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Korte inhoud 
Deze nota is een kritische beoordeling van het programma Creatief 
Europa - onderdeel MEDIA en van de bepalingen van het 
sectoroverschrijdend onderdeel met betrekking tot de audiovisuele 
sector. Het beschrijft de bepalingen van de voorgestelde verordening 
betreffende het programma Creatief Europa, vergelijkt deze met de 
maatregelen van de vorige MEDIA-programma's en analyseert de 
geplande acties in het licht van de grote uitdagingen in de Europese 
audiovisuele sector. Het formuleert beleidsaanbevelingen om de 
voorgestelde tekst te verbeteren en doeltreffende ondersteuning te 
verzekeren.  
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LIJST VAN AFKORTINGEN 
 
 

CCS De culturele en de creatieve sector 

EAO Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector 

EC Europese Commissie 

EU Europese Unie 

kmo's Kleine en middelgrote ondernemingen  

VOD Video op verzoek 
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SAMENVATTING  
Deze achtergrondnota geeft een kritische beoordeling van het programma Creatief Europa - 
onderdeel MEDIA en van de bepalingen van het sectoroverschrijdend onderdeel met 
betrekking tot de audiovisuele sector ten behoeve van de Commissie cultuur en onderwijs 
van het Europees Parlement.  
 
De Europese audiovisuele sector, die de sectoren van de film, televisie, videospelletjes en 
multimedia omvat, produceert jaarlijks een toegevoegde waarde van 107,4 miljard euro en 
stelt 1,2 miljoen mensen te werk (MEDIA-desk Slovenië). Tegen 2013 zal de 
filmentertainmentmarkt1 met naar schatting 3,4% in West-Europa en 6,9% in Oost-Europa 
gegroeid zijn (PwC, 2009, blz. 317). De sector bestaat vooral uit kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) en micro-ondernemingen maar telt ook verscheidene grote, 
voornamelijk Amerikaanse verticaal geïntegreerde bedrijven (KEA, 2005, blz. 227). Een 
sterke audiovisuele sector kan een positieve bijdrage leveren tot het Europese project door 
de Europese identiteiten te versterken, de uitdrukking van culturele diversiteit mogelijk te 
maken en economische ontwikkeling, maatschappelijke integratie en innovatie te 
bevorderen.  
 
Het voorstel van de Europese Commissie (EC) voor het programma Creatief Europa is 
ontworpen om de audiovisuele sector (en de CCS in het algemeen) te helpen een oplossing 
te vinden voor vier belangrijke problemen:  
 
 de fragmentering van de markt: in Europa hangen de productie en verspreiding van 

audiovisuele werken nauw samen met culturele en taalkundige grenzen. Dit leidt 
enerzijds tot een grote culturele diversiteit maar beperkt anderzijds de 
grensoverschrijdende circulatie van werken; 

 de moeilijkheid voor de CCS om toegang te verkrijgen tot financiering: audiovisuele 
bedrijven hebben het moeilijk om leningen te krijgen aangezien ze geen garanties 
kunnen bieden (onvoorspelbaarheid van de vraag, immateriële aard van de activa, 
moeilijkheid van het evalueren van creativiteit, originaliteit en talent enz.) en financiële 
instellingen vaak onvoldoende ervaring hebben met het beoordelen van audiovisuele 
projecten; 

 de impact van de globalisering en digitalisering: digitale technologieën en de 
globalisering zetten de traditionele verspreidingsmechanismen en businessmodellen 
onder druk en er zijn aanzienlijke investeringen nodig om gelijke tred te houden met 
de technologische vooruitgang en competitief te blijven; 

 het tekort aan onderling vergelijkbare gegevens: als gevolg van een gebrek aan 
gedetailleerde gegevens over de Europese audiovisuele markt, de actoren en het 
publiek ervan en de circulatie van Europese audiovisuele werken is het moeilijk om in 
de audiovisuele sector toegang te krijgen tot privéfinanciering en een op feiten 
gebaseerd beleid op te stellen.  

 
De doelstellingen van het programma Creatief Europa zijn de bescherming en bevordering 
van de Europese culturele en taalkundige verscheidenheid en de verbetering van het 
concurrentievermogen van de CCS, met als doel het stimuleren van slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Het programma telt drie onderdelen: het onderdeel Cultuur, het onderdeel 
MEDIA (dat de huidige MEDIA- en MEDIA Mundus-programma's vervangt) en een 
sectoroverschrijdend onderdeel dat de transversale aspecten van de eerste twee 
onderdelen beslaat.  
De EC stelt voor om de begroting ten opzichte van de vorige programma's (Cultuur, MEDIA 
en MEDIA Mundus) met 37% te verhogen en komt zo uit op een totaalbedrag van 
1,8 miljard euro voor een periode van 7 jaar, waarvan 990 miljoen euro naar het onderdeel 
MEDIA gaat (dat betekent een verhoging van 28,6%).  
                                          
1  Inclusief bioscoopdistributie, videoverhuur en offline en online kleinhandel. 
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Het onderdeel MEDIA 

Om de capaciteiten van de sector te vergroten en de grensoverschrijdende circulatie van 
Europese audiovisuele werken te bevorderen, worden in het onderdeel MEDIA de volgende 
prioriteiten gesteld:  
 

 het opleiden en het met elkaar in contact brengen van professionals uit de 
audiovisuele sector, met bijzondere aandacht voor de aanpassing aan de 
digitalisering; 

 het vergroten van de capaciteiten van audiovisuele actoren om meer audiovisuele 
werken te produceren die op de Europese en internationale markt circuleren; 

 het stimuleren van Europese en internationale coproducties; 
 het uitbreiden van business-to-business-uitwisselingen door de toegang tot markten 

en bedrijfshulpmiddelen voor audiovisuele actoren te bevorderen, en het vergroten 
van de zichtbaarheid van hun projecten op de Europese en internationale markten; 

 het ondersteunen van de bioscoopdistributie door onder meer transnationale 
marketing, "branding", verspreiding en tentoonstelling van audiovisuele projecten; 

 het ondersteunen van transnationale marketing en verspreiding via online 
platforms; 

 het vergroten van het publiek en het aanmoedigen van de interesse voor 
audiovisuele werken, onder meer door reclame, evenementen, films, 
kennisvergroting en festivals; 

 het gebruik van flexibele, nieuwe verspreidingsmethoden om het ontstaan van 
nieuwe businessmodellen aan te moedigen. 

 
Het sectoroverschrijdende onderdeel  
Het sectoroverstijgende onderdeel omvat de invoering van een financiële faciliteit voor de 
CCS en van maatregelen ter bevordering van de transnationale beleidssamenwerking.  
 
De financiële faciliteit is een schuldinstrument met een geplande begroting van 
200 miljoen euro en richt zich tot kmo's in de CCS. Ze dient ter dekking van een deel van 
het bankroetgevaar voor financiële instellingen en zal naar verwachting zorgen voor 
investeringen ter hoogte van 1 miljard euro in de CCS (EC 2012, blz. 13). Ze omvat ook 
capaciteitsopbouwactiviteiten die tot doel hebben financiële tussenpersonen voldoende 
knowhow aan de hand te doen om de risico's die actoren in de CCS met zich mee brengen 
te kunnen beoordelen. De faciliteit voorziet ook capaciteitsopbouwprogramma's voor 
actoren in de CCS die hen moeten helpen zich de nodige vaardigheden met betrekking tot 
fondsenwerving en de nodige bedrijfskundige vaardigheden eigen te maken.  
 
De maatregelen ter ondersteuning van transnationale beleidssamenwerking hebben 
betrekking op de volgende activiteiten: 
 

 de grensoverschrijdende uitwisseling van ervaringen met nieuwe businessmodellen 
en netwerken; 

 de verzameling en analyse van marktgegevens en de ondersteuning van het EAO 
met als doel de verzameling en analyse van gegevens in de CCS aan te moedigen; 

 het testen van nieuwe en sectoroverschrijdende bedrijfsmethoden voor financiering, 
verspreiding en commerciële exploitatie van creatieve activiteiten;  

 de organisatie van conferenties, seminars en beleidsdialogen, onder meer op het 
gebied van cultuur- en mediageletterdheid; 

 de ondersteuning van het onlangs opgerichte netwerk van Creatief Europa-desks 
(waarin de bestaande MEDIA-desks en de culturele contactpunten worden 
samengevoegd).  
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Vergelijking met vorige programma's 
 
Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste verwezenlijkingen van de programma's 
MEDIA 2007 en MEDIA Mundus.   
 
Tabel: Creatief Europa en belangrijkste ontwikkelingen uit vorige programma's 

Belangrijkste ontwikkelingen 
uit vorige programma's 

Creatief Europa (onderdeel MEDIA en 
sectoroverschrijdend onderdeel) 

Een gemeenschappelijk 
kaderprogramma 

- samenvoeging van de voormalige programma's Cultuur 
en MEDIA in een gemeenschappelijk kader 
- minder sectorale benadering: programma voor de gehele 
culturele en creatieve sector 
- oprichting van Creatief Europa-desks  
- afstemming van de algemene doelstellingen op die van 
de vorige MEDIA-programma's 
- uitdrukkelijk opname van videospelletjes in de 
audiovisuele sector 

 
Begrotingsverhoging voor 
MEDIA 

990 miljoen € (verhoging van 28,6%) 

Het sectoroverschrijdende onderdeel:  

Nieuw financieringsinstrument  
Garantiefonds van 200 miljoen € 
Capaciteitsopbouwprogramma 

Nieuwe 
ondersteuningsmaatregelen  

- ondersteuning van het EAO (financiële bijdrage) 
- het EAO moet gegevens verzamelen voor de CCS 
- specifieke steun voor conferenties, seminars en 
beleidsdialogen 

Het onderdeel MEDIA: 

Uit vorige programma's 
overgenomen prioriteiten 

- verwerving en verbetering van vaardigheden 
- steun voor de ontwikkeling van de sector 
- verspreiding via en bijzondere aandacht voor VOD-
platforms 
- promotie (evenementen en markten) 
- internationale verspreiding en promotie 

Nieuwe prioriteiten 

- vergroten van het publiek 
- aanmoediging van nieuwe businessmodellen via: 

- flexibele verspreidingsmethoden  
- steun voor innovatieve acties 

 
Eerdere, niet in dit voorstel 
opgenomen prioriteiten 
 

- verspreiding van het audiovisuele erfgoed 
 

Bron: KEA European Affairs 
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Meningen van de sector over het nieuwe programma voor de 
audiovisuele sector  
 
De meeste belanghebbenden uit de sector zijn over het geheel genomen tevreden over het 
nieuwe MEDIA-onderdeel, ook al kunnen er volgens hen enkele elementen worden 
toegevoegd of veranderd, bijvoorbeeld meer steun voor het experimenteren met 
businessmodellen, de verspreiding van nieuwe platforms, de digitalisering van 
projectieschermen en voor het audiovisueel erfgoed, alsook het meerekenen van andere 
formaten zoals multimediaformaten en korte films. Daarnaast maken ze zich voor wat het 
nieuwe financiële instrument betreft zorgen over het type financiële tussenpersonen dat 
hiervoor in aanmerking komt (alleen banken of ook gespecialiseerde tussenpersonen in de 
audiovisuele sector?) en de tarieven en rentevoeten die zullen worden gebruikt. Een aantal 
belanghebbenden pleit ook voor specifieke publieksvergrotende maatregelen voor kinderen 
en senioren. 
  
Een ambitieus programma dat beantwoordt aan de behoeften van de 
sector 
 
We kunnen stellen dat het onderdeel MEDIA van Creatief Europa een gepast antwoord biedt 
op de behoeften van de sector. Het slaagt er namelijk in de belangrijkste uitdagingen voor 
de sector te identificeren, voorziet een verhoging met 28,6% van de begroting voor 
mediafinanciering en zet de ondersteuningsmaatregelen uit eerdere programma's die 
bewezen hebben efficiënt te zijn, voort.  
 
Met de invoering van een nieuw financieel instrument en capaciteitsopbouwactiviteiten 
speelt het onderdeel MEDIA bovendien duidelijk in op de behoefte van de sector aan een 
betere toegang tot financiering. Kmo's uit kleinere lidstaten, die het bijzonder moeilijk 
hebben om financiering te vinden, moeten niettemin de verzekering krijgen dat zij 
volwaardige toegang zullen hebben tot het garantiefonds. Het is ook belangrijk dat er in de 
hele EU voldoende ruchtbaarheid aan deze regeling wordt gegeven.  
 
Een bijzonder positief punt van het onderdeel MEDIA bestaat erin dat het nóg meer 
aandacht besteedt aan digitale technologieën. Het maakt evenwel niet uitdrukkelijk melding 
van steun aan nieuwe verhaalvormen noch van maatregelen om de licentieprocedures voor 
online rechten te vereenvoudigen. In dit verband blijft MEDIA zich vooral toespitsen op 
films en de traditionele verspreiding van films en weerspiegelt de inhoud van het onderdeel 
onvoldoende het algemene toepassingsgebied ervan.   
 
Daarnaast beschouwt het programma de uitbreiding van het publiek weliswaar als een 
prioriteit maar maakt het geen melding van de noodzaak om specifieke publieksgroepen 
zoals kinderen of senioren te vergroten, noch van de noodzaak om de mediageletterdheid 
te verbeteren. Het overweegt evenmin om steun te verlenen aan het audiovisuele erfgoed. 
 

Beleidsaanbevelingen  
 
Er kunnen verscheidene aanbevelingen worden gedaan aan het Europees Parlement om de 
tekst van de verordening zó te verbeteren dat de audiovisuele sector zo doeltreffend 
mogelijk ondersteund wordt.  
 
Beleidsdoelstelling: de steunregelingen voor de CCS beter coördineren  
 
Aangezien er nog heel wat andere Europese programma's bestaan die de CCS aanzienlijke 
voordelen kunnen opleveren, moet er gepreciseerd worden hoe al deze programma's 
complementair kunnen zijn. Dit kan gebeuren door middel van:  
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 de raadpleging van bestuursinstanties en begunstigden van Creatief Europa over 
onderling verwante initiatieven, met als doel audiovisuele ondernemingen ertoe aan 
te zetten ook een beroep te doen op andere Europese programma's; 

 de organisatie van op de audiovisuele sector gerichte communicatiecampagnes over 
geschikte programma's. 
 

Beleidsdoelstelling: ervoor zorgen dat Creatief Europa optimaal gebruik maakt 
van nieuwe technologieën voor de productie, verspreiding en beschikbaarstelling 
van Europese audiovisuele werken 
 
De in het programma voor de audiovisuele sector opgenomen steunmaatregelen moeten 
zich uitdrukkelijker toespitsen op:  
 

 het gebruik van digitale technologie voor de ontwikkeling van nieuwe 
inhoudsformaten;  

 het gebruik van digitale technologie voor de verspreiding van alle soorten 
audiovisuele inhoud op nieuwe digitale platforms (smartphones, tablets, 
spelconsoles, pc's enz.);  

 de ondersteuning van innovatieve mechanismen ter vereenvoudiging van de 
verwerving en het beheer van rechten voor online verspreiding, zoals collectieve 
acties, rechtengroepen en gegevensbestanden.  

 
Beleidsdoelstelling: de toegang tot financiering voor audiovisuele kmo's in de hele 
EU verbeteren 
 
Om de audiovisuele sector in staat te stellen het nieuwe financieringsinstrument optimaal 
te benutten, kunnen onder meer de volgende voorstellen worden gedaan:  
 

 toegang tot de financiële faciliteit verlenen aan instellingen die specifiek in 
audiovisuele media investeren;  

 de toegankelijkheid van de faciliteit garanderen in alle landen van de EU en in het 
bijzonder voor kmo's in kleinere landen, door investeerders en ondernemingen uit 
kleinere landen met elkaar in contact te brengen;  

 ervoor zorgen dat er in elk land meerdere financiële tussenpersonen – inclusief 
tussenpersonen met specifieke expertise in verband met de sector – van de faciliteit 
gebruikmaken. 

 
Beleidsdoelstelling: de vraag aanzwengelen door vergroting van het publiek en 
betere 'branding' 
 
De behoefte van de sector aan een grotere vraag vereist gerichte prioriteiten en 
maatregelen. Deze kunnen de vorm aannemen van: 
 

 publieksvergrotende initiatieven die zich richten tot kinderen en jonge mensen; 
 ondersteuning van de mediageletterdheid met andere middelen dan "conferenties, 

seminars en beleidsdialogen";  
 specifieke acties voor oudere publieksgroepen, ook voor wat de mediageletterdheid 

van senioren betreft;   
 ondersteuning voor de ondertiteling van Europese films;  
 initiatieven betreffende de 'branding' van Europese audiovisuele producten, 

bijvoorbeeld aan de hand van een MEDIA-logo.   
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Beleidsdoelstelling: het Europese audiovisuele erfgoed beschermen en 
bevorderen 
 
Het programma Creatief Europa moet steun bieden voor: 
 

 de archivering en digitalisering van het audiovisueel erfgoed;  
 de verspreiding van het Europees audiovisueel erfgoed via alle soorten digitale 

platforms.  

 


