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SEZNAM OKRAJŠAV 
 
 

CCS kulturni in ustvarjalni sektor 

EAO Evropski avdiovizualni observatorij 

EK Evropska komisija 

EU Evropska unija 

MSP mala in srednja podjetja  

VOD video na zahtevo 
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POVZETEK  
 
Ta informativni sestavek Odboru Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje 
zagotavlja informacije o kritični oceni sklopa MEDIA v programu Ustvarjalna Evropa in o 
določbah medsektorskega sklopa v zvezi z avdiovizualnim sektorjem.  
 
Evropski avdiovizualni sektor, ki zajema film, televizijo, video igre in multimedijski sektor, 
ustvari približno 107,4 milijarde EUR dodane vrednosti letno, zaposluje 1,2 milijona ljudi 
(center MEDIA Slovenija), ocenjuje pa se, da bo trg filmske zabave1 do leta 2013 rasel z 
letno stopnjo 3,4 % v zahodni Evropi in 6,9 % v vzhodni Evropi (PwC, 2009, str.317). 
Sektor sestavljajo predvsem MSP in mikro podjetja, prisotnih pa je tudi nekaj velikih, 
vertikalno integriranih podjetij, katerih kapital večinoma izvira iz ZDA (KEA, 2005, str. 
227). Močan avdiovizualni sektor lahko pozitivno prispeva k evropskemu projektu s 
krepitvijo identitet, omogočanjem izražanja kulturne raznolikosti ter s krepitvijo 
gospodarskega razvoja, socialnega vključevanja in inovacij.  
 
Predlog programa Ustvarjalna Evropa, ki ga je predstavila Evropska komisija, je oblikovan z 
namenom pomagati avdiovizualnemu sektorju (in kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju na 
splošno) pri soočanju s štirimi velikimi izzivi:   
 
 razdrobljenost trga:  v Evropi sta proizvodnja in distribucija avdiovizualnih del tesno 

povezani s kulturnimi in  jezikovnimi mejami. To prispeva k veliki kulturni raznolikosti, 
vendar tudi omejuje nadnacionalno kroženje del; 

 težave kulturnega in ustvarjalnega sektorja pri dostopanju do financiranja: 
avdiovizualna podjetja izkušajo težave pri dostopanju do posojil, saj niso zmožna 
zagotavljati varnosti (nepredvidljivo povpraševanje, neopredmetena narava sredstev, 
težave pri ocenjevanju ustvarjalnosti, izvirnosti, talenta...), finančne institucije pa 
pogosto nimajo primernega strokovnega znanja za ocenjevanje avdiovizualnih 
projektov; 

 vpliv globalizacije in digitalizacija: digitalne tehnologije in globalizacija pritiskajo na 
tradicionalne mehanizme distribucije in poslovne modele, saj zahtevajo visoke naložbe 
za sledenje tehnološkemu razvoju in ohranjanje konkurenčnosti;  

 pomanjkanje primerljivih podatkov: dostopanje do zasebnih naložb in oblikovanje 
politik na podlagi dokazov sta v avdiovizualnem sektorju zapletena zaradi pomanjkanja 
celovitih podatkov o evropskem  avdiovizualnem trgu: o njegovih akterjih, občinstvu in 
kroženju evropskih avdiovizualnih del.  

 
Cilji Ustvarjalne Evrope so spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost in jo 
varovati ter okrepiti konkurenčnost kulturnega in ustvarjalnega sektorja, da bi tako 
spodbudili pametno, trajnostno in vključujočo rast.  Program zajema tri sklope: kulturni 
sklop, sklop MEDIA (ki nadomešča sedanja programa MEDIA in MEDIA Mundus) in 
medsektorski sklop, ki pokriva prečne vidike prvih dveh.   
 
Evropska komisija je predlagala 37-odstotno povišanje proračuna glede na prejšnje 
programe (Kultura, MEDIA, MEDIA Mundus), da bi tako dosegli skupni proračun v vrednosti 
1,8 milijarde EUR za 7 let, pri čemer bi sklop MEDIA dobil 990 milijonov EUR (28,6-
odstotno povečanje).  
 

                                                           
1  Vključno z gledališko distribucijo, izposojo videov ter nespletno in spletno maloprodajo.  
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Sklop MEDIA 
 
Sklop MEDIA za krepitev zmogljivosti sektorja in za spodbujanje nadnacionalnega kroženja 
evropskih avdiovizualnih del določa naslednje prednostne naloge:   
 

 usposabljanje in mreženje avdiovizualnih strokovnjakov s posebnim poudarkom na 
prilagoditvi digitalizaciji; 

 krepitev zmogljivosti avdiovizualnih izvajalcev za proizvodnjo več avdiovizualnih del, 
ki bodo krožila na evropskem in nadnacionalnem trgu; 

 spodbujanje evropskih in mednarodnih koprodukcij; 

 razvoj medpodjetniške izmenjave z dostopom avdiovizualnih izvajalcev do trgov in 
poslovnih orodij ter podpora za predstavitev njihovih projektov na evropskem in 
mednarodnem trgu; 

 gledališka distribucija, vključno z nadnacionalnim trženjem, upravljanjem blagovnih 
znamk, distribucijo in prikazom avdiovizualnih projektov; 

 nadnacionalno trženje in distribucija na spletnih platformah; 

 krepitev občinstva in spodbujanje zanimanja za avdiovizualna dela, vključno s 
promocijo, dogodki, filmi, opismenjevanjem in festivali; 

 prožnost novih načinov distribucije za spodbujanje ustvarjanja novih poslovnih 
modelov. 

 
Medsektorski sklop  
 
Medsektorski sklop uvaja finančni instrument za kulturni in ustvarjalni sektor ter ukrepe za 
nadnacionalno sodelovanje na področju politike.  
 
Finančni instrument je dolžniški instrument z načrtovanim proračunom 200 milijonov EUR, 
namenjenim malim in srednjim podjetjem v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Zasnovan 
je z namenom, da delno krije tveganje neplačila za finančne institucije, in po pričakovanjih 
bi naj v kulturni in ustvarjalni sektor pritegnil naložbe v vrednosti 1 milijarde EUR (EK 
2012, str.13). Zajema tudi dejavnosti za krepitev zmogljivosti za zagotavljanje dodatnega 
strokovnega znanja finančnim posrednikom, da bi lahko ocenili tveganja, povezana z 
izvajalci v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Prav tako bo zagotovil programe za krepitev 
zmogljivosti za izvajalce v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, kar jim bo pomagalo razviti 
ustrezno zbiranje sredstev in poslovne sposobnosti.  
 
Podporni ukrepi za nadnacionalno sodelovanje na področju politike se osredotočajo na 
naslednje dejavnosti: 
 

 nadnacionalno izmenjavo izkušenj o novih poslovnih modelih in mreženju; 

 zbiranje in analiziranje tržnih podatkov in podporo Evropskemu avdiovizualnemu 
observatoriju za spodbujanje zbiranja in analize podatkov v kulturnem in 
ustvarjalnem sektorju; 

 preskušanje dejavnosti novih in medsektorskih poslovnih pristopov k financiranju, 
distribuciji in unovčevanju stvaritev;   

 konference, seminarje in dialoge o politiki, tudi na področju kulture in medijske 
pismenosti; 

 podporo na novo oblikovani mreži programov Ustvarjalne Evrope (ki združuje 
obstoječe programe MEDIA in kontaktne točke na področju kulture).  
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Primerjava s prejšnjimi programi 
 
Ključni premiki glede na prejšnje programe MEDIA 2007 in MEDIA Mundus je mogoče 
povzeti, kot sledi:  
 
Tabela: Ustvarjalna Evropa in ključni premiki glede na prejšnje programe  

Ključni premiki glede na 
prejšnje programe  

Ustvarjalna Evropa (sklop MEDIA in medsektorski 
sklop) 

Skupni okvirni program 

– združuje prejšnja programa Kultura in MEDIA v skupni 
okvir 
– manj sektorski pristop, program za „kulturni in 
ustvarjalni sektor“ 
– oblikovanje centrov Ustvarjalna Evropa  
– splošni cilji v skladu s prejšnjimi programi MEDIA 
– avdiovizualni sektor izrecno vključuje video igre 

 
Povečanje proračuna za 
program MEDIA 

990 milijonov EUR (28,6-odstotno povečanje) 

Medsektorski sklop:  

Nov finančni instrument  
200 milijonov EUR vreden jamstveni sklad 
program za krepitev zmogljivosti 

Novi podporni ukrepi  

- podpora Evropskemu avdiovizualnemu observatoriju 
(prispevek) 

- Evropski avdiovizualni observatorij za zbiranje podatkov 
za kulturni in ustvarjalni sektor 

- posebna podpora za konference, seminarje in dialog o 
politiki 

Sklop MEDIA: 

Prednostne naloge iz prejšnjih 
programov 

– pridobivanje in izpopolnjevanje znanj in veščin 
– podpora za razvojni sektor 
– distribucija in osredotočanje na platforme videa na 
zahtevo (VOD) 
– promocija (dogodki in trgi) 
– mednarodna distribucija in promocija 

Nove prednostne naloge 

– krepitev občinstva 
– spodbujanje novih poslovnih modelov s: 

– prožnimi načini distribucije  
– podporo inovativnim dejavnostim 

 
Prejšnje prednostne naloge, ki 
niso vključene v sedanji predlog 
 

– razširjanje avdiovizualne dediščine 
 

Vir: KEA European Affairs 
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Mnenje sektorja o novem programu za avdiovizualni sektor  
 
Večina deležnikov v sektorju ima na splošno pozitivno mnenje o novem sklopu MEDIA, 
vendar pa poudarjajo nekatere točke, ki bi jih lahko dodali ali spremenili, kot so vključitev 
večje podpore za eksperimentiranje s poslovnimi modeli in distribucijo prek novih platform, 
podpora za digitalizacijo platen, za avdiovizualno dediščino in vključitev drugih formatov, 
kot so kombinirani mediji ali kratki filmi. Pomisleki obstajajo tudi glede novega finančnega 
instrumenta in njegovega kritja negotovosti v zvezi z upravičenimi finančnimi posredniki 
(samo banke ali tudi specializirani posredniki v avdiovizualnem sektorju) ter glede veljavnih 
pristojbin in obrestnih mer. Nekateri pozivajo tudi k bolj ciljnemu razvoju občinstva v zvezi 
z otroki in starejšimi. 
  
Ambiciozni program, ki odgovarja na potrebe sektorja 
 
Sklop MEDIA Ustvarjalne Evrope je mogoče obravnavati kot ustrezen odziv na potrebe 
sektorja, saj obravnava večino zanj pomembnih izzivov, predvideva 28,6-odstotno 
povečanje proračuna za financiranje medijev in nadaljuje s podpornimi ukrepi iz prejšnjih 
programov, ki preverjeno dobro delujejo.  
 
Z uvedbo novega finančnega instrumenta in dejavnostmi za krepitev zmogljivosti se sklop 
MEDIA jasno odziva tudi na potrebe sektorja po boljšem dostopu do financiranja. Kljub 
vsemu MSP iz manjših držav članic, ki imajo še posebne težave pri dostopanju do 
financiranja, potrebujejo neko obliko zaščite, da se jim zagotovi enak dostop do 
jamstvenega sklada. Prav tako je pomembno, da se shema dobro oglašuje po vsej EU.  
 
Zelo pozitivna stran sklopa MEDIA je, da se še bolj osredotoča na digitalne tehnologije. 
Vendar pa ne omenja izrecno podpore novim pripovedovalskim oblikam in projektom za 
pospeševanje pobud za izdajo dovoljenj za spletne pravice. Zdi se, da se na tem področju 
še vedno osredotoča na film in tradicionalno distribucijo filmov ter ni dovolj jasen glede 
tega, kaj dejansko obsega.   
 
Poleg tega program sicer daje prednost razvoju občinstva, vendar pa hkrati ne priznava 
potrebe po rasti določenih občinstev, kot so otroci ali starejši, in tudi ne omenja potrebe po 
krepitvi medijske pismenosti. Prav tako ne predvideva podpore za avdiovizualno dediščino. 
 
Priporočila glede politike  
 
Na Evropski parlament je mogoče nasloviti več priporočil za izboljšanje besedila uredbe, da 
bi zagotovili, da bo avdiovizualni sektor dobil najučinkovitejšo podporo.  
 
Cilj politike: zagotoviti boljše usklajevanje shem podpore za kulturni in ustvarjalni 
sektor  
 
Glede na to, da obstaja mnogo drugih evropskih programov, od katerih bi sektor lahko imel 
veliko korist, bi bilo treba navesti, kako doseči, da se programi dopolnjujejo. To bi bilo 
mogoče zagotoviti s:  
 

 svetovanjem upravnim organom in upravičencem Ustvarjalne Evrope o povezanih 
pobudah, da bi tako spodbudili avdiovizualna podjetja h koriščenju drugih evropskih 
programov; 

 organiziranjem ciljno usmerjenih kampanj obveščanja, ki bi avdiovizualni sektor 
seznanile s primernimi programi.  
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Cilj politike: zagotoviti, da Ustvarjalna Evropa kar najbolje uporablja nove 
tehnologije pri ustvarjanju, širjenju in zagotavljanju dostopnosti evropskih 
avdiovizualnih del 
 
Podpora programa za avdiovizualni sektor bi se morala bolj izrecno osredotočati na:  
 

 uporabo digitalnih tehnologij za razvoj novih oblik vsebin;  
 uporabo digitalnih tehnologij za distribucijo in razširjanje vseh vrst avdiovizualnih 

vsebin prek novih digitalnih platform (pametni telefoni, tablični računalniki, igralne 
konzole, osebni računalniki…);  

 zagotavljanje podpore za inovativne mehanizme, ki olajšujejo pridobivanje in 
upravljanje pravic za spletno distribucijo, kot so skupni pristopi ali združevalci pravic 
in podatkovne zbirke.   

 
Cilj politike: zagotoviti boljši dostop do financiranja za avdiovizualna MSP po vsej 
EU 
 
Da bi avdiovizualni sektor lahko imel kar največ koristi od predlaganega novega finančnega 
instrumenta, se predlaga naslednje:  
 

 odobritev dostopa do instrumenta investicijskim družbam za avdiovizualne medije;  
 zagotovitev dostopa v vseh državah Evropske unije ter zlasti MSP v manjših 

državah, in sicer z mehanizmi povezovanja in mreženja med vlagatelji in družbami iz 
manjših držav;  

 zagotovitev, da je v vsaki državi upravičenih več finančnih posrednikov, vključno s 
sektorskimi strokovnjaki. 

 
Cilj politike: povečati povpraševanje s pomočjo krepitve občinstva in boljšega 
upravljanja blagovnih znamk 
 
Razviti bi bilo treba več ciljno usmerjenih prednostnih nalog in ukrepov, s katerimi bi se 
odzvali na potrebo sektorja po povečanju povpraševanja, in sicer s: 
 

 pobudami za razvoj občinstva, ki bi se osredotočale na otroke in mlade; 
 zagotavljanjem podpore za medijsko pismenost, in sicer kako drugače kot s pomočjo 

„konferenc, seminarjev in dialoga o politiki“;  
 osredotočanjem zlasti na starejše občinstvo, tudi v povezavi z medijsko 

pismenostjo;  
 zagotavljanjem podpore za podnaslavljanje evropskih filmov;  
 zagotavljanjem oblikovanja blagovne znamke evropskih avdiovizualnih izdelkov, npr. 

z logotipom MEDIA.   
 

Cilj politike: varovanje in spodbujanje evropske avdiovizualne dediščine 
 
Program Ustvarjalna Evropa bi moral zagotoviti podporo za: 
 

 avdiovizualne arhive za digitalizacijo avdiovizualne dediščine;  
 razširjanje in kroženje evropske avdiovizualne dediščina prek vseh vrst digitalnih 

platform.  
 

 


