógépek stb.) különféle audiovizuális 
tartalomtípusainak terjesztésében;  

 az online terjesztés jogainak megszerzését és kezelését elősegítő innovatív 
mechanizmusokhoz – többek között a közös megközelítéseknek, a jogok 
összegyűjtésének és adatbázisoknak – nyújtott támogatás.  

 
Szakpolitikai célkitűzés: Az audiovizuális kkv-k finanszírozáshoz való 
hozzájutásának megkönnyítése az Unióban 
 
Számos ajánlás tehető arra vonatkozóan, hogy az audiovizuális ágazat a javasolt új 
pénzügyi eszközt a lehető legjobb módon kiaknázza:  
 

 lehetővé kell tenni meghatározott, audiovizuális médiával foglalkozó befektetési 
intézmények számára, hogy hozzájussanak az eszközhöz;  

 a hozzájutás biztosítása az Európai Unió valamennyi országában, különösen a kisebb 
országokban működő kkv-k számára, a kisebb országok vállalatai és a befektetők 
közötti párosítás és hálózatépítési mechanizmusok révén;  

 annak biztosítása, hogy egy országból több pénzügyi közvetítő, többek között az 
ágazatra szakosodott szakemberek is előnyökhöz juthassanak. 

 
Politikai célkitűzés: A kereslet növelése közönségalakítás és jobb márkaépítés 
révén 
 
Az ágazat fokozottabb kereslet iránti szükségleteire választ adó, célzottabb prioritásokat és 
intézkedéseket kell kidolgozni az alábbiak révén: 
 

 gyerekeket és fiatalokat megcélzó közönségfejlesztési kezdeményezések; 
 a médiaműveltség tekintetében nyújtott támogatás garantálása, a „konferenciák, 

szemináriumok és szakpolitikai párbeszédek” eszközén kívüli eszközökkel;  
 az idősebb közönségre irányított különleges figyelem, többek között a 

médiaműveltség terén;  
 támogatás nyújtása európai filmek feliratozásához;  
 az európai audiovizuális termékek márkázásának biztosítása, például a MEDIA logó 

megtartásával.   
 

Politikai célkitűzés: Az európai audiovizuális örökség megőrzése és támogatása 
 
A Kreatív Európa programnak támogatást kell nyújtania az alábbiak tekintetében: 
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 az audiovizuális örökség digitalizálására szolgáló audiovizuális archívumok;  
 az európai audiovizuális örökség terjesztése és megosztása mindenféle digitális 

platformon keresztül.  


