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Rezumat 
 

Această notă este o evaluare critică a programului Europa Creativă - 
componenta MEDIA şi a prevederilor din componenta transsectorială 
referitoare la sectorul audiovizual.  Nota descrie dispoziţiile prevăzute în 
regulamentul propus privind programul Europa Creativă, le compară cu 
măsurile prevăzute de programele anterioare MEDIA şi analizează 
acţiunile planificate vizând principalele provocări cu care se confruntă 
sectorul audiovizual european.  Totodată, oferă recomandări în materie 
de politici pentru îmbunătăţirea textului propus şi asigurarea unui sprijin 
eficient.  
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LISTA ABREVIERILOR 
 
 

SCC Sectoare culturale şi creative 

OAE Observatorul audiovizual european 

EC Comisia Europeană 

UE Uniunea Europeană 

IMM-uri Întreprinderi mici şi mijlocii  

VOD Video la cerere 
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SINTEZĂ  
Această notă de informare oferă Comisiei pentru educaţie şi cultură a Parlamentului 
European o evaluare critică a programului Europa Creativă - componenta MEDIA, precum şi 
a dispoziţiilor referitoare la sectorul audiovizual, conţinute în componenta transsectorială .  
 
Sectorul audiovizual european, care include filme, televiziune, jocuri video şi sectoare 
multimedia, produce aproximativ 107,4 miliarde EUR de valoare adăugată pe an, are 
angajate 1,2 milioane de persoane (MEDIA Desk Slovenia) şi se estimează că piaţa de 
divertisment filmat1 va creşte cu 3,4 % pe an în Europa de Vest şi cu 6,9% în Europa de 
Est (PwC, 2009, p.317), în 2013. Sectorul este în principal format din IMM-uri şi 
microîntreprinderi, dar există şi o serie de companii mari, în cea mai mare parte, companii 
din SUA integrate vertical (KEA, 2005, p. 227).  Un sector audiovizual puternic poate 
contribui în mod pozitiv la proiectul european prin consolidarea identităţilor, permiţând 
expresia diversităţii culturale şi sprijinind dezvoltarea economică, integrarea socială şi 
inovarea.  
 
Propunerea Comisiei Europene (CE) privind programul Europa Creativă a fost concepută 
pentru a ajuta sectorul audiovizual (şi în general sectoarele culturale şi creative) să 
depăşească patru provocări majore:  
 
 fragmentarea pieţei:  în Europa, producţia şi distribuţia de opere audiovizuale este 

strâns legată de graniţele culturale şi lingvistice; acest lucru contribuie la o mare 
diversitate culturală, dar limitează circulaţia transnaţională a operelor; 

 dificultăţile sectoarelor culturale şi creative (SCC) în accesul la finanţare: companiile 
audiovizuale întâmpină dificultăţi în accesarea creditelor, deoarece nu sunt în măsură 
să ofere siguranţă (cerere imprevizibilă, natura intangibilă a activelor, dificultatea de a 
evalua creativitatea, originalitatea, talentul etc.) iar instituţiile financiare de multe ori 
nu au expertiză în evaluarea proiectelor audiovizuale; 

 impactul globalizării şi trecerea la difuzarea digitală:  tehnologiile digitale şi 
globalizarea exercită presiuni asupra mecanismelor de distribuţie tradiţionale şi a 
modelelor de afaceri, cerând investiţii importante pentru a ţine pasul cu progresele 
tehnologice şi a rămâne competitive; 

 lipsa datelor comparabile: accesarea de investiţii private şi elaborarea de politici 
plecând de la date concrete sunt demersuri dificil de realizat în sectorul audiovizual, din 
cauza lipsei unor date globale complete privind piaţa audiovizuală europeană, actorii şi 
segmentele de audienţă, precum şi datele referitoare la circulaţia operelor audiovizuale 
europene.  

 
Obiectivele generale ale programului Europa Creativă urmează să stimuleze protejarea şi 
promovarea diversităţii lingvistice şi culturale europene şi consolidarea competitivităţii 
sectoarelor culturale şi creative, pentru a promova o creştere inteligentă, sustenabilă şi 
favorabilă incluziunii. Programul conţine trei componente: componenta Cultura, 
componenta MEDIA (care înlocuieşte programele actuale MEDIA şi MEDIA Mundus) şi o 
componenta transsectorială care acoperă aspectele transversale ale primelor două.  
 
CE a propus o majorare a bugetului cu 37% faţă de programele anterioare (Cultura, 
MEDIA, MEDIA Mundus), pentru a ajunge la un buget total de 1,8 miliarde EUR, pentru 7 
ani, rezultând astfel 990 de milioane EUR pentru componenta MEDIA (o creştere de 
28,6%).  
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Componenta MEDIA 
 
Componenta MEDIA stabileşte următoarele priorităţi pentru a consolida capacităţile 
sectorului şi pentru a promova circulaţia transnaţională a operelor audiovizuale europene:  
 

 instruirea şi crearea de reţele pentru profesioniştii din domeniul audiovizual, cu un 
accent special pe adaptarea la trecerea la difuzarea digitală; 

 consolidarea capacităţilor operatorilor audiovizuali pentru a produce mai multe opere 
audiovizuale care să circule pe pieţele europene şi transnaţionale; 

 facilitarea coproducţiilor europene şi internaţionale; 

 dezvoltarea de schimburi între firme prin accesul la pieţe şi instrumente de afaceri 
pentru operatorii din domeniul audiovizual, precum şi prin sprijinirea expunerii 
proiectelor lor pe pieţele europene şi internaţionale; 

 sprijinirea distribuţiei de producţii teatrale, prin marketing transnaţional, branding, 
distribuţie şi prezentare de proiecte audiovizuale; 

 sprijinirea comercializării şi a distribuţiei transnaţionale prin platforme online; 
 captarea audienţei şi stimularea interesului pentru operele audiovizuale, inclusiv prin 

promovare, evenimente, educaţie cinematografică şi festivaluri; 

 flexibilitatea unor noi moduri de distribuţie pentru a promova crearea de noi modele 
de afaceri. 

Componenta transsectorială  
Componenta transsectorială introduce un mecanism financiar pentru sectoarele culturale şi 
creative, precum şi măsuri de promovare a cooperării politice transnaţionale.  
 
Mecanismul financiar este un instrument de credit cu un buget planificat de 200 milioane 
EUR, ce vizează întreprinderile mici şi mijlocii din SCC.  Acesta este conceput pentru a 
acoperi parţial riscul de nerambursare pentru instituţiile financiare şi este de aşteptat să 
crească la 1 miliard EUR de investiţii în SCC (CE 2012, p.13).  Aceasta include, de 
asemenea, activităţi de consolidare a capacităţilor ce le furnizează intermediarilor financiari 
expertiză suplimentară, pentru a le permite să evalueze riscurile asociate cu operatorii din 
SCC. Instrumentul va oferi, de asemenea, programe de dezvoltare a capacităţilor pentru 
operatorii din SCC, ajutându-i să dobândească aptitudini corespunzătoare pentru colectarea 
de fonduri şi administrarea afacerilor.  
 
Măsurile de sprijinire a cooperării politice la nivel transnaţional sunt orientate spre 
următoarele activităţi: 
 

 schimburi de experienţă la nivel transnaţional privind noi modele de afaceri şi 
crearea de reţele; 

 colectarea şi analiza datelor referitoare la piaţă şi sprijin pentru Observatorul 
European al Audiovizualului pentru a promova colectarea şi analiza datelor în 
sectoarele culturale şi creative; 

 testarea unor noi strategii comerciale transsectoriale pentru finanţarea, distribuţia şi 
comercializarea creaţiilor;  

 conferinţe, seminarii şi dialog în domeniul politicilor, inclusiv în domeniul politicii 
culturale şi al celor de educaţiei în domeniul mass-media; 

 sprijin pentru nou creata reţea a birourilor Europa Creativă (rezultate din fuzionarea 
birourilor MEDIA cu punctele de contact Cultura, existente deja).  

                                                                                                                                                                                          
1  Inclusiv distribuţia de piese de teatru, închirierile video şi vânzarea offline şi online. 



Componenta media din cadrul programului Europa creativă 2014-2020 
   _________________________________________________________________________ 

 

 7

Comparaţie cu programele anterioare 
 
Principalele evoluţii din programele anterioare MEDIA 2007 şi MEDIA Mundus:  
 
Tabel: Europa Creativă: principalele evoluţii în urma programelor anterioare 

Principalele evoluţii din 
programele  anterioare 

Europa Creativă (componenta Media şi componenta 
transsectorială) 

Un program-cadru comun 

- combină programele precedente Cultura şi MEDIA într-un 
cadru comun 
- mai puţină abordare sectorială, în programul dedicat 
„Sectoarelor culturale şi creative” 
- crearea unor birouri Europa Creativă  
- obiectivele generale, în conformitate cu programele 
anterioare MEDIA 
- sectorul audiovizual include în mod explicit jocurile video 

 
Creştere a bugetului alocat 
MEDIA 

990 de milioane EUR (o creştere cu 28.6% ) 

Componenta transsectorială  

Instrumente financiare noi  
Fondul de Garantare - 200 milioane EUR  
program de consolidare a capacităţilor 

Măsuri de sprijin noi  

- sprijin pentru OAE (contribuţii financiare) 
- OAE pentru colectarea datelor pentru SCC 
- sprijin specific pentru conferinţe, seminarii şi dialogul în 
materie de politici 

Componenta MEDIA: 

Priorităţi preluate din 
programele anterioare  

- dobândirea şi perfecţionarea abilităţilor 
- sprijin pentru dezvoltarea sectorului 
- distribuţie şi concentrare pe platformele VOD 
- promovare (evenimente şi pieţe) 
- distribuţie şi promovare la nivel internaţional 

Priorităţi noi 

- captarea audienţei 
- promovarea unor noi modele de afaceri prin: 

- moduri flexibile de distribuţie  
- sprijin pentru acţiunile inovatoare 

 
Priorităţi anterioare neincluse în 
actuala propunere 
 

- diseminarea moştenirii audiovizuale 
 

Sursa: KEA European Affairs 
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Opinii ale industriei referitoare la noul program pentru sectorul 
audiovizual  
 
Majoritatea părţilor interesate din industrie au, în general, o opinie pozitivă despre noua 
componentă MEDIA, dar subliniază că există o serie de aspecte care ar putea fi adăugate 
sau modificate, cum ar fi includerea unui sprijin mai mare pentru experimentarea unor 
modele de afaceri şi distribuirea de noi platforme, sprijin pentru introducerea de ecrane 
digitale, pentru patrimoniul audiovizual, precum şi includerea de alte formate, precum 
mass-media mixte sau filme de scurt metraj.  Au fost exprimate preocupări faţă de 
incertitudinile noului instrument financiar în legătură cu intermediarii financiari eligibili 
(numai băncile, sau şi intermediari specializaţi în sectorul audiovizual) şi cu taxele aplicabile 
şi rata dobânzilor. Există, de asemenea, poziţii care susţin o abordare centrată mai mult pe 
publicul ţintă, în ceea ce priveşte copiii şi persoanele în vârstă. 
  
Un program ambiţios care răspunde nevoilor industriei 
 
Componenta MEDIA din cadrul programului Europa Creativă poate fi considerat un răspuns 
adecvat la nevoile sectorului, identificând cele mai importante provocări cu care se 
confruntă sectorul; ea prevede o creştere de 28,6% în bugetul pentru finanţarea mass-
media şi continuă măsurile de sprijin din programele anterioare care s-au dovedit de 
succes.  
 
În plus, prin introducerea unui nou instrument financiar şi a unor activităţi de consolidare a 
capacităţilor, componenta MEDIA răspunde în mod clar nevoii sectorului de a avea un acces 
mai bun la finanţare.  Cu toate acestea, IMM-urile din statele membre mai mici, al căror 
acces la finanţare e şi mai dificil, au nevoie de o garanţii pentru a se asigura că au acces 
egal la fondul de garantare. De asemenea, este important ca sistemul să fie bine mediatizat 
în întreaga UE.  
 
Componenta MEDIA este foarte pozitivă, acordând o atenţie şi mai mare tehnologiilor 
digitale.  Cu toate acestea, ea nu menţionează în mod explicit sprijinul pentru noile formate 
şi proiecte de „povestiri”, pentru a facilita iniţiativele de acordare a licenţelor pentru 
drepturile online.  În acest sens, componenta pare a acorda totuşi multă atenţie filmului şi 
distribuţiei tradiţionale de filme, dar nu este suficient de clară în ceea ce priveşte domeniul 
său de aplicare generală.   
 
În plus, deşi  programul acordă prioritate construirii de audienţe, acesta nici nu recunoaşte 
necesitatea de a construi audienţe specifice, cum ar fi copiii sau persoanele în vârstă, şi nici 
nu menţionează necesitatea de a consolida alfabetizarea mediatică. De asemenea, 
programul nu are în vedere acordarea de sprijin pentru patrimoniul audiovizual. 
 
Recomandări în materie de politici   
 
Se pot recomanda Parlamentului European pentru o serie de îmbunătăţiri ale textului 
regulamentului, pentru a se asigura că sectorul audiovizual primeşte sprijinul cel mai 
eficient.  
 
Obiectiv specific: Asigurarea unei mai bune coordonări a schemelor de sprijin 
pentru sectoarele culturale şi creative  
 
Având în vedere faptul că există multe alte programe europene prin care sectorul ar putea 
beneficia foarte mult, ar trebui să se precizeze modul în care acestea ar putea fi 
complementare. Aceasta s-ar putea realiza prin următoarele măsuri:  
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 consultarea organismelor de management şi a beneficiarilor programului Europa 
Creativă cu privire la iniţiativele conexe, pentru a încuraja companiile audiovizuale 
să beneficieze de alte programe europene; 

 crearea de campanii de comunicare orientate spre sectorul audiovizual pentru 
programe adecvate. 

 
Obiectiv specific: Asigurarea unei utilizări optime de către programul Europa a 
noilor tehnologii pentru a crea, disemina şi a face accesibile operelor audiovizuale 
europene 
 
Măsurile de sprijin din cadrul programului vizând sectorul audiovizual ar trebui să se 
concentreze mai explicit pe:  
 

 utilizarea tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea de noi formate de conţinut;  
 utilizarea tehnologiilor digitale pentru distribuţia şi difuzarea tuturor tipurilor de 

conţinut audiovizual pe noile platforme digitale (telefoane inteligente, tablete, 
console de jocuri, calculatoare personale etc.);  

 acordarea de sprijin pentru mecanisme inovatoare de facilitare a achiziţionării şi 
managementului  drepturilor de distribuţie online, cum ar fi abordări colective sau 
intermediari care reunesc mai mulţi clienţi pentru acordarea de drepturi şi baze de 
date.  

 
Obiectiv specific: Asigurarea unui acces mai bun la finanţare pentru IMM-uri în 
domeniul audiovizual din UE 
 
Pentru a permite sectorului audiovizual să beneficieze optim de noul instrument financiar 
propus, se pot sugera mai multe mai multe propuneri:  
 

 să se permită accesul la acest instrument pentru instituţiile audiovizuale de investiţii 
mass-media specifice;  

 să se garanteze accesul pentru toate ţările Uniunii Europene, şi în special IMM-urilor 
în ţările mai mici, prin intermediul unor mecanisme de contactare şi creare de reţele 
între investitori şi companiile din ţările mai mici;  

 să se asigure că în fiecare ţară există un număr de intermediari financiari care pot 
beneficia de acest instrument, inclusiv specialişti în sector. 

 
Obiectiv specific: Creşterea cererii prin consolidarea publicului şi o mai bună 
strategie de brand  
 
Ar trebui elaborate priorităţi şi acţiuni mai bine orientate, pentru a răspunde nevoii 
sectorului de creştere a cererii prin: 
 

 iniţiative de dezvoltare a audienţelor axate pe copii şi tineri; 
 garantarea unor măsuri de sprijin pentru alfabetizarea mediatică, altele decât 

„conferinţe, seminarii şi dialog în materie de politici”;  
 concentrarea în special, pe segmente de public mai în vârstă, tot în ceea ce priveşte 

alfabetizarea mediatică;  
 garantarea de sprijin pentru subtitrarea filmelor europene;  
 asigurarea strategiilor de brand pentru produsele audiovizuale europene, de 

exemplu, menţinerea logo-ului MEDIA.   
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Obiectiv specific: protejarea şi promovarea patrimoniului audiovizual european 
 
Programul Europa Creativă ar trebui să ofere sprijin: 
 

 arhivelor audiovizuale pentru digitalizarea patrimoniului audiovizual;  
 pentru diseminarea şi circulaţia patrimoniului audiovizual european prin toate tipurile 

de platforme digitale.  


