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Abstrakt 
 

Táto správa predstavuje kritické posúdenie oblasti MEDIA programu 
Tvorivá Európa a ustanovení medzisektorovej oblasti, ktoré sa týkajú 
audiovizuálneho sektora. Opisuje ustanovenia navrhovaného nariadenia 
o programe Tvorivá Európa, porovnáva ich s opatreniami ustanovenými 
v predošlých programoch MEDIA a analyzuje plánované opatrenia 
vzhľadom na hlavné problémy európskeho audiovizuálneho sektora. 
Navrhuje odporúčania v oblasti politík na zlepšenie navrhovaného znenia 
a zabezpečenie účinnej podpory.  
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ZOZNAM SKRATIEK 
 
 

CCS Sektory kultúry a tvorivej činnosti 

EAO Európsky audiovizuálny informačný úrad 

EK Európska komisia 

EÚ Európska únia 

MSP Malé a stredné podniky  

VOD Služba video na požiadanie 
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ZHRNUTIE  
 
Táto informačná správa predkladá Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru 
a vzdelávanie kritické posúdenie oblasti MEDIA programu Tvorivá Európa a ustanovení 
medzisektorovej oblasti, ktoré sa týkajú audiovizuálneho sektora.  
 
Európsky audiovizuálny sektor, ktorý zahŕňa sektory filmu, televízie, videohier 
a multimédií, vyprodukuje ročne približne 107,4 miliárd EUR pridanej hodnoty 
a zamestnáva 1,2 milióna ľudí (informačná kancelária MEDIA, Slovinsko), pričom sa 
odhaduje, že trh filmovej zábavy1 bude do roku 2013 rásť v západnej Európe až o 3,4 % 
a vo východnej Európe o 6,9 % ročne (PwC, 2009, s. 317). Sektor sa skladá najmä 
z malých a stredných podnikov a mikrospoločností, so zastúpením niekoľkých veľkých 
vertikálne integrovaných spoločností, ktoré majú zväčša vlastníkov z USA (KEA, 2005, 
s. 227). Silný audiovizuálny sektor môže pozitívne prispieť k európskemu projektu 
posilnením identít, umožnením vyjadrenia kultúrnej rozmanitosti, ako aj podporou 
hospodárskeho rozvoja, sociálnej integrácie a inovácií.  
 
Návrh programu Tvorivá Európa, ktorý predložila Európska komisia (EK), má 
audiovizuálnemu sektoru (a sektorom kultúry a tvorivej činnosti všeobecne) pomôcť 
prekonať štyri hlavné problémy:  
 
 fragmentáciu trhu:  výroba a distribúcia audiovizuálnych diel v Európe je úzko spojená 

s kultúrnymi a jazykovými hranicami. To prispieva k vysokej kultúrnej rozmanitosti, 
obmedzuje však šírenie diel na nadnárodnej úrovni, 

 zložitý prístup odvetví kultúry a tvorivej činnosti (CCS) k finančným prostriedkom: 
audiovizuálne spoločnosti majú problémy pri získavaní úverov, pretože nedokážu 
ponúknuť istotu (nepredvídateľný dopyt, nehmotný charakter aktív, zložité 
ohodnocovanie tvorivosti, originality, talentu...) a finančným inštitúciám často chýbajú 
odborné skúsenosti s hodnotením audiovizuálnych projektov, 

 dosah globalizácie a prechod na digitálne technológie: digitálne technológie 
a globalizácia vyvíjajú tlak na tradičné mechanizmy distribúcie a obchodné modely, 
pričom si vyžadujú významné investície na udržanie kroku s vývojom technológií 
a zachovanie konkurencieschopnosti, 

 nedostatok porovnateľných údajov: získavanie súkromných investícií a tvorba politík na 
základe overených poznatkov sú v audiovizuálnom sektore zložité vzhľadom na 
nedostatok komplexných údajov o európskom audiovizuálnom trhu: jeho aktéroch 
a publiku, ako aj o šírení európskych audiovizuálnych diel.  

 
Cieľmi programu Tvorivá Európa sú podpora zabezpečenia a presadzovania európskej 
kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a posilnenie konkurencieschopnosti sektorov kultúry 
a tvorivej činnosti so zámerom presadzovať inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. 
Program zahŕňa tri oblasti: oblasť Kultúra, oblasť MEDIA (ktorá nahrádza súčasné programy 
MEDIA a MEDIA Mundus) a medzisektorovú oblasť, do ktorej patria prierezové hľadiská 
prvých dvoch oblastí.  
 
Európska komisia navrhla v porovnaní s predošlými programami (Kultúra, MEDIA, MEDIA 
Mundus) zvýšenie rozpočtu o 37 % s cieľom dosiahnuť celkový rozpočet 1,8 miliardy EUR 
na 7 rokov, z čoho oblasť MEDIA získa 990 miliónov EUR (zvýšenie o 28,6 %).  
 
                                                           
1  Vrátane distribúcie filmov do kín, videopožičovní a elektronického a neelektronického maloobchodného predaja. 
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Oblasť MEDIA 
 
Oblasť MEDIA určuje nasledovné priority na posilnenie kapacít sektora a na podporu šírenia 
európskych audiovizuálnych diel na nadnárodnej úrovni:  
 

 odborné vzdelávanie a vytváranie sietí odborníkov v audiovizuálnej oblasti 
s osobitným zameraním na prispôsobenie sa prechodu na digitálne technológie, 

 budovanie kapacít subjektov pôsobiacich v audiovizuálnom sektore na vytváranie 
väčšieho počtu audiovizuálnych diel šírených na európskych a nadnárodných trhoch, 

 uľahčenie európskych a medzinárodných koprodukcií, 

 rozvoj výmeny medzi podnikmi prostredníctvom prístupu subjektov pôsobiacich 
v audiovizuálnom sektore k trhom a obchodným nástrojom a podpora uvádzania ich 
projektov na európske a medzinárodné trhy, 

 distribúcia filmov do kín vrátane nadnárodného marketingu, vytvárania značiek, 
distribúcie a vystavovania audiovizuálnych projektov, 

 nadnárodný marketing a distribúcia na online platformách, 

 získavanie a udržiavanie publika a podnecovanie záujmu o audiovizuálne diela 
vrátane propagácie, podujatí, filmovej gramotnosti a festivalov, 

 pružnosť nových spôsobov distribúcie na podporu vytvárania nových obchodných 
modelov. 

 
Medzisektorová oblasť  
 
Medzisektorová oblasť zavádza finančný nástroj pre sektory kultúry a tvorivej činnosti 
a opatrenia na nadnárodnú spoluprácu v oblasti politík.  
 
Finančný nástroj je dlhovým nástrojom s plánovaným rozpočtom 200 miliónov EUR a je 
zameraný na malé a stredné podniky v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti. Má čiastočne 
kryť riziko platobnej neschopnosti vo vzťahu k finančným inštitúciám a očakáva sa, že získa 
investície do sektorov kultúry a tvorivej činnosti vo výške 1 miliardy EUR (EK 2012, s. 13). 
Zahŕňa tiež činnosti v oblasti budovania kapacít s cieľom poskytnúť finančným 
sprostredkovateľom dodatočné odborné znalosti, ktoré im umožnia hodnotiť riziká spojené 
so subjektmi v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti. Bude tiež zabezpečovať programy na 
budovanie kapacít pre subjekty v sektoroch kultúry a tvorivej činnosti, ktoré im majú 
pomôcť rozvíjať potrebné zručnosti v oblasti získavania finančných prostriedkov a obchodu.  
 
Podporné opatrenia na nadnárodnú spoluprácu v oblasti politík sa zameriavajú na tieto 
činnosti: 
 

 nadnárodná výmena skúseností o nových obchodných modeloch a vytváraní sietí, 

 zber a analýza trhových údajov a podpora pre Európsky audiovizuálny informačný 
úrad s cieľom podporovať zber a analýzu údajov v sektoroch kultúry a tvorivej 
činnosti, 

 testovanie činností nových a medzisektorových obchodných prístupov 
k financovaniu, distribúcii a speňažovaniu tvorby,  

 konferencie, semináre a politický dialóg, a to aj v oblasti kultúry a mediálnej 
gramotnosti, 

 podpora pre novovytvorenú sieť informačných kancelárií programu Tvorivá Európa 
(zlúčenie súčasných informačných kancelárií programu MEDIA a kultúrnych 
kontaktných bodov).  
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Porovnanie s predchádzajúcimi programami 
Kľúčový vývoj v porovnaní s predchádzajúcimi programami MEDIA 2007 a MEDIA Mundus 
možno zhrnúť takto:  
 
Tabuľka: Program Tvorivá Európa a kľúčový vývoj v porovnaní s predchádzajúcimi 
programami 

Kľúčový vývoj oproti 
predošlým programom 

Program Tvorivá Európa (oblasť Media 
a medzisektorová oblasť) 

Spoločný rámcový program 

- zlúčenie predchádzajúcich programov Kultúra a MEDIA 
do spoločného rámca 
- menej sektorový prístup, program pre „sektory kultúry 
a tvorivej činnosti“ 
- vznik informačných kancelárií programu Tvorivá Európa  
- všeobecné ciele v súlade s predchádzajúcimi programami 
MEDIA 
- audiovizuálny sektor výslovne zahŕňa videohry 

 
Zvýšenie rozpočtu pre oblasť 
MEDIA 

990 miliónov EUR (zvýšenie o 28,6 %) 

Medzisektorová oblasť:  

Nový finančný nástroj  
Záručný fond vo výške 200 miliónov EUR 
Program na budovanie kapacít 

Nové podporné opatrenia  

- podpora pre Európsky audiovizuálny informačný úrad 
(poplatok za členstvo) 

- Európsky audiovizuálny informačný úrad zbiera údaje 
pre sektory kultúry a tvorivej činnosti 

- osobitná podpora pre konferencie, semináre a politický 
dialóg 

Oblasť MEDIA: 

Priority prevzaté z predošlých 
programov 

- získavanie a zlepšovanie zručností 
- podpora pre sektor rozvoja 
- distribúcia a zameranie sa na platformy služieb videa na 
požiadanie 
- propagácia (podujatia a trhy) 
- medzinárodná distribúcia a propagácia 

Nové priority 

- získavanie a udržiavanie publika 
- presadzovanie nových obchodných modelov 
prostredníctvom: 

- pružných spôsobov distribúcie  
- podpory inovačných opatrení 

Bývalé priority nezahrnuté 
v súčasnom návrhu 

- šírenie audiovizuálneho dedičstva 
 

Zdroj : KEA European Affairs 
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Názory odvetvia na nový program pre audiovizuálny sektor  
 
Väčšina zainteresovaných strán z odvetvia vo všeobecnosti priaznivo vníma novú oblasť 
MEDIA, ale zdôrazňuje niektoré body, ktoré by sa mohli doplniť alebo zmeniť, napríklad 
zahrnutie zvýšenej podpory na skúšanie nových obchodných modelov a distribúcie nových 
platforiem, podpora na digitalizáciu premietania, pre audiovizuálne dedičstvo, a zahrnutie 
iných formátov, napríklad krížových médií alebo krátkych filmov. Obavy vyjadrené 
v súvislosti s novým finančným nástrojom sa týkajú neistoty, pokiaľ ide o oprávnených 
finančných sprostredkovateľov (len banky, alebo aj špecializovaní sprostredkovatelia 
v audiovizuálnom sektore) a príslušné poplatky a úrokové sadzby. Existujú aj hlasy, ktoré 
žiadajú cielenejšie rozvíjanie publika, pokiaľ ide o deti a staršie osoby. 
  
Ambiciózny program, ktorý reaguje na potreby odvetvia 
 
Oblasť MEDIA programu Tvorivá Európa možno vnímať ako primeranú reakciu na potreby 
sektora, keďže určuje väčšinu hlavných problémov sektora, predpokladá zvýšenie rozpočtu 
na financovanie médií o 28,6 % a pokračuje v podporných opatreniach z predchádzajúcich 
programov, ktoré dobre fungujú.  
 
Zavedením nového finančného nástroja a činností v oblasti budovania kapacít oblasť MEDIA 
navyše jasne reaguje na potrebu zabezpečenia lepšieho prístupu k finančným prostriedkom 
v sektore. Malé a stredné podniky z menších členských štátov s osobitne zložitým 
prístupom k finančným prostriedkom však potrebujú určitú formu zábezpeky na 
zabezpečenie rovnakého prístupu k záručnému fondu. Dôležitá je aj dostatočná 
informovanosť o tomto režime v celej EÚ.  
 
Oblasť MEDIA je veľmi pozitívna v tom, že sa ešte pozornejšie sústreďuje na digitálne 
technológie. Výslovne sa však nezmieňuje o podpore pre nové naratívne formáty a projekty 
na podporu iniciatív na presadzovanie licencií v oblasti online práv. Ukazuje sa, že v tejto 
súvislosti sa stále sústreďuje najmä na film a tradičnú distribúciu filmov a je nejasná, pokiaľ 
ide o jej celkový rozsah pôsobnosti.   
 
Program navyše považuje za prioritu rozvíjanie publika, neuznáva však potrebu vychovávať 
špecifické publikum, napríklad deti alebo staršie osoby, a nezmieňuje sa ani o potrebe 
posilnenia mediálnej gramotnosti. Nepredpokladá ani poskytovanie podpory na 
audiovizuálne dedičstvo. 
 
Politické odporúčania  
 
Európskemu parlamentu možno predložiť viacero odporúčaní na zlepšenie znenia nariadenia 
s cieľom zabezpečiť, aby audiovizuálny sektor získal čo najúčinnejšiu podporu.  
 
Politický cieľ: Zabezpečiť lepšiu koordináciu režimov podpory pre sektory kultúry 
a tvorivej činnosti  
 
Keďže existuje množstvo iných európskych programov, ktoré by pre sektor znamenali veľký 
prínos, malo by sa konkretizovať, ako by sa mohla zabezpečiť komplementárnosť. To sa dá 
dosiahnuť prostredníctvom:  
 

 konzultácií riadiacich subjektov a príjemcov programu Tvorivá Európa vo vzťahu 
k súvisiacim iniciatívam s cieľom podporiť audiovizuálne spoločnosti, aby využívali 
výhody iných európskych programov, 

 vytvorenia cielených komunikačných kampaní zameraných na audiovizuálny sektor, 
ktoré sa budú týkať vhodných programov. 
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Politický cieľ: Zabezpečiť, aby program Tvorivá Európa čo najlepšie využíval nové 
technológie na vytváranie, šírenie a sprístupňovanie európskych audiovizuálnych 
diel 
 
Podpora v programe určená pre audiovizuálny sektor by sa mala zreteľnejšie sústrediť na:  
 

 využívanie digitálnych technológií na rozvoj nových formátov obsahu,  
 využívanie digitálnych technológií na distribúciu a šírenie všetkých druhov 

audiovizuálneho obsahu na nových digitálnych platformách (inteligentné telefóny, 
tablety, herné konzoly, osobné počítače...),  

 poskytovanie podpory pre inovačné mechanizmy uľahčujúce získavanie práv 
a spravovanie práv v prípade online distribúcie, akými sú kolektívne prístupy alebo 
zbernice a databázy práv.  

 
Politický cieľ: Zabezpečiť lepší prístup k financovaniu pre audiovizuálne malé 
a stredné podniky v celej EÚ 
 
Na dosiahnutie toho, aby audiovizuálny sektor získal z navrhovaného nového finančného 
nástroja čo najväčšie výhody, možno predložiť viacero návrhov:  
 

 umožniť prístup k nástroju osobitným investičným inštitúciám v oblasti 
audiovizuálnych médií,  

 zaručiť prístup vo všetkých krajinách Európskej únie, najmä pre malé a stredné 
podniky v menších krajinách, prostredníctvom mechanizmov na vyhľadávanie 
partnerov a vytváranie sietí medzi investormi a spoločnosťami z menších krajín,  

 zabezpečiť v jednotlivých krajinách využívanie viacerými finančnými 
sprostredkovateľmi vrátane sektora osobitných špecialistov. 

 
Politický cieľ: Zvýšiť dopyt prostredníctvom získavania a udržiavania publika 
a lepšieho vytvárania značiek 
 
Cielenejšie priority a opatrenia, pokiaľ ide o reakciu na potreby sektora v súvislosti so 
zvýšeným dopytom, by sa mali vypracovať prostredníctvom: 
 

 iniciatív na rozvíjanie publika so zameraním na deti a mládež, 
 zaručenia podpory mediálnej gramotnosti aj inak ako prostredníctvom „konferencií, 

seminárov a politického dialógu“,  
 sústredenia pozornosti najmä na staršie publikum, a to aj vo vzťahu k mediálnej 

gramotnosti,  
 zaručenia podpory na titulkovanie európskych filmov,  
 zabezpečenia vytvárania značiek európskych audiovizuálnych výrobkov napríklad 

zachovaním loga programu MEDIA.   
 

Politický cieľ: Chrániť a podporovať európske audiovizuálne dedičstvo 
 
Program Tvorivá Európa by mal poskytovať podporu na: 
 

 audiovizuálne archívy na digitalizáciu audiovizuálneho dedičstva,  
 šírenie európskeho audiovizuálneho dedičstva v rámci všetkých druhov digitálnych 

platforiem.  


