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Sammandrag 
 

Detta meddelande är en kritisk utvärdering av programområdet Media 
inom programmet Kreativa Europa och av bestämmelserna för det 
övergripande programområdet för den audiovisuella sektorn. Det 
beskriver de bestämmelser som fastställs i förslaget till förordning om 
programmet Kreativa Europa, jämför dem med de åtgärder som 
tillhandahölls under de tidigare medieprogrammen och analyserar 
planerade åtgärder avseende de främsta utmaningarna för den 
europeiska audiovisuella sektorn. I meddelandet ges förslag på 
rekommendationer för att förbättra den föreslagna texten i syfte att 
säkerställa ett effektivt stöd.  
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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 
 
 

CCS Den kulturella och kreativa sektorn 

EAO Europeiska audiovisuella Observationsorganet (European 

Audiovisual Observatory) 

EC Europeiska kommissionen 

EU Europeiska unionen 

SMF Små och medelstora företag  

VOD Beställvideo (Video-on-demand) 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER  
Genom detta informationsmeddelande ges Europaparlamentets utskott för kultur och 
utbildning en kritisk utvärdering av programområdet Media inom programmet Kreativa 
Europa samt av bestämmelserna för det övergripande programområdet för den 
audiovisuella sektorn.  
 
Den europeiska audiovisuella sektorn, som omfattar sektorerna film, tv, videospel och 
multimedia, producerar omkring 107,4 miljarder euro i mervärde per år, sysselsätter 1,2 
miljoner människor (MEDIA Desk Slovenia). Film- och underhållningsmarknaden1 väntas 
enligt beräkningar växa med 3,4 procent per år i västra Europa och 6,9 procent i östra 
Europa (PwC, 2009, s. 317). Sektorn utgörs huvudsakligen av små och medelstora företag 
och mikroföretag, med det finns också ett flertal stora, främst USA-ägda, vertikalt 
integrerade företag (KEA, 2005, s.227).  En stark audiovisuell sektor kan bidra positivt till 
det europeiska projektet genom att stärka identiteter, ge möjligheter till uttryck för 
kulturell mångfald samt stärka den ekonomiska utvecklingen, den sociala integrationen och 
innovationen.  
 
Kommissionens förslag till programmet Kreativa Europa har utformats för att hjälpa den 
audiovisuella sektorn (och den kulturella och kreativa sektorn generellt) att lösa fyra stora 
utmaningar:  
 Uppdelningen av marknaden: I Europa är produktionen och distributionen av 

audiovisuella verk nära förbunden med de kulturella och språkliga gränserna. Detta 
bidrar till en stor kulturell mångfald, men begränsar den gränsöverskridande 
spridningen av verken. 

 Svårigheterna för den kulturella och kreativa sektorn att få tillgång till finansiering: 
 de audiovisuella företagen har svårigheter att få lån eftersom de inte kan erbjuda 

någon säkerhet (osäker efterfrågan, immateriella tillgångar och svårigheten att 
utvärdera kreativitet, originalitet och talang...) och finansinstituten saknar ofta expertis 
för att bedöma audiovisuella projekt. 

 Effekterna av globaliseringen och den digitala övergången:  den digitala tekniken och 
globaliseringen sätter press på traditionella distributionsmekanismer och affärsmodeller 
och det krävs viktiga investeringar för att hålla jämna steg med den tekniska 
utvecklingen och upprätthålla konkurrenskraften. 

 Bristen på jämförbara uppgifter: tillgång till privata investeringar och evidensbaserat 
beslutsfattande är svårt inom den audiovisuella sektorn på grund av bristen på 
helhetliga uppgifter om den europeiska audiovisuella marknaden: Dess aktörer och 
publik samt spridningen av europeiska audiovisuella verk.  

 
Målen med programmet Kreativa Europa är att främja och skydda språklig och kulturell 
mångfald i Europa och att stärka den kulturella och kreativa sektorns konkurrenskraft för 
att främja smart och hållbar tillväxt för alla. Programmet består av tre programområden: 
Programområdet Kultur, programområdet Media (som ersätter de nuvarande Media och 
Media Mundus) och ett övergripande programområde som täcker tvärgående aspekter av 
de två förstnämnda.  
 
Kommissionen har föreslagit 37 procents ökning av budgeten jämfört med de tidigare 
programmen (Kultur, Media, Media Mundus), vilket ger en total budget på 
1,8 miljarder euro för 7 år, vilket innebär 990 miljoner euro för programområdet Media 
(28,6 procents ökning).  
 
 
 

                                                           
1  Inklusive biografdistribution, videouthyrning och videoförsäljning på och utanför internet. 
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Programområdet Media 
 
Inom programområdet Media fastställs följande prioriteringar för att stärka sektorns 
kapacitet och främja den gränsöverskridande spridningen av europeiska audiovisuella verk:  
 

 Utbildning av och nätverkssamarbete bland yrkesverksamma inom den audiovisuella 
sektorn, med särskilt fokus på anpassningen till den digitala övergången. 

 Kapacitetsuppbyggnad av aktörerna inom den audiovisuella sektorn för att 
producera fler audiovisuella verk för spridning på europeiska och transnationella 
marknader. 

 Underlättande av europeiska och internationella samproduktioner. 
 Utveckling av utbyten mellan företag genom tillträde till marknader och 

affärsverktyg för aktörer inom den audiovisuella sektorn och stöd till dem så att de 
kan synliggöra sina projekt på europeiska och internationella marknader. 

 Biografdistribution, bland annat genom marknadsföring över gränserna, 
varumärkning, distribution och visning av audiovisuella projekt. 

 Marknadsföring och distribution över gränserna på nätplattformar. 
 Uppbyggnad av en publik och främjande av intresset för audiovisuella verk, inklusive 

marknadsföring, evenemang, film, kunskap och festivaler. 
 Flexibla nya distributionsmetoder för att uppmuntra till skapande av nya 

affärsmodeller. 
 
Det övergripande programområdet  
 
Det övergripande programområdet inför ett nytt finansieringsinstrument för den kulturella 
och kreativa sektorn samt åtgärder för att främja gränsöverskridande policysamarbete.  
 
Finansieringsinstrumentet är ett skuldinstrument med en planerad budget på 
200 miljoner euro som ska fördelas på små och medelstora företag inom den kulturella och 
kreativa sektorn. Det är tänkt att instrumentet delvis ska täcka risken för utebliven 
betalning för finansinstituten och det förväntas ge 1 miljard euro i investeringar i den 
kulturella och kreativa sektorn (kommissionen 2012, s.13). Det inbegriper också 
kapacitetsuppbyggande åtgärder för att ge finansförmedlare ytterligare expertis som ska 
göra det möjligt för dem att bedöma riskerna med aktörer inom den kulturella och kreativa 
sektorn. Det kommer också att erbjuda kapacitetsuppbyggande program för aktörer inom 
den kulturella och kreativa sektorn för att hjälpa dem att utveckla lämpliga färdigheter i att 
samla in medel samt i företagande.  
 
Stödåtgärderna för policysamarbete över gränserna är inriktade på följande verksamheter: 
 

 Gränsöverskridande utbyten av erfarenheter om nya affärsmodeller och 
nätverkssamarbete. 

 Insamling och analys av marknadsuppgifter och stöd till Europeiska audiovisuella 
observationsorganet för att uppmuntra till datainsamling och analys inom den 
kulturella och kreativa sektorn. 

 Testverksamhet av nya och sektorsövergripande affärsmetoder när det gäller 
finansiering, distribution och omräkning av kreativa verk i pengar.  

 Konferenser, seminarier och politisk dialog, däribland inom kultur- och 
mediekunskap. 

 Stöd till det nyligen inrättade nätverket för Kreativa Europas kontaktpunkter 
(sammanslagning av de befintliga kontaktpunkterna för Media och Kultur).  
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Jämförelse med tidigare program 
 
De viktigaste förändringarna jämfört med de tidigare programmen Media 2007 och Media 
Mundus kan sammanfattas enligt följande:  
 
Tabell:  Kreativa Europa och de viktigaste förändringarna jämfört med tidigare 

program 

De viktigaste förändringarna 
jämfört med tidigare 

program 

Kreativa Europa (programområdet Media och det 
gränsöverskridande programområdet) 

Ett gemensamt ramprogram 

– sammanförande av de tidigare programmen Kultur och 
Media i en gemensam ram 
– en mindre sektorsinriktad strategi, ett program för den 
kulturella och kreativa sektorn 
– skapande av kontaktpunkter för Kreativa Europa  
– allmänna målsättningar i enlighet med tidigare 
medieprogram 
– den audiovisuella sektorn ska uttryckligen omfatta 
videospel 

 
Budgetökning för Media 

990 miljoner euro (28,6 procents ökning) 

Det övergripande programområdet  

Nya finansieringsinstrumentet  
200 miljoner euro i en garantifond 
Kapacitetsuppbyggande program 

Nya stödåtgärder  

- stöd till Europeiska audiovisuella observationsorganet 
(bidragsavgifter) 

- Europeiska audiovisuella observationsorganet ska samla 
in uppgifter för den kulturella och kreativa sektorn 

- särskilt stöd till konferenser, seminarier och politisk 
dialog 

Programområdet Media 

Prioriteringar som tagits över 
från tidigare program 

– förvärv och förbättring av färdigheter 
– stöd till utvecklingssektorn 
– distribution och fokus på plattformar för beställvideo 
– marknadsföring (evenemang och marknader) 
– internationell distribution och marknadsföring 

Nya prioriteringar 

– uppbyggnad av publik 
– marknadsföring av nya affärsmodeller genom 

– flexibla distributionsmodeller  
– stöd till innovativa åtgärder 

Tidigare prioriteringar som inte 
tagits med i det nuvarande 
förslaget 
 

– spridning av det audiovisuella arvet 
 

Källa: KEA European Affairs 
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Branschens åsikter om det nya programmet för den audiovisuella 
sektorn  
 
De flesta aktörer inom branschen ställer sig positiva till det nya programområdet Media, 
men belyser några punkter som skulle kunna läggas till eller ändras, såsom ökat stöd till 
experimenterade med affärsmodeller och distribution av nya plattformar, stöd till 
digitaliseringen av skärmar och till det audiovisuella arvet samt inkluderande av andra 
format, såsom övergripande medier eller kortfilmer. Man ger uttryck för farhågor angående 
det nya finansieringsinstrumentet: osäkerheten angående lämpliga finansförmedlare 
(endast banker, eller även specialiserade förmedlare inom den audiovisuella sektorn) och 
tillämpliga avgifter och räntor. Det har också höjts röster för en publikutveckling med ökad 
inriktning på barn och äldre. 
  
Ett ambitiöst program som tillgodoser industrins behov 
 
Programområdet Media kan betraktas som ett lämpligt svar på sektorns behov eftersom 
det kartlägger de flesta av de aktuella utmaningar som sektorn står inför, föreskriver en 
ökning av budgeten med 28,6 % för mediefinansiering och förlänger de stödåtgärder från 
tidigare program som har visat sig fungera bra.  
 
Genom införandet av ett nytt finansieringsinstrument och kapacitetsbyggande åtgärder 
tillgodoser programområdet Media dessutom tydligt sektorns behov av bättre tillgång till 
finansiering. Små och medelstora företag från mindre medlemsstater som har särskilt svårt 
att hitta finansiering behöver dock någon form av garanti så att man ser till att de har lika 
tillgång till garantifonden. Det är också viktigt att systemet marknadsförs väl inom hela EU.  
Programområdet Media är mycket positivt eftersom det fokuserar ännu tydligare på digital 
teknik. Det tar dock inte uttryckligen upp stöd till nya berättarformat och projekt för att 
underlätta licensieringsinitiativ för rättigheter på internet. Ur denna aspekt tycks det 
fortfarande främst vara inriktat på film och traditionell filmdistribution och det är inte 
tillräckligt tydligt i fråga om det övergripande tillämpningsområdet.  
 
Och trots att det prioriterar publikutveckling erkänner det varken behovet av att öka 
specifika publikgrupper, såsom barn och äldre, eller behovet av att öka mediekunskapen. 
Det planerar heller inte för något stöd till det audiovisuella arvet. 
 
Politiska rekommendationer  
 
Europaparlamentet ges ett flertal rekommendationer för hur förordningens text kan 
förbättras så att man ser till att den audiovisuella sektorn får ett så effektivt stöd som 
möjligt.  
 
Politiskt mål: Säkerställa bättre samordning av stödsystem för den kulturella och 
kreativa sektorn  
 
Med tanke på att det finns många fler europeiska program som sektorn skulle kunna dra 
nytta av bör man specifikt ange hur komplementaritet kan uppnås. Detta skulle kunna 
göras genom   
 

 samråd med förvaltningsenheter och stödmottagare av Kreativa Europa om 
relaterade initiativ i syfte att uppmuntra audiovisuella företag att dra nytta av andra 
EU-program, 

 införande av kommunikationskampanjer som riktar sig till den audiovisuella sektorn 
om lämpliga program. 
 
 



Programområdet media inom programmet kreativa Europa 2014-2020 
____________________________________________________________________________________________ 

 9  

Politiskt mål: Se till att Kreativa Europa på bästa sätt utnyttjar ny teknik för att 
skapa, sprida och tillgängliggöra europeiska audiovisuella verk 
 
Stödet i programmet för den audiovisuella sektorn bör mer uttryckligen fokusera på  
 

 användningen av digital teknik för utveckla nya innehållsformat,  
 användningen av digital teknik för att distribuera och sprida alla typer av 

audiovisuellt innehåll på nya digitala plattformar (smarta telefoner, surfplattor, 
spelkonsoler, datorer),  

 tillhandahållande av stöd till innovativa mekanismer för att underlätta förvärv av 
rättigheter och förvaltning av rättigheter för distribution på internet såsom 
gemensamma strategier eller samling av rättigheter och databaser.  

 
Politiskt mål: Säkerställa bättre tillgång till finansiering för små och medelstora 
företag inom EU 
 
Det finns ett flertal förslag på hur den audiovisuella sektorn ska kunna dra så mycket nytta 
som möjligt av det nya finansieringsinstrumentet   
 

 ge tillgång till instrumentet genom specifika investeringsinstitut för audiovisuella 
medier  

 garantera tillgång för alla länder i EU, särskilt för små och medelstora företag i små 
länder, genom att mekanismer för matchning och nätverkssamarbete mellan 
investerare och företag från mindre länder  

 se till att ett flertal finansförmedlare per land gynnas, inklusive särskilda specialister. 
 
Politiskt mål: Öka efterfrågan genom uppbyggnad av publik och bättre 
marknadsföring 
 
Mer riktade prioriteringar och åtgärder för att tillgodose sektorns behov av ökad efterfrågan 
bör utvecklas genom 
 

 initiativ för publikutveckling inriktade på barn och ungdomar, 
 garantier för stöd på andra sätt än genom ”konferenser, seminarier och politisk 

dialog” för att stödja mediekunskap,  
 fokus på i synnerhet en äldre publik, även i relation till mediekunskapen,  
 garantier för stöd till undertextning av europeiska filmer,  
 säkerställande av europeiska audiovisuella produkters varumärke, t.ex. bibehållande 

av logotypen för Media.  
 

Politiskt mål: Skydda och främja det europeiska audiovisuella arvet 
 
Kreativa Europa bör ge stöd till  
 

 audiovisuella arkiv för digitalisering av det audiovisuella arvet  
 spridning av det europeiska audiovisuella arvet via alla typer av digitala plattformar.  

 

 


