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Šiame informaciniame pranešime kritiškai vertinama programos 
„Kūrybiška Europa“ paprogramė MEDIA ir tarpsektorinės paprogramės, 
susijusios su audiovizualiniu sektoriumi, nuostatos. Jame aprašomos 
siūlomame reglamente dėl programos „Kūrybiška Europa“ išdėstytos 
nuostatos, jos lyginamos su ankstesnėse programose MEDIA pateiktomis 
priemonėmis ir nagrinėjami numatomi veiksmai pagrindinėms Europos 
audiovizualinio sektoriaus problemoms spręsti. Šiame informaciniame 
pranešime siūlomos politikos rekomendacijos siūlomam tekstui tobulinti 
ir veiksmingai paramai užtikrinti. 
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
 
 

EAO Europos audiovizualinė observatorija 

EK Europos Komisija 

ES Europos Sąjunga 

KKS kultūros ir kūrybos sektoriai 

MVĮ mažosios ir vidutinės įmonės  

UVPP Užsakomosios vaizdo programų paslaugos 
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SANTRAUKA  
 
Šiame informaciniame pranešime Europos Parlamento Kultūros ir švietimo komitetui 
pateikiamas kritiškas programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės MEDIA ir su 
audiovizualiniu sektoriumi susijusios tarpsektorinės paprogramės nuostatų vertinimas. 
 
Europos audiovizualiniame sektoriuje, kuris apima filmų, televizijos, vaizdo žaidimų ir 
daugialypės terpės sektorius, per metus sukuriama apie 107,4 mlrd. EUR pridėtinės vertės, 
jame dirba 1,2 mln. darbuotojų (programos „Kūrybiška Europa“ centro Slovėnijoje 
duomenimis), be to, apskaičiuota, kad iki 2013 m. per metus filmuotų pramogų rinka1 
Vakarų Europoje padidės 3,4 proc., o Rytų Europoje – 6,9 proc. (PWC, 2009 m. p. 317). Šį 
sektorių iš esmės sudaro MVĮ ir labai mažos įmonės, jame taip pat yra keletas stambių, 
daugiausia priklausančių JAV, vertikaliai integruotų įmonių (KEA, 2005 m. p. 227). Tvirtas 
audiovizualinis sektorius gali padėti vykdyti Europos projektą stiprinant savitumą, sudarant 
sąlygas kultūrų įvairovės raiškai ir skatinant ekonominę plėtrą, socialinę integraciją ir 
inovacijas. 
 
Europos Komisija (EK) parengė programos „Kūrybiška Europa“ pasiūlymą, siekdama 
audiovizualiniame sektoriuje (ir KKS apskritai) padėti įveikti keturias pagrindines 
problemas: 
 
 rinkos susiskaidymą. Audiovizualinių kūrinių kūrimas ir platinimas Europoje glaudžiai 

susijęs su kultūrų ir kalbų sienomis. Tai padeda užtikrinti didelę kultūrų įvairovę, tačiau 
riboja tarptautinę kūrinių sklaidą; 

 kultūros ir kūrybos sektorių (KKS) sunkumus gauti finansavimą. Audiovizualinės 
įmonės negali užtikrinti patikimumo (neprognozuojama paklausa, nematerialusis turto 
pobūdis, sunkumai vertinant kūrybiškumą, originalumą, talentą ir kt.), todėl jos patiria 
sunkumų bandydamos gauti paskolas, o finansų įstaigoms dažnai trūksta praktinės 
audiovizualinių projektų vertinimo patirties; 

 poveikį, kurį daro globalizacija ir perėjimas prie skaitmeninių technologijų. 
Skaitmeninės technologijos ir globalizacija daro spaudimą įprastoms sklaidos 
priemonėms ir verslo modeliams ir būtina, kad svarbios investicijos neatsiliktų nuo 
technologijų pažangos ir išliktų konkurencingos; 

 palyginamųjų duomenų trūkumą. Audiovizualiniame sektoriuje sunku vertinti privačias 
investicijas ir tai, kaip kuriama įrodymais grįsta politika, nes jame trūksta išsamių 
duomenų apie Europos audiovizualinę rinką: jos dalyvius, auditoriją ir Europos 
audiovizualinių kūrinių sklaidą. 

 
Programos „Kūrybiška Europa“ tikslai – saugoti ir puoselėti Europos kultūrų ir kalbų įvairovę 
ir didinti kultūros ir kūrybos sektorių konkurencingumą siekiant remti pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą. Programą „Kūrybiška Europa“ sudaro trys paprogramės: paprogramė 
„Kultūra“, paprogramė MEDIA (kuri pakeičia dabartines programas MEDIA ir „MEDIA 
Mundus“) ir tarpsektorinė programa, apimanti abiejų minėtų paprogramių aspektus.  
 
Palyginti su ankstesnių programų („Kultūra“, MEDIA ir „MEDIA Mundus“) biudžetu, EK 
pasiūlė biudžetą padidinti 37 proc., ir visas septynerių metų biudžetas sudaro 
1,8 mlrd. EUR, o paprogramei MEDIA skiriama 990 mln. EUR (28,6 proc. daugiau). 
 

                                          
1  Įskaitant filmų rodymą kino teatruose, vaizdajuosčių nuomą ir mažmeninę prekybą internetu ir kitomis 

priemonėmis. 



Politikos departamentas b: struktūrinės paramos ir sanglaudos politika 
_________________________________________________________________ 
 

6 

Paprogramė MEDIA 
 
Siekiant didinti sektoriaus pajėgumus ir skatinti tarptautinę Europos audiovizualinių kūrinių 
sklaidą, paprogramėje MEDIA nustatomi šie prioritetai:  
 

 rengti mokymus audiovizualiniams specialistams ir sukurti jų tinklą itin daug 
dėmesio skiriant prisitaikymui prie perėjimo prie skaitmeninių technologijų; 

 stiprinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti daugiau 
audiovizualinių kūrinių, kurie būtų platinami Europos ir tarptautinėse rinkose; 

 sudaryti palankias sąlygas bendrai kurti Europos ir tarptautiniu mastu; 

 plėtoti įmonių tarpusavio mainus audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojams 
suteikiant galimybę patekti į rinkas ir naudotis verslo priemonėmis, taip pat jiems 
teikiant paramą, kad jie savo projektus galėtų pateikti Europos ir tarptautinėse 
rinkose; 

 remti filmų rodymą kino teatruose, įskaitant audiovizualinių projektų tarptautinę 
rinkodarą, prekių ženklų kūrimą, sklaidą ir pateikimą; 

 pasitelkus interneto priemones, remti tarptautinę rinkodaros ir sklaidos veiklą; 

 kurti auditoriją ir skatinti ją domėtis audiovizualiniais kūriniais, be kita ko, 
reklaminiais gaminiais, renginiais, filmais, tam tikros srities išmanymu ir festivaliais; 

 skatinti naujus lanksčius sklaidos būdus siekiant remti naujų verslo modelių kūrimą. 

 
Tarpsektorinė paprogramė  
 
Tarpsektorinėje paprogramėje numatoma kultūros ir kūrybos sektoriams skirta finansinė 
priemonė ir tarptautinio politinio bendradarbiavimo priemonės.  
 
Finansinė priemonė – tai skolos priemonė, kuriai numatomas 200 mln. EUR biudžetas, 
skirtas KKS mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ši priemonė parengta finansų įstaigų 
įsipareigojimų nevykdymo rizikai iš dalies padengti ir tikimasi, kad pagal ją bus surinkta 
1 mlrd. EUR investicijų į KKS (EK 2012 m., p. 13). Ši priemonė taip pat apima gebėjimų 
stiprinimo veiklą, kuria siekiama finansų tarpininkams suteikti papildomos praktinės 
patirties, kad jie galėtų įvertinti su KKS veiklos vykdytojais susijusią riziką. Be to, pagal ją 
KKS veiklos vykdytojams bus rengiamos gebėjimų stiprinimo programos, padėsiančios 
jiems ugdyti atitinkamus lėšų rinkimo ir verslo įgūdžius.  
 
Tarptautinio politinio bendradarbiavimo rėmimo priemonės skirtos šiai veiklai vykdyti: 
 

 tarptautiniu mastu dalytis patirtimi naujų verslo modelių ir tinklų kūrimo srityje; 

 rinkti ir analizuoti rinkos duomenis ir teikti paramą Europos audiovizualinei 
observatorijai, kad ji skatintų rinkti ir analizuoti kultūros ir kūrybos sektorių 
duomenis; 

 išbandyti naujus ir tarpsektorinius kūrinių finansavimo, sklaidos ir finansinio 
įvertinimo verslo modelius;  

 rengti konferencijas ir seminarus ir vesti politinį dialogą, be kita ko, kultūros ir 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo srityse; 

 remti naują programos „Kūrybiška Europa“ centrų tinklą (sujungiant dabartinius 
programos MEDIA centrus ir programos „Kultūra“ informacijos centrus).  
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Palyginimas su ankstesnėmis programomis 
 
Toliau apibendrinami pagrindiniai įvykiai įgyvendinant ankstesnes programas MEDIA 2007 ir 
„MEDIA Mundus“. 
 
Lentelė. Programa „Kūrybiška Europa“ ir pagrindiniai įvykiai įgyvendinant 
ankstesnes programas 

Pagrindiniai įvykiai 
įgyvendinant ankstesnes 

programas 

Programa „Kūrybiška Europa“ (paprogramė MEDIA 
ir tarpsektorinės paprogramės) 

Bendroji programa 

– Ankstesnės programos „Kultūra“ ir MEDIA sujungiamos į 
vieną bendrą programą; 
– pateikiamas mažiau sektorinis modelis (kultūros ir 
kūrybos sektorių programa); 
– sukuriami programos „Kūrybiška Europa“ informacijos 
centrai;  
– bendrieji tikslai atitinka ankstesnes programas MEDIA; 
– audiovizualinis sektorius aiškiai apima vaizdo žaidimus. 

 
Programos MEDIA biudžeto 
didinimas 

990 mln. EUR (padidinama 28,6 proc.) 

Tarpsektorinė paprogramė  

Nauja finansinė priemonė  
200 mln. EUR garantijų fondas 
Gebėjimų stiprinimo programa 

Naujos paramos priemonės  

– Parama EAO (mokesčio mokėjimas) 
– Parama EAO kultūros ir kūrybos sektorių duomenims 
rinkti 
– Speciali parama konferencijoms bei seminarams rengti ir 
politiniam dialogui vesti 

Paprogramė MEDIA 

Iš ankstesnių programų 
perimtos prioritetinės sritys 

– Įgūdžių įgijimas ir ugdymas 
– Parama plėtros sektoriui 
– UVPP priemonių sklaida ir joms skiriamas dėmesys 
– Reklamavimas (renginių ir rinkų) 
– Tarptautinė sklaida ir reklamavimas 

Naujos prioritetinės sritys 

– Auditorijos kūrimas 
– Naujų verslo modelių skatinimas 

– naudojant lanksčius sklaidos būdus 
– remiant novatoriškus veiksmus 

 
Į dabartinį pasiūlymą 
neįtrauktos ankstesnės 
prioritetinės sritys 
 

– Audiovizualinio paveldo sklaida 
 

Šaltinis. Konsultacijų bendrovė „KEA European Affairs“. 
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Sektoriaus atstovų nuomonė apie audiovizualiniam sektoriui skirtą 
naująją programą  
 
Dauguma suinteresuotųjų sektoriaus subjektų apskritai teigiamai vertina naująją 
paprogramę MEDIA, tačiau atkreipia dėmesį į keletą aspektų, kuriuos būtų galima pridurti 
arba pakeisti, pvz., numatyti didesnę paramą eksperimentams su verslo modeliais, platinti 
naujas priemones, teikti paramą ekranams skaitmeninti ir audiovizualiniam paveldui ir 
įtraukti kitus formatus, pvz., mišrias priemones ir trumpametražius filmus. Susirūpinimas 
naujosios finansinės priemonės klausimu buvo reiškiamas dėl nežinomybės, susijusios su 
reikalavimus atitinkančiais finansų tarpininkais (ar tik bankai, ar ir specializuoti 
audiovizualinio sektoriaus tarpininkai), taikomais mokesčiais ir palūkanų normomis. Be to, 
esama raginimų kurti labiau tikslinę vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų auditoriją. 
 

Plataus užmojo programa, kuria patenkinami sektoriaus poreikiai 
 
Programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė MEDIA gali būti tinkamas atsakas tenkinant 
sektoriaus poreikius, nes joje nustatoma dauguma svarbių sektoriaus problemų, numatoma 
28,6 proc. didinti programos MEDIA biudžeto finansavimą ir toliau remiamos ankstesnėse 
programose numatytos priemonės, kurios pripažintos veikiančiomis puikiai. 
 
Be to, numačius naują finansinę priemonę ir gebėjimų stiprinimo veiklą, paprogramėje 
MEDIA akivaizdžiai atsižvelgiama į sektoriaus poreikį turėti daugiau galimybių gauti 
finansavimą. Tačiau mažesnių valstybių narių MVĮ, kurioms itin sunku gauti finansavimą, 
būtina užtikrinti kokią nors apsaugą, kad joms būtų garantuojamos vienodos galimybės 
naudotis garantijų fondu. Taip pat svarbu programą plačiai skelbti visoje ES. 
 
Paprogramė MEDIA vertinama labai teigiamai tuo požiūriu, kad joje dar daugiau dėmesio 
skiriama skaitmeninėms technologijoms. Vis dėlto joje aiškiai nenurodoma parama 
naujiems istorijų pasakojimo formatams ir projektams, siekiant sudaryti palankias sąlygas 
su teisėmis internete susijusioms iniciatyvoms licencijuoti. Šiuo požiūriu tebeatrodo, kad 
programoje gana daug dėmesio skiriama filmams ir įprastai filmų sklaidai, o bendra šios 
programos taikymo sritis neaiški. 
 
Be to, nors programoje pirmenybė teikiama auditorijos kūrimui, joje nepripažįstama 
būtinybė plėsti specialias auditorijas, pvz., vaikų ar vyresnio amžiaus asmenų, taip pat 
nenurodoma būtinybė didinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą. Programoje 
taip pat nenumatoma parama audiovizualiniam paveldui. 
 

Politikos rekomendacijos  
 
Siekiant užtikrinti, kad audiovizualiniam sektoriui būtų teikiama veiksmingiausia parama, 
Europos Parlamentui galima pateikti keletą rekomendacijų reglamento tekstui patobulinti.  
 
Politikos tikslas: užtikrinti geresnį kultūros ir kūrybos sektoriams skirtų paramos 
programų koordinavimą  
 
Atsižvelgiant į tai, kad esama daug kitų Europos programų, kurios galėtų būti labai 
naudingos sektoriui, reikėtų nurodyti, kaip būtų galima užtikrinti papildomumą. Tai būtų 
galima padaryti: 
 

 susijusių iniciatyvų klausimu konsultuojantis su valdymo subjektais ir programos 
„Kūrybiška Europa“ naudos gavėjais, siekiant skatinti audiovizualines įmones 
naudotis kitomis Europos programos; 

 audiovizualiniame sektoriuje kurti tikslines informavimo tinkamų programų klausimu 
kampanijas. 
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Politikos tikslas: užtikrinti, kad naujos technologijos programoje „Kūrybiška 
Europa“ būtų kuo geriau panaudojamos Europos audiovizualiniams kūriniams 
kurti ir skleisti bei galimybei jais pasinaudoti suteikti 
 
Skiriant programoje numatytą paramą audiovizualiniam sektoriui dėmesį aiškiau reikėtų 
skirti:  
 

 skaitmeninių technologijų naudojimui kuriant naujus turinio formatus;  
 skaitmeninių technologijų naudojimui platinant ir skleidžiant visų rūšių audiovizualinį 

turinį apie naujas skaitmenines priemones (išmaniuosius telefonus, planšetinius 
kompiuterius, kompiuterinių žaidimų pultus, nešiojamuosius kompiuterius ir kt.);  

 paramos inovacijų priemonėms, kuriomis sudaromos palankios sąlygos su platinimu 
internete susijusioms teisėms įgyti ir valdyti, pvz., kolektyviniam principui ar teisių 
telkimui ir duomenų bazėms, teikimui;  

 
Politikos tikslas: užtikrinti geresnes galimybes visos ES audiovizualinėms MVĮ 
gauti finansavimą 
 
Kad audiovizualiniam sektoriui būtų sudarytos sąlygos kuo labiau pasinaudoti siūloma 
naująja finansine priemone, galima pateikti keletą pasiūlymų: 
 

 suteikti galimybę šia priemone naudotis konkrečioms į audiovizualines priemones 
investuojančioms įstaigoms;  

 užtikrinti galimybę šia priemone pasinaudoti visose Europos Sąjungos šalyse, visų 
pirma mažesnių šalių MVĮ, ir tai daryti mažesnių šalių investuotojams ir įmonėms 
taikant partnerių ieškojimo ir tinklų kūrimo priemones;  

 užtikrinti, kad kiekvienoje šalyje šia priemone pasinaudotų keletas finansų 
tarpininkų, įskaitant konkrečių sektorių specialistus. 

 
Politikos tikslas: paklausą didinti kuriant auditoriją ir geriau kuriant prekių 
ženklus 
 
Tikslingesnės prioritetinės sritys ir veiksmai, kuriais būtų patenkinami sektoriaus poreikiai 
didinti paklausą, turėtų būti rengiami: 
 

 auditorijos kūrimo iniciatyvose daugiausia dėmesio skiriant vaikams ir jaunuoliams; 
 paramą žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui didinti užtikrinant kitais 

būdais nei rengiant konferencijas, seminarus ir vedant politinį dialogą;  
 daug dėmesio žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui didinti skiriant visų 

pirma vyresnio amžiaus auditorijoms;  
 užtikrinant paramą Europos filmų subtitravimui;  
 užtikrinant Europos audiovizualinių gaminių prekės ženklo kūrimą, pvz., išlaikant 

MEDIA logotipą. 
 

Politikos tikslas: išsaugoti ir skatinti Europos audiovizualinį paveldą 
 
Pagal programą „Kūrybiška Europa“ paramą reikėtų teikti: 
 

 audiovizualiniams archyvams, siekiant skaitmeninti audiovizualinį paveldą;  
 Europos audiovizualiniam paveldui platinti ir skleisti naudojant visų rūšių 

skaitmenines priemones. 

 


