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Astratt 
 

Din in-nota hija valutazzjoni kritika tal-Programm Ewropa Kreattiva-
Taqsima MEDIA u d-dispożizzjonijiet tat-Taqsima Transettorjali relatati 
mas-settur awdjoviżiv. Hija tiddeskrivi d-dispożizzjonijiet stabbiliti fir-
regolament propost dwar il-Programm Ewropa Kreattiva, tqabbilhom ma' 
miżuri pprovduti mill-programmi MEDIA preċedenti u tanalizza azzjonijiet 
ippjanati fir-rigward tal-isfidi prinċipali għas-settur awdjoviżiv Ewropew. 
Hija tipproponi rakkomandazzjonijiet ta' politika biex ittejjeb it-test 
propost u tassigura appoġġ effettiv.  
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SOMMARJU EŻEKUTTIV  
 
Din in-nota informattiva ipprovdi lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament 
Ewropew valutazzjoni kritika tal-Programm Ewropa Kreattiva-Taqsima MEDIA u d-
dispożizzjonijiet tat-Taqsima Transettorjali relatati mas-settur awdjoviżiv.  
 
Is-settur awdjoviżiv Ewropew, li jkopri l-films, it-televiżjoni, il-logħob bil-vidjo u s-setturi 
multimedjali, jipproduċi madwar EUR 107.4 biljun valur miżjud fis-sena, jimpjega 
1.2 miljun persuna (l-Uffiċċju MEDIA, is-Slovenja) u huwa stmat li s-suq tad-divertiment 
iffilmjat1 se jikber bi 3.4 % kull sena fl-Ewropa tal-Punent u 6.9 % fl-Ewropa tal-Lvant 
(PwC, 2009, p.317) sal-2013. Is-settur huwa prinċipalment magħmul minn SMEs u 
mikrokumpaniji, bil-preżenza ta' diversi kumpaniji kbar, l-aktar kumpaniji ta' proprjetà 
Amerikana li huma integrati vertikalment (KEA, 2005, p. 227). Settur awdjoviżiv qawwi 
jista' jikkontribwixxi b'mod pożittiv għall-proġett Ewropew billi jsaħħaħ l-identitajiet, 
jippermetti espressjonijiet ta' diversità kulturali, kif ukoll itejjeb l-iżvilupp ekonomiku, l-
integrazzjoni soċjali u l-innovazzjoni.  
 
Il-proposta tal-Programm Ewropa Kreattiva tal-Kummissjoni Ewropea (KE) ġiet imfassla 
biex tgħin lis-settur awdjoviżiv (u s-CCS b'mod ġenerali) sabiex jingħelbu erba' sfidi kbar:  
 
 Il-frammentazzjoni tas-suq: fl-Ewropa, il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta' xogħlijiet 

awdjoviżivi huma strettament marbuta mal-fruntieri kulturali u lingwistiċi. Dan 
jikkontribwixxi għal diversità kulturali akbar, iżda jillimita ċ-ċirkulazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet; 

 Id-diffikultajiet għas-setturi kulturali u kreattivi (CCS) fil-valutazzjoni tal-finanzi: 
kumpaniji awdjoviżivi jesperjenzaw diffikultajiet biex jieħdu self, minħabba li mhumiex 
f'pożizzjoni li joffru sigurtà (id-domanda imprevedibbli, in-natura intanġibbli ta' assi, id-
diffikultà ta' evalwazzjoni tal-kreattività, l-oriġinalità, it-talent...) u l-istituzzjonijiet 
finanzjarji spiss ma jkollhomx kompetenza fl-evalwazzjoni ta' proġetti awdjoviżivi; 

 L-impatt tal-globalizzazzjoni u l-bidla diġitali: it-teknoloġiji diġitali u l-globalizzazzjoni 
jpoġġu pressjoni fuq mekkaniżmi ta' distribuzzjoni u mudelli kummerċjali tradizzjonali, 
jitolbu investimenti importanti biex iżommu l-pass mal-iżviluppi teknoloġiċi u jibqgħu 
kompetittivi; 

 In-nuqqas ta' data komparabbli: aċċess għall-investiment privat u tfassil ta' politika 
bbażat fuq evidenza hija diffiċli fis-settur awdjoviżiv, minħabba nuqqas ta' data 
komprensiva dwar is-suq awdjoviżiv Ewropew: l-atturi u l-udjenzi tiegħu kif ukoll iċ-
ċirkulazzjoni ta' xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej.  

 
L-objettivi tal-Programm Ewropa Kreattiva għandhom iħeġġu s-salvagwardja u l-
promozzjoni tad-diversità kulturali u lingwistika Ewropea u jsaħħu l-kompetittività tas-
setturi kulturali u kreattivi bil-ħsieb li jiġi promoss it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv. Huwa magħmul minn tliet taqsimiet: it-Taqsima Kultura, it-Taqsima MEDIA (li 
tissostitwixxi l-programmi attwali MEDIA u MEDIA Mundus) u t-Taqsima Transettorjali li 
tkopri l-aspetti trasversali tal-ewwel tnejn.  
 
Il-KE pproponiet żieda ta' 37 % fil-baġit fir-rigward tal-programmi preċedenti (Kultura, 
MEDIA, MEDIA Mundus) biex jintlaħaq baġit totali ta' EUR 1.8 biljun għal 7 snin, li jirriżulta 
f'EUR 990 miljun għat-Taqsima MEDIA (żieda ta' 28.6 %).  
 



Id-Di partiment tal-Politika B: Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni 
____________________________________________________________________________________________ 

 6

It-Taqsima MEDIA 
 
It-Taqsima MEDIA tistabbilixxi l-prijoritajiet li ġejjin biex issaħħaħ il-kapaċitajiet tas-settur 
u biex tippromwovi ċ-ċirkulazzjoni transnazzjonali tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej:  
 

 taħriġ u netwerking ta' professjonisti awdjoviżivi, b'enfasi partikolari fuq l-
adattament għall-bidla diġitali; 

 bini ta' kapaċità tal-operaturi awdjoviżivi biex jipproduċu aktar xogħlijiet awdjoviżivi 
li jiċċirkolaw fis-swieq Ewropej u transnazzjonali; 

 faċilitazzjoni ta' koproduzzjonijiet Ewropej u internazzjonali; 

 l-iżvilupp ta' negozju għall-iskambji kummerċjali permezz ta' aċċess għas-swieq u 
għodod tan-negozju għall-operaturi awdjoviżivi, u appoġġ għall-espożizzjoni tal-
proġetti tagħhom fis-swieq Ewropej u internazzjonali; 

 distribuzzjoni teatrali, inklużi kummerċjalizzazzjoni, immarkar, distribuzzjoni u 
esibizzjoni transnazzjonali ta' proġetti awdjoviżivi; 

 kummerċjalizzazzjoni u distribuzzjoni transnazzjonali fuq pjattaformi online; 

 bini ta' udjenza u stimolu tal-interess għal xogħlijiet awdjoviżivi, inklużi promozzjoni, 
avvenimenti, films, litteriżmu u festivals; 

 flessibilità ta' modi ġodda ta' distribuzzjoni biex jitrawwem il-ħolqien ta' mudelli 
ġodda ta' negozju. 

 
It-Taqsima Transettorjali  
 
It-Taqsima Transettorjali tintroduċi faċilità finanzjarja għas-setturi kulturali u kreattivi u 
miżuri li jippromwovu l-kooperazzjoni tal-politika transnazzjonali.  
 
Il-faċilità finanzjarja hija strument ta' dejn b'baġit ippjanat ta' EUR 200 miljun, immirata 
lejn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fis-CCS. Hija maħsuba biex parzjalment tkopri r-riskju 
ta' inadempjenza għal istituzzjonijiet finanzjarji u hija mistennija li tagħmel investiment ta' 
EUR 1 biljun fis-CCS (KE 2012, p.13). Tinkludi wkoll attivitajiet ta' bini ta' kapaċità biex 
tipprovdi intermedjarji finanzjarji b'għarfien addizzjonali sabiex ikunu jistgħu jevalwaw ir-
riskji assoċjati ma' operaturi fis-CCS. Hija se tipprovdi wkoll programmi ta' bini ta' kapaċità 
għall-operaturi fis-CCS, li jgħinuhom biex jiżviluppaw ħiliet adegwati ta' ġbir ta' fondi u ta' 
negozju.  
 
Miżuri ta' appoġġ għall-kooperazzjoni tal-politika transnazzjonali huma mmirati lejn l-
attivitajiet li ġejjin: 
 

 skambju transnazzjonali ta' esperjenzi dwar mudelli ġodda ta' negozju u netwerking; 

 ġbir u analiżi ta' data tas-suq u appoġġ lill-Osservatorju Awdjoviżiv Ewropew sabiex 
jitrawwem ġbir u analiżi tad-data fis-setturi kulturali u kreattivi; 

 attivitatjiet tal-ittestjar ta' approċċi ta' negozju ġodda u transettorjali għal 
finanzjament, distribuzzjoni u ħolqien ta' monetizzazzjoni;  

 konferenzi, seminars u djalogu politiku, anke fil-qasam tal-litteriżmu kulturali u 
medjatiku; 

 appoġġ għal netwerk maħluq ġdid ta' Uffiċċji tal-Ewropa Kreattiva (l-amalgamazzjoni 
tal-Uffiċċji MEDIA eżistenti mal-Punti ta' Kuntatt tal-Programm Kultura).  

                                                                                                                                                                                          
1  Inklużi d-distribuzzjoni teatrali, il-kiri ta’ vidjows u l-bejgħ bl-imnut offline u online. 



It-taqsima media tal-programm ewropa kreattiva 2014-2020 
____________________________________________________________________________________________ 

 7

Tqabbil ma' programmi preċedenti 
 
L-iżviluppi ewlenin mill-programmi preċedenti MEDIA 2007 u MEDIA Mundus jistgħu jiġu 
miġbura kif ġej:  
 
Tabella: Il-programm Ewropa Kreattiva u l-iżviluppi ewlenin minn programmi 
preċedenti 

Żviluppi ewlenin minn 
programmi preċedenti 

Ewropa Kreattiva (Taqsimiet tal-Midja u 
Transettorjali 

Programm ta' qafas konġunt 

- l-amalgamazzjoni tal-Programmi preċedenti Kultura u 
MEDIA f'qafas komuni 
- approċċ anqas settorjali, programm għas-“Setturi 
Kulturali u Kreattivi” 
- ħolqien ta' Uffiċċji tal-programm Ewropa Kreattiva  
- objettivi ġenerali huma konformi mal-programmi 
preċedenti MEDIA 
- is-settur awdjoviżiv espliċitament jinkludi logħob vidjo 

 
Żieda fil-Baġit għall-programm 
MEDIA 

EUR 990 miljun (żieda ta' 28.6 %) 

It-Taqsima Transettorjali:  

Strument finanzjarju ġdid  
Fond ta' Garanzija ta' EUR 200 miljun  
Programm ta' bini ta' kapaċità 

Miżuri ġodda ta' appoġġ  

- appoġġ għall-OAE (miżata ta' kontribuzzjoni) 
- l-OAE għandha tiġbor id-data għas-CCS 
- appoġġ speċifiku għal konferenzi, seminars u djalogu 
politiku 

It-Taqsima MEDIA: 

Prijoritajiet li ntirtu minn 
programmi preċedenti 

- akkwist u titjib ta' kompetenzi 
- appoġġ għas-settur tal-iżvilupp 
- distribuzzjoni u attenzjoni speċjali fuq pjattaformi ta' 
VOD 
- promozzjoni (avvenimenti u swieq) 
- distribuzzjoni u promozzjoni internazzjonali 

Prijoritajiet ġodda 

- bini ta' udjenza 
- promozzjoni ta' mudelli ġodda ta' negozju permezz ta': 

- modi ta' distribuzzjoni flessibbli  
- appoġġ għal azzjonijiet innovattivi 

 
Prijoritajiet preċedenti mhux 
inklużi fil-proposta attwali 
 

- it-tixrid ta' wirt awdjoviżiv 
 

Sors: KEA Affarijiet Ewropej 
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Fehmiet tal-industrija dwar il-programm ġdid għas-settur 
awdjoviżiv  
 
Ħafna mill-partijiet interessati tal-industrija huma ġeneralment pożittivi dwar it-Taqsima 
MEDIA ġdida, iżda jenfasizzaw xi punti li jistgħu jiġu miżjuda jew mibdula, bħall-inklużjoni 
ta' aktar appoġġ għall-esperimentazzjoni b'mudelli kummerċjali u d-distribuzzjoni ta' 
pjattaformi ġodda, appoġġ għad-diġitalizzazzjoni ta' skrins, għall-wirt awdjoviżiv, u l-
inklużjoni ta' formati oħra, bħal reklamar fuq il-midja kollha jew films qosra. Tħassib 
espress fir-rigward tal-faċilità finanzjarja ġdida jkopri inċertezzi dwar intermedjarji 
finanzjarji eliġibbli (banek biss, jew anke intermedjarji speċjalizzati fis-settur awdjoviżiv) u 
l-miżati u r-rati ta' mgħax applikabbli. Hemm ukoll persuni oħra li qegħdin jappellaw għal 
żvilupp ta' udjenza aktar immirat lejn tfal u nies akbar fl-età. 
  
Programm ambizzjuż li jirrispondi għall-ħtiġijiet tal-industrija 
 
It-Taqsima MEDIA tal-Programm Ewropa Kreattiva tista' titqies bħala reazzjoni adegwata 
għall-ħtiġijiet tas-settur, għax tidentifika ħafna mill-isfidi rilevanti għas-settur, tipprevedi 
żieda ta' 28.6 % fil-baġit għall-finanzjament tal-midja u tkompli l-miżuri ta' appoġġ minn 
programmi preċedenti li huma rikonoxxuti li jaħdmu tajjeb.  
 
Barra minn hekk, permezz tal-introduzzjoni ta' strument finanzjarju ġdid u attivitajiet ta' 
bini ta' kapaċità, it-Taqsima MEDIA tirrispondi b'mod ċar għall-ħtiġijiet tas-settur biex ikun 
hemm aċċess aħjar għall-finanzi. Madankollu, l-SMEs minn Stati Membri iżgħar, b'aċċess 
ferm diffiċli għall-finanzi, jeħtieġu xi forma ta' salvagwardja biex ikun żgurat li dawn 
ikollhom aċċess ugwali għall-fond tal-garanzija. Huwa importanti wkoll li l-iskema hija 
ppubbliċizzata sew fl-UE.  
 
It-Taqsima MEDIA hija ferm pożittiva peress li tiffoka ħafna aktar mill-qrib fuq it-teknoloġiji 
diġitali. Madankollu, ma ssemmix b'mod espliċitu l-appoġġ għal formati u proġetti ġodda ta' 
rakkonti ta' stejjer li jiffaċilitaw l-inizjattivi ta' liċenzjar għad-drittijiet online. F'dan ir-
rigward, tidher li għadha pjuttost iffukata fuq films u d-distribuzzjoni tradizzjonali ta' films u 
mhix ċara biżżejjed fir-rigward tal-kamp ta' applikazzjoni ġenerali tagħha.   
 
Barra minn hekk, waqt li l-programm jipprijoritizza l-iżvilupp ta' udjenza, la jagħraf il-ħtieġa 
għat-tkabbir ta' udjenzi speċifiċi, bħal tfal jew nies ta' età akbar, u lanqas ma jsemmi l-
ħtieġa li jissaħħaħ il-litteriżmu medjatiku. Barra minn hekk ma jipprevedix appoġġ għall-
wirt awdjoviżiv. 
 
Rakkomandazzjonijiet ta' politika  
 
Diversi rakkomandazzjonijiet jistgħu jsiru lill-Parlament Ewropew biex jitjieb it-test tar-
regolament sabiex jiġi żgurat li s-settur awdjoviżiv jirċievi l-aktar appoġġ effiakċi possibbli. 
 
Objettiv ta' politika: Tiġi żgurata koordinazzjoni aħjar ta' skemi ta' appoġġ għas-
setturi kulturali u kreattivi  
 
Minħabba li hemm ħafna programmi oħra Ewropej li minnhom is-settur ikun jista' 
jibbenefika aktar, għandu jiġi speċifikat kif tista' tinkiseb il-komplementarjetà. Dan jista' 
jsir permezz ta':  
 

 konsultazzjoni ta' entitajiet ta' amministrazzjoni u benefiċjarji tal-programm Ewropa 
Kreattiva dwar inizjattivi relatati, sabiex jinkoraġġixxu kumpaniji awdjoviżivi biex 
jibbenefikaw minn programmi Ewropej oħra; 

 il-ħolqien ta' kampanji ta' komunikazzjoni mmirati lejn is-settur awdjoviżiv għal 
programmi adattati; 
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Objettiv ta' politika: Jiġi żgurat li l-programm Ewropa Kreattiva jagħmel l-aħjar 
użu ta' teknoloġiji ġodda sabiex joħloq, ixerred u jagħmel aċċessibbli x-xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej 
 
Appoġġ għall-programm fis-settur awdjoviżiv għandu jiffoka b'mod aktar espliċitu fuq:  
 

 l-użu ta' teknoloġiji diġitali għall-iżvilupp ta' formati ta' kontenut ġodda;  
 l-użu ta' teknoloġiji diġitali għad-distribuzzjoni u t-tixrid tat-tipi kollha ta' kontenut 

awdjoviżiv fuq pjattaformi diġitali ġodda (smartphones, tablets, consoles tal-logħob, 
PCs…);  

 il-provvista ta' appoġġ għal mekkaniżmi innovattivi li jiffaċilitaw l-akkwist tad-
drittijiet u l-ġestjoni tad-drittijiet għad-distribuzzjoni online, bħal approċċi kollettivi 
jew aggregaturi u bażijiet tad-data tad-drittijiet.  

 
Objettiv ta' politika: Jiġi żgurat access aħjar għall-finanzi fir-rigward tal-SMEs 
awdjoviżivi fl-UE 
 
Sabiex is-settur awdjoviżiv jikseb l-akbar benefiċċju mill-faċilità finanzjarja ġdida proposta, 
diversi proposti jistgħu jsiru:  
 

 jingħata aċċess għall-faċilità minn istituzzjonijiet speċifiċi tal-investiment tal-midja 
awdjoviżiva;  

 tingħata garanzija ta' aċċess fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, u b'mod speċjali 
lill-SMEs fil-pajjiżi ż-żgħar, permezz ta' mekkaniżmi ta' tlaqqigħ u ta' netwerking 
bejn l-investituri u l-kumpaniji minn pajjiżi iżgħar;  

 jiġi żgurat li diversi intermedjarji finanzjarji jibbenefikaw minn kull pajjiż, inklużi l-
ispeċjalisti speċifiċi għas-settur. 

 
Objettiv ta' politika: Żieda fid-domanda permezz ta' bini ta' udjenza u l-immarkar 
kummerċjali aħjar 
 
Prijoritajiet u azzjonijiet aktar immirati biex jirrispondu għall-ħtiġijiet tas-settur fir-rigward 
taż-żieda fid-domanda għandhom jiġu żviluppati permezz ta': 
 

 inizjattivi ta' żvilupp ta' udjenza li jiffukaw fuq it-tfal u ż-żgħażagħ; 
 tingħata garanzija ta' appoġġ, għajr permezz ta' "konferenzi, seminars u djalogu 

politiku", għal litteriżmu medjatiku;  
 b'mod partikolari tingħata attenzjoni lil udjenzi aktar kbar fl-età, anke b'rabta mal-

litteriżmu medjatiku;  
 tingħata garanzija ta' appoġġ għas-sottotitolar ta' films Ewropej;  
 jiġi żgurat l-immarkar ta' prodotti awdjoviżivi Ewropej pereżempju billi jinżamm il-

MEDIA Logo.   
 

Objettiv ta' politika: ikun hemm salvagwardja u promozzjoni tal-wirt awdjoviżiv 
Ewropew 
 
Il-Programm Ewropa Kreattiva għandu jipprovdi appoġġ għal: 
 

 arkivji awdjoviżivi għad-diġitalizzazzjoni tal-wirt awdjoviżiv;  
 it-tixrid u ċ-ċirkolazzjoni ta' wirt awdjoviżiv Ewropew permezz ta' kull tip ta' 

pjattaforma diġitali.  

 


