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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. .../2006/EF

af

om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor

(Media 2007)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 150, 

stk. 4, og 157, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 255 af 14.10.2005, s. 39.
2 EUT C 164 af 5.7.2005, s. 76.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 25.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fæl-

les holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ... 
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Den europæiske audiovisuelle sektor (av-sektor) er af central betydning for virkeliggørel-

sen af unionsborgerskabet, da den er et af de vigtigste led i formidlingen af EU's fælles 

grundlæggende, sociale og kulturelle værdier til europæerne, herunder navnlig de unge. 

Fællesskabsstøtten har til formål at give den europæiske av-sektor mulighed for at styrke 

den interkulturelle dialog og fremme det gensidige kendskab til de eksisterende kulturer i 

Europa samt udvikle sektorens politiske, kulturelle, sociale og økonomiske potentiale, 

hvilket udgør en reel merværdi med henblik på at gøre unionsborgerskabet til en realitet. 

Støtten har til formål at styrke konkurrenceevnen og navnlig at øge værkernes markedsan-

del uden for produktionslandet i Europa.

(2) Det er ligeledes nødvendigt at fremme aktivt medborgerskab og gøre mere for at sikre re-

spekten for princippet om menneskelig værdighed, fremme ligestilling mellem kvinder og 

mænd og bekæmpe alle former for forskelsbehandling og udstødelse, herunder racisme og 

fremmedhad.
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(3) Alle aktioner, der vedtages som led i dette program, skal være forenelige med Den Euro-

pæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 11 om ytringsfrihed 

og mediernes pluralisme.

(4) I henhold til artikel 22 i nævnte charter skal Unionen bl.a. respektere den kulturelle og 

sproglige mangfoldighed. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom på de små med-

lemsstaters specifikke behov og de behov, som lande med mere end ét sprogområde har.

(5) Fællesskabsstøtten til av-sektoren tager hensyn til traktatens artikel 151.

(6) Fællesskabsstøtten til av-sektoren indgår ligeledes i den nye strategiske målsætning, som 

blev fastlagt for EU på Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000: 

styrkelse af uddannelsessektoren, beskæftigelsen, de økonomiske reformer og den sociale 

samhørighed som led i en videnbaseret økonomi. Det Europæiske Råd konstaterede i sine 

konklusioner, at "indholdsindustrier skaber værditilvækst ved at udnytte og forbinde den 

europæiske kulturelle mangfoldighed via netværk". Denne tilgang blev bekræftet i konklu-

sionerne fra Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 20. og 21. marts 2003.
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(7) Fællesskabsstøtten til av-sektoren er også baseret på den betydelige mængde erfaringer, der 

er opnået under programmerne Media I, Media II, Media Plus og Media-uddannelse1, som 

har fremmet den europæiske av-industris udvikling siden 1991, hvilket klart fremgår af 

evalueringen af nævnte programmer.

(8) De opnåede resultater viser, at fællesskabsaktionerne navnlig bør fokusere på:

– udvikling af europæiske av-værker samt tilegnelse og forbedring af kvalifikationer 

blandt branchefolk i av-sektoren forud for av-produktionen; sidstnævnte bør betrag-

tes som en integreret del af forproduktionsprocessen for av-værker

– distribution, forevisninger i biografer og markedsføring af europæiske av-værker ef-

ter produktionen

– digitalisering, som udgør et væsentligt bidrag til styrkelse af av-sektoren og er et cen-

tralt mål for Media 2007. Støtte til digitale tjenester og europæiske kataloger er en af 

programmets prioriteter for at gøre en ende på opsplitningen af det europæiske av-

marked.

  

1 Programmerne er fastlagt ved henholdsvis:
– Rådets afgørelse 90/685/EØF af 21. december 1990 om iværksættelse af et handlingspro-
gram til fremme af udviklingen af de europæiske audiovisuelle industrier (MEDIA) (1991-
1995) (EFT L 380 af 31.12.1990, s. 37) (MEDIA I)
– Rådets afgørelse 95/563/EF af 10. juli 1995 om iværksættelse af et program til fremme af 
udvikling og distribution af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA II - Udvikling 
og Distribution) (1996-2000) (EFT L 321 af 30.12.1995, s. 25) og Rådets afgørelse 
95/564/EF af 22. december 1995 om et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den 
europæiske audiovisuelle programindustri (MEDIA II - Uddannelse) (EFT L 321 af 
30.12.1993, s. 33) (MEDIA II)
– Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til 
fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktio-
ner (MEDIA Plus - Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005) (EFT L 336 af 
30.12.2000, s. 82). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, 
s. 1) (MEDIA Plus) og
– Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværk-
sættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle 
programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (EFT L 26 af 27.1.2001, s. 1). Senest 
ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 885/2004 (Media-uddannelse).
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(9) Media-programmet bør støtte forfattere (manuskriptforfattere og instruktører) i den kreati-

ve proces og tilskynde dem til at udvikle og anvende nye kreative teknikker, der styrker in-

novationskapaciteten i den europæiske av-sektor.

(10) Der findes mere end én digitaliseringsplatform inden for filmfremvisning, afhængigt af for-

skellige anvendelser, brugere og behov. Pilotprojekter under Media-programmet er et af-

prøvningsområde for fremtidige udviklinger i av-sektoren.

(11) Den forberedende foranstaltning "Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet", som supplerer

programmerne Media Plus og Media-uddannelse, udgjorde en anden fase i gennemførelsen 

af politikken for fællesskabsstøtte til av-sektoren. Den havde til formål at løse de specifik-

ke problemer vedrørende adgang til finansiering, som små og mellemstore virksomheder 

(SMV'er) i av-sektoren har. Evalueringen af "Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet" be-

kræftede, at initiativet opfylder sektorens behov, og at det fortsat er nødvendigt at gennem-

føre fællesskabsaktioner på dette område, men at de i højere grad bør målrettes mod sekto-

rens særlige behov.

(12) Den europæiske av-sektor er karakteriseret ved et stort potentiale med hensyn til vækst, 

fornyelse og dynamik, ved markedets opsplitning som følge af den kulturelle og sproglige 

mangfoldighed og i forlængelse heraf ved et stort antal SMV'er og helt små virksomheder, 

der lider under kronisk underkapitalisering. Hvad angår fællesskabsstøtten bør der tages 

hensyn til av-sektorens særlige karakter, og det bør navnlig sikres, at de administrative og 

finansielle procedurer i forbindelse med støttebeløbet forenkles så meget som muligt, såle-

des at de tilpasses målsætningerne samt av-industriens praksis og interesser.
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(13) I hele EU er en væsentlig hindring for konkurrencen, at der nærmest overhovedet ikke fin-

des nogen foretagender, der specialiserer sig i at yde lån til av-sektoren.

(14) Kommissionen og medlemsstaterne bør undersøge deres støtte til den audiovisuelle sektor, 

først og fremmest resultaterne af den forberedende foranstaltning "Vækst og av-sektoren: 

i2i av-initiativet", for at fastslå, hvorvidt den fremtidige støtte kan forenkle udviklingen af 

specialiserede tilbud til SMV'er på lånefinansieringsområdet.

(15) Lånefinansieringssystemer, der er udviklet i medlemsstaterne med henblik på at fremme 

nationale av-projekter og rejse privat kapital, bør undersøges for at se, om denne kapital 

kan gøres tilgængelig for ikke-nationale europæiske projekter.

(16) Forbedret gennemsigtighed og spredning af oplysninger vedrørende det europæiske av-

marked kan gøre aktørerne i sektoren, herunder navnlig SMV'er, mere konkurrencedygtige. 

Dette kan øge private investorers tillid, idet det giver dem en bedre forståelse af potentialet 

i sektoren. Dette letter ligeledes evaluering og opfølgning af fællesskabsaktionerne. EU's 

deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område skal navnlig 

gøre det muligt at bidrage til opfyldelsen af disse målsætninger.
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(17) I et EU med 25 medlemsstater vælges samarbejde stadig hyppigere som strategisk løsning 

for at styrke den europæiske filmindustris konkurrenceevne. Derfor bør der ydes større 

støtte til EU-netværk inden for alle aspekter af Media-programmet - uddannelse, udvikling, 

distribution og markedsføring. Dette gælder især for netværk, der omfatter aktører fra de 

medlemsstater, der er tiltrådt EU efter den 30. april 2004. Det skal understreges, at alle 

samarbejdsstrategier blandt aktørerne i av-sektoren bør være i overensstemmelse med Fæl-

lesskabets konkurrencelovgivning.

(18) Offentlig filmstøtte på europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt plan er af afgørende be-

tydning for at løse sektorens strukturelle vanskeligheder og give den europæiske av-

industri mulighed for at tage globaliseringsudfordringen op.

(19) Tiltrædelseslande og de EFTA-lande, der er parter i EØS-aftalen, er anerkendt som poten-

tielle deltagere i fællesskabsprogrammer i henhold til de aftaler, der er indgået med disse 

lande.

(20) Samarbejdet mellem Media og Eurimages bør styrkes, men uden at der sker en integration 

med hensyn til finansielle og administrative spørgsmål.

(21) Det Europæiske Råd vedtog på sit møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 

"Thessaloniki-dagsordenen for det vestlige Balkan: På vej mod europæisk integration", 

hvori det er fastsat, at fællesskabsprogrammerne skal være åbne for deltagelse af de lande, 

der omfattes af stabiliserings- og associeringsprocessen, på grundlag af rammeaftaler, der 

indgås mellem Fællesskabet og disse lande.
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(22) De øvrige europæiske lande, der har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskri-

dende fjernsyn, er en integreret del af det europæiske audiovisuelle område og bør derfor,

såfremt de ønsker det og under hensyntagen til budgetmæssige overvejelser eller andre pri-

oriteter inden for deres audiovisuelle industrier have ret til at deltage i dette program eller 

nyde godt af en mere begrænset samarbejdsordning på grundlag af supplerende bevillinger 

og efter særlige bestemmelser, der fastlægges i aftaler mellem de berørte parter.

(23) Samarbejde med ikke-europæiske tredjelande, der udvikles på grundlag af fælles, afbalan-

cerede interesser, kan give mulighed for merværdi for den europæiske audiovisuelle indu-

stri med hensyn til markedsføring, markedsadgang, distribution, transmission og udnyttelse 

af europæiske produktioner i disse lande. Et sådant samarbejde skal udvikles på grundlag 

af supplerende bevillinger og efter særlige bestemmelser, der fastlægges i aftaler mellem 

de berørte parter.

(24) Der bør gennemføres passende foranstaltninger med henblik på at forebygge uregelmæs-

sigheder og svig, og opnå tilbagebetaling af midler, der er gået tabt, blevet overført eller 

blevet brugt uretmæssigt.
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(25) I denne afgørelse fastlægges der for hele programmets varighed en finansieringsramme, 

der som omhandlet i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem 

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 

forvaltning1 udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige 

budgetprocedure.

(26) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i over-

ensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissio-

nen2.

(27) De nærmere bestemmelser vedrørende overvågning og evaluering af aktioner bør omfatte 

såvel detaljerede årsrapporter som specifikke, målelige, realistiske, relevante og tidsbe-

stemte mål og indikatorer.

(28) Der bør fastsættes overgangsbestemmelser med henblik på at sikre overgangen mellem 

Media Plus- og Media Uddannelse-programmerne og det program, som oprettes ved nær-

værende afgørelse.

(29) Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og 

kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fælles-

skabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsi-

diaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprin-

cippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at 

nå disse mål –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

  

1 EUT C ...
2 EFT C 184 af 17.7.1999, s. 23.
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AFSNIT I

PROGRAMMETS OVERORDNEDE MÅL OG 

FINANSIERINGSRAMME

Artikel 1

Programmets overordnede mål og prioriterede områder

1. Med denne afgørelse opstilles et program for støtte til den europæiske audiovisuelle sektor, 

i det følgende benævnt "programmet", for perioden 1. januar 2007 - 31. december 2013.

2. Av-sektoren er et vigtigt led i formidling og udvikling af europæiske kulturelle værdier og 

med henblik på udvikling af højt kvalificerede, fremtidsorienterede arbejdspladser. Dens 

kreativitet indvirker positivt på konkurrenceevnen og den kulturelle interesse i offentlighe-

den. Programmet har til formål at styrke av-sektoren økonomisk med henblik på at give 

den mulighed for at udfylde sin rolle på det kulturelle område bedre ved at udvikle en in-

dustri med et stærkt og mangfoldigt indhold samt en værdifuld og tilgængelig kulturarv og 

tilføre den nationale støtte en merværdi.

Programmets overordnede mål er:

a) at bevare og forbedre den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa samt den 

kinematografiske og audiovisuelle arv i denne forbindelse og at sikre tilgængelighe-

den heraf for offentligheden samt fremme tværkulturel dialog
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b) at forøge omløbet af og seertallet for europæiske av-værker både inden for og uden 

for EU, bl.a. gennem øget samarbejde mellem aktørerne

c) at styrke den europæiske av-sektors konkurrenceevne inden for rammerne af et åbent 

og konkurrencedygtigt europæisk marked, der begunstiger beskæftigelse, bl.a. ved at 

fremme forbindelserne mellem branchefolk i av-sektoren.

3. Med henblik på at nå disse mål gives der under programmet støtte til:

a) udvikling af europæiske av-værker samt tilegnelse og forbedring af kvalifikationer 

blandt branchefolk i av-sektoren forud for av-produktionen

b) distribution og markedsføring af europæiske av-værker efter av-produktionen

c) pilotprojekter, der har til formål at sikre, at programmet tilpasses på grundlag af ud-

viklingen på markedet.

4. Følgende områder er prioriterede i forbindelse med aktionsområder, som er nævnt i stk. 3:

a) fremme af skabervirksomhed i av-sektoren samt fremme af kendskabet til og spred-

ningen af den europæiske kulturarv på film- og av-området

b) styrkelse af den europæiske av-sektors struktur, navnlig SMV'er

c) reduktion af uligheder mellem lande med en høj av-produktionskapacitet og lande el-

ler regioner med en begrænset av-produktionskapacitet og/eller mindre geografiske 

områder og sprogområder på det europæiske av-marked
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d) opfølgning af støtte til markedsudviklinger hvad angår digitalisering, bl.a. ved at 

fremme attraktive digitale kataloger over europæiske film på digitale platforme.

Artikel 2

Finansieringsrammen

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet udgør 671 mio. EUR1 for den pe-

riode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1. Den vejledende fordeling af dette beløb pr. område er an-

ført i kapitel II, punkt 1.4, i bilaget.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

  

1 Dette beløb er baseret på 2004-tal, og der vil blive foretaget tekniske tilpasninger heraf for at 
tage hensyn til inflationen.
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AFSNIT II

SPECIFIKKE MÅL FOR PERIODEN FORUD FOR AV-

PRODUKTIONEN

Artikel 3

Tilegnelse og forbedring af kvalifikationer blandt branchefolk i av-sektoren

Hvad angår tilegnelse og forbedring af kvalifikationer blandt branchefolk i av-sektoren er pro-

grammets mål:

1) Forbedring af kvalifikationerne blandt branchefolk i av-sektoren inden for udvikling, pro-

duktion, distribution/udbredelse og markedsføring med henblik på at forbedre europæiske 

av-værkers kvalitet og potentiale. Programmet støtter navnlig aktioner vedrørende:

a) teknikker til manuskriptudvikling med henblik på at øge de europæiske av-værkers 

kvalitet og det potentielle omløb af disse
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b) økonomisk, finansiel og kommerciel forvaltning af produktionen, distributionen og 

markedsføringen af av-værker med henblik på at muliggøre udarbejdelse af europæi-

ske strategier allerede fra udviklingsfasen

c) forudgående hensyntagen til digital teknologi til produktion, efterproduktion, distri-

bution, forevisning og arkivering af europæiske av-programmer.

Endvidere skal der sikres deltagelse af branchefolk og undervisere fra andre lande end de lande, 

hvor de uddannelsesaktioner, der støttes inden for rammerne af nr. 2), litra a), b) og c), gennemfø-

res.

2) Forbedring af den europæiske dimension af uddannelsesaktioner på av-området gennem:

a) støtte til etablering af netværk og mobilitet blandt de europæiske aktører inden for 

uddannelsesområdet, navnlig:

– europæiske filmskoler

– uddannelsesinstitutioner

– partnerne i branchen

b) uddannelse af undervisere

c) støtte til filmskoler

d) koordinerings- og markedsføringsaktioner, som gennemføres af de organisationer, 

der støttes inden for rammerne af de aktioner, som er anført i nr. 1).
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3) Branchefolk fra de medlemsstater, der tiltrådte Den Europæiske Union efter den 

30. april 2004, skal have mulighed for at deltage i de uddannelsesaktioner, der er anført i 

nr. 1), ved hjælp af særlige stipendier.

De foranstaltninger, som er anført i nr. 1), 2) og 3), gennemføres i henhold til bestemmelserne i bi-

laget.

Artikel 4

Udvikling

1. Hvad angår uddannelse er programmets mål:

a) støtte til udviklingen af produktionsprojekter, som forelægges af uafhængige produk-

tionsselskaber og er rettet mod det europæiske og det internationale marked

b) støtte til udarbejdelsen af finansieringsplaner for de europæiske selskaber og produk-

tionsprojekter, herunder navnlig tilvejebringelse af finansiering til koproduktioner.

2. Kommissionen sikrer komplementaritet mellem de aktiviteter, der støttes som led i forbed-

ring af branchefolkenes kvalifikationer, og de foranstaltninger, der er anført i stk. 1 i denne 

artikel.

3. Foranstaltningerne i stk. 1 og 2 gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i 

bilaget.
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AFSNIT III

SPECIFIKKE MÅL FOR PERIODEN EFTER AV-

PRODUKTIONEN

Artikel 5

Distribution og udbredelse

Hvad angår distribution og udbredelse er programmets mål:

a) Styrkelse af den europæiske distributionssektor gennem tilskyndelse af distributørerne til at 

investere i koproduktion, opkøb og markedsføring af europæiske film uden for produkti-

onslandet og at fastlægge koordinerede strategier for markedsføring.

b) Forbedring af omløbet af ikke-nationale europæiske film uden for produktionslandet på det 

europæiske og internationale marked gennem tilskyndelsesforanstaltninger, som skal 

fremme eksport, distribution på alle medier og biografforevisning.

c) Fremme af den tværnationale udbredelse af europæiske av-værker fremstillet af uafhængi-

ge produktionsselskaber gennem tilskyndelse til samarbejde mellem på den ene side for-

midlere og på den anden side uafhængige producenter og distributører.

d) Fremme af digitalisering af europæiske av-værker og udvikling af et konkurrencepræget 

digitalt marked.
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e) Tilskyndelse af biograferne til at udnytte de muligheder, som digital distribution giver.

De foranstaltninger, som er anført i litra a)-e), gennemføres i henhold til bestemmelserne i bilaget.

Artikel 6

Markedsføring

Hvad angår markedsføring er programmets mål:

a) Forbedring af omløbet af europæiske av-værker gennem sikring af, at den europæiske av-

sektor har adgang til europæiske og internationale professionelle markeder.

b) Forbedring af den adgang, som offentligheden på europæisk og internationalt plan har til 

europæiske av-værker.

c) Fremme af fælles aktioner mellem nationale organisationer for markedsføring af film og 

av-programmer.

d) Fremme af markedsføring af den europæiske kulturarv på film- og av-området samt for-

bedring af publikums adgang til den både på europæisk og internationalt plan.

De foranstaltninger, som er anført i litra a)-d), gennemføres i henhold til bestemmelserne i bilaget.
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AFSNIT IV

PILOTPROJEKTER

Artikel 7

Pilotprojekter

1. Pilotprojekter kan støttes under programmet med henblik på at sikre, at dette tilpasses ud-

viklingen på markedet, med særlig vægt på indførelse og anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi.

2. Ved gennemførelsen af stk. 1 bistås Kommissionen af tekniske rådgivningsgrupper bestå-

ende af eksperter, som er udpeget af medlemsstaterne på grundlag af et forslag fra Kom-

missionen.
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AFSNIT V

PROGRAMMETS GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER OG 

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 8

Bestemmelser vedrørende tredjelande

1. Programmet er åbent for deltagelse af følgende lande, under forudsætning af, at de nød-

vendige betingelser er opfyldt, og at der modtages supplerende bevillinger:

a) EFTA-lande, som er EØS-medlemmer, i henhold til bestemmelserne i EØS-aftalen.

b) Tiltrædelseslande, der har en førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse med de 

overordnede principper og generelle vilkår og bestemmelser for disse landes delta-

gelse i Fællesskabets programmer, der er fastsat i henholdsvis rammeaftalen og de 

forskellige associeringsråds afgørelser.

c) Landene i det vestlige Balkan i henhold til de bestemmelser, der er fastsat for disse 

lande på grundlag af de rammeaftaler, der udarbejdes vedrørende deres deltagelse i 

fællesskabsprogrammerne.

2. Programmet er ligeledes åbent for deltagelse af andre lande end dem, der er anført i stk. 1, 

forudsat at de har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og 

forudsat at der modtages supplerende bevillinger på betingelser, der skal aftales mellem de 

berørte parter.
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3. Deltagelse af de i stk. 1 og 2 omhandlede europæiske tredjelande i programmet kan være 

betinget af en forudgående undersøgelse af, om deres nationale lovgivning er i overens-

stemmelse med gældende fællesskabsret, herunder artikel 6, stk. 5, i Rådets direktiv 

89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmel-

ser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed1, som ændret 

ved direktiv 97/36/EF. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på de aktioner, der er 

omhandlet i artikel 3 i nærværende afgørelse.

4. Programmet er endvidere åbent for samarbejde med andre tredjelande, der har indgået as-

socierings- eller samarbejdsaftaler med EU, som indeholder klausuler vedrørende av-

området, og på grundlag af supplerende bevillinger og nærmere bestemmelser, som skal af-

tales. Lande i det vestlige Balkan som omhandlet i stk. 1, der ikke ønsker at deltage fuldt 

ud i programmet, kan indgå i et samarbejde på betingelserne i nærværende stykke.

Artikel 9

Finansielle bestemmelser

1. Støttemodtagerne under programmet kan være juridiske eller fysiske personer.

Med forbehold af de aftaler og konventioner, som Fællesskabet er kontraherende part i, 

skal de virksomheder, der er omfattet af programmet, være og forblive ejet, enten direkte 

eller ved majoritetsdeltagelse, af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater.

  

1 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
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2. Kommissionen kan afhængigt af støttemodtageren og aktionens art beslutte at undlade at 

vurdere, om modtageren har de faglige kompetencer og kvalifikationer, der er nødvendige 

for at fuldføre en aktion eller et arbejdsprogram. Kommissionen kan også tage hensyn til 

arten af den støttede aktivitet, den audiovisuelle sektors målgruppes særlige profil og pro-

grammets mål.

3. Afhængigt af aktionens art kan den finansielle støtte have karakter af tilskud eller stipendi-

er eller ethvert andet instrument, der er tilladt i henhold til Rådets forordning (EF, 

Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæi-

ske Fællesskabers almindelige budget1. Kommissionen kan ligeledes uddele priser til akti-

oner eller projekter, der er blevet gennemført inden for rammerne af programmet. Afhæn-

gigt af aktivitetstypen kan der gives tilladelse til anvendelse af tariffer baseret på enheds-

priser eller faste tilskudsbeløb for bidrag, der ikke overstiger beløbet i artikel 181 i Kom-

missionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemfø-

relsesbestemmelser til forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20022.

4. Kommissionen iagttager proportionalitetsprincippet for så vidt angår de administrative og 

finansielle krav, såsom støttekriterier og finansiel kapacitet, med hensyn til størrelsen af 

den tildelte støtte.

  

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
2 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1261/2005 

(EUT L 201 af 2.8.2005, s. 3).
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5. Den finansielle støtte, der ydes inden for rammerne af programmet, kan ikke overstige 

50% af de endelige udgifter til de foranstaltninger, der støttes. I de tilfælde, der er omhand-

let i bilaget, kan den finansielle støtte dog være på op til 75%. Endvidere skal det ved støt-

tetildelingen sikres, at procedurerne for tildeling er gennemsigtige og objektive.

6. Afhængigt af de samfinansierede aktioners specifikke art og i overensstemmelse med arti-

kel 112, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20021 kan Kommissionen betragte ud-

gifter, som er direkte forbundet med gennemførelsen af den støttede aktion, som støttebe-

rettigede udgifter, selv om de delvist er blevet afholdt af støttemodtageren før udvælgel-

sesproceduren.

7. I overensstemmelse med artikel 113, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og 

sammenholdt med artikel 172 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, kan samfinansie-

ringen helt eller delvist ydes i form af naturalydelser, forudsat at værdiansættelsen af ydel-

serne ikke overstiger hverken de faktiske udgifter, der er behørigt dokumenteret ved regn-

skabsbilag, eller de generelt accepterede udgifter på det pågældende marked. Lokaler, der 

stilles til rådighed til uddannelse eller markedsføringsaktiviteter, kan medtages i ydelserne.

8. Tilbagebetalt støtte fra programmet samt andre tilbagebetalinger hidhørende fra Media-

programmerne (1991-2006) og beløb, der ikke anvendes i forbindelse med de udvalgte 

projekter, anvendes til at dække behovene under Media 2007-programmet.

Artikel 10

Gennemførelse af denne afgørelse

1. Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af programmet i henhold til bestemmelser-

ne i bilaget.

  

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
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2. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt 

angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter proceduren i artikel 11, stk. 2:

a) de generelle retningslinjer for alle de i bilaget omhandlede foranstaltninger

b) indholdet af indkaldelserne af forslag, fastlæggelsen af kriterier og procedurer for 

projekternes udvælgelse

c) spørgsmål vedrørende dette programs årlige interne fordeling af ressourcer, herunder 

mellem de planlagte aktioner vedrørende forbedring af branchefolkenes kvalifikatio-

ner, udvikling, distribution/udbredelse og markedsføring

d) de nærmere bestemmelser vedrørende overvågning og evaluering af aktionerne

e) forslag om tildeling af fællesskabsmidler, der overstiger 200 000 EUR pr. støttemod-

tager pr. år inden for uddannelse og markedsføring, 200 000 EUR inden for udvik-

ling og 300 000 EUR inden for distribution

f) valget af pilotprojekter i henhold til artikel 7.

3. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt 

angår alle andre emneområder, efter proceduren i artikel 11, stk. 3.
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Artikel 11

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Media-kontorer

1. Det europæiske net af Media-kontorer fungerer som organ med ansvar for at udbrede op-

lysninger om programmet på nationalt plan, især i forbindelse med grænseoverskridende 

projekter, øge dets synlighed og fremme dets anvendelse i overensstemmelse med arti-

kel 54, stk. 2, litra c), og artikel 54, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 som 

fastlagt i kapitel II, punkt 2.2, i bilaget.
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2. Media-kontorernes samarbejde i netværk, først og fremmest nabonetværk, skal fremmes 

for at muliggøre udvekslinger og kontakter mellem fagfolk og henlede offentlighedens 

opmærksomhed på de vigtigste begivenheder i forbindelse med programmet som f.eks. 

prisoverrækkelser og udmærkelser.

3. Media-kontorerne skal opfylde følgende kriterier:

a) have tilstrækkeligt personale med relevante faglige og sproglige kvalifikationer, som 

er tilpasset internationale samarbejdsopgaver

b) råde over tilstrækkelige infrastrukturer, navnlig med hensyn til it-udstyr og kommu-

nikationsmidler

c) fungere i en administrativ sammenhæng, som gør det muligt at varetage opgaverne 

korrekt og undgå enhver interessekonflikt.

Artikel 13

Sammenhæng og komplementaritet

1. Når Kommissionen gennemfører programmet, sikrer den i nært samarbejde med medlems-

staterne den generelle sammenhæng og komplementaritet med de relevante fællesskabspo-

litikker, -programmer og -aktioner, der har indvirkning på uddannelse og det audiovisuelle 

område.

2. Kommissionen sikrer også koordination mellem programmet og de øvrige fællesskabspro-

grammer på områderne for uddannelse, videreuddannelse, forskning og informationssam-

fundet.
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3. Kommissionen sikrer en effektiv sammenhæng mellem dette program og de programmer 

og aktioner på uddannelsesområdet og det audiovisuelle område, der gennemføres som led 

i Fællesskabets samarbejde med tredjelande og kompetente internationale organisationer, 

navnlig Europarådet (Eurimages og Det Europæisk Observationsorgan for det Audiovisu-

elle Område), i det følgende benævnt "observationsorganet".

Artikel 14

Overvågning og evaluering

1. Kommissionen sørger for, at de aktioner, der er omfattet af denne afgørelse, underlægges 

forudgående evaluering, overvågning og efterfølgende evaluering. Der tages under gen-

nemførelsen af dette program hensyn til resultaterne af overvågningen og evalueringen.

Kommissionen sørger for regelmæssig, ekstern og uafhængig evaluering af programmet. 

For at kunne evaluere programmet effektivt kan Kommissionen indsamle data med henblik 

på at undersøge alle de aktiviteter, der støttes af programmet. I denne evaluering bør der 

tages hensyn til udvalgets nærmere bestemmelser vedrørende overvågning og evaluering, 

jf. artikel 10, stk. 2, litra d).

Denne overvågning omfatter udarbejdelse af de rapporter, der er omhandlet i stk. 2, litra a) 

og c), samt en række specifikke aktiviteter.

2. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg samt Regionsudvalget:

a) en midtvejsrapport om de opnåede resultater og om de kvalitative og kvantitative 

aspekter af gennemførelsen af programmet senest tre år efter dets begyndelse
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b) en meddelelse om, hvorvidt programmet skal fortsætte, senest fire år efter dets be-

gyndelse

c) en detaljeret efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december 2015 om gen-

nemførelsen og resultaterne af programmet ved dettes afslutning.

Kommissionen offentliggør og formidler relevante statistikker og analyser via Media-

kontorerne.

3. Rapporter, der udarbejdes i henhold til stk. 2, litra a) og c), skal afdække programmets 

merværdi.

Artikel 15

Overgangsbestemmelser

De aktiviteter, der er blevet iværksat inden den 31. december 2006 på grundlag af afgørelse 

2000/821/EF og nr. 163/2001/EF, skal indtil deres afslutning forvaltes i henhold til bestemmelserne 

i nævnte afgørelser.

Det udvalg, der er omhandlet i artikel 8 i afgørelse 2000/821/EF og artikel 6 i afgørelse 

nr. 163/2001/EF, erstattes af det udvalg, der er omhandlet i artikel 11 i nærværende afgørelse.
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AFSNIT VI

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE 

AV-SEKTOR OG DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE 

OBSERVATIONSORGAN FOR DET AUDIOVISUELLE OMRÅDE

Artikel 16

Oplysninger vedrørende den europæiske av-sektor

EU skal bidrage til øget gennemsigtighed og bedre spredning af oplysninger vedrørende den euro-

pæiske av-sektor.

Artikel 17

Deltagelse i Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område

Med henblik på gennemførelsen af artikel 16 skal EU være medlem af observationsorganet i hele 

programperioden.

Kommissionen er EU's repræsentant i observationsorganet.
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Artikel 18

Bidrag til opfyldelse af programmets mål

EU's deltagelse i observationsorganet er en integreret del af dette program og skal bidrage til opfyl-

delsen af dets mål ved at:

a) fremme gennemsigtighed på markedet ved at gøre de oplysninger, der indsamles i de for-

skellige lande, mere sammenlignelige og sikre aktørernes adgang til finansielle og juridiske 

statistikker og oplysninger, især om de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske 

Union efter den 30. april 2004, hvilket vil styrke den europæiske av-sektors konkurrence-

evne og udvikling

b) muliggøre en mere effektiv overvågning og lettere evaluering af programmet.

Artikel 19

Overvågning og evaluering

Overvågningen og evalueringen af EU's deltagelse i observationsorganet gennemføres inden for 

rammerne af overvågningen og evalueringen af programmet i overensstemmelse med artikel 14.
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AFSNIT VII

IKRAFTTRÆDEN

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG

AFSNIT I

KONKRETE MÅL OG AKTIONER, DER SKAL GENNEMFØRES

Tilegnelse og forbedring af kvalifikationer blandt branchefolk i av-sektoren

1.1. Forbedring af kvalifikationerne blandt branchefolk i av-sektoren inden for udvikling, pro-

duktion, distribution/udbredelse og markedsføring med henblik på at forbedre europæiske 

av-værkers kvalitet og potentiale

1.1.1. Teknikker til manuskriptudvikling

Konkret mål

– Erfarne manuskriptforfattere skal have mulighed for at forbedre deres evne til at ud-

vikle teknikker, der er baseret på både traditionelle og interaktive skrivemetoder.

Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til udarbejdelse, gennemførelse og ajourføring af uddannelsesmoduler inden 

for identificering af målgrupper, redigering og udformning af manuskripter til et in-

ternationalt publikum samt relationer mellem bl.a. manuskriptforfatter, drejebogsre-

daktør, instruktør, producent og distributør.

– Støtte til fjernundervisning og fremme af udvekslinger og partnerskaber mellem lan-

de og regioner med begrænset av-produktionskapacitet, og/eller som udgør et be-

grænset sprogligt eller geografisk område.
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1.1.2. Økonomisk, finansiel og kommerciel forvaltning af produktion, distribution og markedsfø-

ring af av-værker

Konkret mål

– Udvikling af branchefolkenes evne til at forstå og integrere den europæiske dimensi-

on i udviklingen, produktionen, markedsføringen og distributionen/udbredelsen af 

av-programmer.

Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til udarbejdelse, gennemførelse og ajourføring af uddannelsesmoduler vedrø-

rende forvaltning under hensyntagen til den europæiske dimension.

– Støtte til fjernundervisning og fremme af udvekslinger og partnerskaber mellem lan-

de og regioner med begrænset av-produktionskapacitet, og/eller som udgør et be-

grænset sprogligt eller geografisk område.

1.1.3. Forudgående hensyntagen til digital teknologi til produktion, efterproduktion, distribution, 

forevisning og arkivering af europæiske av-programmer

Konkret mål

– Udvikling af branchefolkenes evne til at udnytte digital teknologi, navnlig inden for 

produktion, efterproduktion, distribution, forevisning, arkivering og multimedier.
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Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til udarbejdelse, gennemførelse og ajourføring af uddannelsesmoduler inden 

for digitale av-teknikker

– Støtte til fjernundervisning og fremme af udvekslinger og partnerskaber mellem lan-

de og regioner med begrænset av-produktionskapacitet, og/eller som udgør et be-

grænset sprogligt eller geografisk område.

1.2. Forbedring af den europæiske dimension af uddannelsesaktioner på av-området

1.2.1. Støtte til etablering af netværk og mobilitet blandt de europæiske aktører inden for uddan-

nelsesområdet, navnlig europæiske filmskoler, uddannelsesinstitutioner, partnerne i bran-

chen

Konkret mål

– Fremme af udvekslinger og samarbejde mellem institutioner og/eller af eksisterende 

uddannelsesaktiviteter.

Aktion, der skal gennemføres

– Tilskyndelse af støttemodtagerne under programmet til at styrke samordningen af de-

res uddannelsesaktiviteter, især dem, der omfatter efteruddannelse, med henblik på at 

oprette et europæisk netværk, som kan modtage fællesskabsstøtte, først og fremmest 

til samarbejde med deltagelse af aktører - også fjernsynsstationer.
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1.2.2. Uddannelse af undervisere

Konkret mål

– At råde over kompetente undervisere.

Aktion, der skal gennemføres

– Bidrag til uddannelse af undervisere, navnlig gennem fjernundervisning.

1.2.3. Støtte til filmskoler

Konkret mål

– Fremme af mobiliteten blandt filmstuderende i Europa.

Aktioner, der skal gennemføres

– Fremme mobilitetsstipendier forbundet med uddannelsesprojekter.

– Fremme udviklingen af nye talenter og branchefolk gennem oprettelsen af en pris for 

nyt talent.

1.2.4. Gennemførelse af koordinerings- og markedsføringsaktioner, som gennemføres af de orga-

nisationer, der støttes inden for rammerne af de aktioner, som er anført i punkt 1.2.1

Konkret mål

– Fremme af koordinering og markedsføring af projekter, der støttes af programmet.
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Aktion, der skal gennemføres

– Bidrag til gennemførelse af målrettede koordineringsaktioner og fremme af uddan-

nelsesaktiviteter, der støttes af programmet.

1.2.5. Mulighed for, at branchefolk fra de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæiske Union 

efter den 30. april 2004, kan deltage i de uddannelsesaktiviteter, der er anført i punkt 1.1, 

ved hjælp af særlige stipendier

Konkret mål

– Lette deltagelsen af branchefolk fra de medlemsstater, der har tiltrådt Den Europæi-

ske Union efter den 30. april 2004, i de projekter, der støttes af programmet.

Aktion, der skal gennemføres

– Bidrag til etablering af en stipendieordning.

2. Udvikling

2.1. Støtte til udviklingen af produktionsprojekter, som forelægges af uafhængige produktions-

selskaber, navnlig SMV'er, og er rettet mod det europæiske og det internationale marked

Konkrete mål

– Støtte til udvikling af europæiske værker inden for følgende genrer: fiktion, animati-

on, dokumentarfilm og multimediekoncepter.
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– Tilskyndelse af selskaberne til at udvikle værker af høj kvalitet med internationalt 

potentiale.

– Tilskyndelse af selskaberne til at anvende digital teknologi i forbindelse med produk-

tion og distribution lige fra udviklingsfasen.

– Tilskyndelse af selskaberne til at udarbejde internationale strategier for forevisning, 

markedsføring og distribution lige fra projekternes udviklingsfase.

– SMV'er skal have adgang til udviklingsstøtte, og aktionerne skal tilpasses til deres 

behov.

– Fremme komplementaritet med de aktioner, der støttes under Media inden for områ-

det forbedring af kvalifikationerne blandt branchefolkene i av-sektoren.

Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til udviklingen af europæiske audiovisuelle produktionsprojekter eller katalo-

ger over projekter.

– Støtte til digitalisering af europæiske av-værker lige fra udviklingsfasen.

2.2. Støtte til udarbejdelsen af finansieringsplaner for de europæiske selskaber og produktions-

projekter, herunder tilvejebringelse af finansiering til koproduktioner

Konkrete mål

– Tilskyndelse af produktionsselskaberne til at udarbejde finansieringsplaner for deres 

produktionsprojekter inden for følgende genrer: fiktion, animation, dokumentarfilm 

og multimediekoncepter.
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– Som opfølgning af den forberedende foranstaltning "Vækst og av-sektoren: i2i av-

initiativet" tilskyndelse til søgning efter finansielle partnere på europæisk plan med 

henblik på at skabe en synergieffekt mellem offentlige og private investorer og at 

fremme udviklingen af distributionsstrategier lige fra udviklingsfasen.

Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til de indirekte udgifter, der er forbundet med privat finansiering af de produk-

tionsprojekter, der forelægges af smv'er (f.eks. finansierings- og forsikringsomkost-

ninger samt omkostninger til færdiggørelsesgaranti).

– Støtte til smv'ers, navnlig uafhængige produktionsselskabers, adgang til selskaber, 

der yder finansielle tjenester, og som beskæftiger sig med investeringsplaner for ud-

vikling, produktion og koproduktion af europæiske av-værker, som kan distribueres 

på internationalt plan.

– Tilskyndelse af finansielle formidlere til at støtte udvikling og koproduktion af euro-

pæiske av-værker, der har potentiale til at blive distribueret internationalt.

– Støtte til samarbejde mellem nationale agenturer inden for av-området.

3. Distribution og udbredelse

Konkret tværgående mål

– Fremhævelse af den kulturelle og sproglige mangfoldighed i de europæiske værker, 

der distribueres.
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Aktion, der skal gennemføres

– Støtte til eftersynkronisering og undertekstning i forbindelse med distribution og ud-

bredelse, ad alle kanaler, navnlig digitale, af europæiske av-værker til gavn for pro-

ducenter, distributører og formidlere.

3.1. Styrkelse af den europæiske distributionssektor gennem tilskyndelse af distributørerne til at 

investere i koproduktion, opkøb og markedsføring af ikke-nationale europæiske film og til 

at fastlægge koordinerede strategier for markedsføring

Konkret mål nr. 1

– Tilskyndelse af distributører af spillefilm til at investere i koproduktion, erhvervelse 

af udnyttelsesrettigheder og markedsføring af ikke-nationale europæiske film.

Aktioner, der skal gennemføres

– Etablering af en "automatisk" støtteordning for europæiske distributører i forhold til 

antallet af solgte billetter til ikke-nationale europæiske film i de stater, der deltager i 

programmet, med et loft for hver film og for hvert land.

– Bestemmelser om, at distributørerne kun må anvende denne støtte til investering i:

– koproduktion af ikke-nationale europæiske film

– erhvervelse af udnyttelsesrettigheder til ikke-nationale europæiske film

– udgifter til fremstilling (kopier, eftersynkronisering og undertekstning) og 

markedsføring af samt reklame for ikke-nationale europæiske film.
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Konkret mål nr. 2

– Fremme af samarbejde mellem europæiske distributører med henblik på at fremme 

fælles strategier på det europæiske marked.

Aktion, der skal gennemføres

– Etablering af en ordning for selektiv støtte til distribution af ikke-nationale europæi-

ske film rettet mod grupper af europæiske distributører og tildeling af direkte støtte, 

hvis disse grupper har permanent karakter.

Konkret mål nr. 3

– Tilskyndelse til samarbejde mellem distributører, producenter og salgsagenter med 

henblik på at fastlægge internationale markedsføringsstrategier for europæiske film-

rettigheder lige fra udviklingsfasen.

Aktion, der skal gennemføres

– Etablering af en ordning for støtte til udvikling af en markedsføringspakke for euro-

pæiske film (herunder bl.a. en kopi med undertekster, et internationalt lydspor - mu-

sik og effekter - og markedsføringsmateriale).

Konkret mål nr. 4

– Fremme af smv'ernes adgang til finansiering af distribution og salg af ikke-nationale 

europæiske værker på det internationale marked.
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Aktion, der skal gennemføres

– Støtte til de indirekte udgifter (f.eks. finansieringsomkostninger og forsikring), der er 

forbundet med privat finansiering af distributionsaktiviteter og/eller salg på det inter-

nationale marked som f.eks.: erhvervelse af kataloger over ikke-nationale europæiske 

film, søgning af nye markeder for disse film og oprettelse af permanente grupper af 

europæiske distributører.

3.2. Forbedring af omløbet af ikke-nationale europæiske film på det europæiske og internatio-

nale marked gennem tilskyndelsesforanstaltninger, som skal fremme eksport, distribution 

på alle medier og biografforevisning

Konkret mål nr. 1

– Tilskyndelse af distributører af spillefilm til at investere i relevant udgivelse og mar-

kedsføring af ikke-nationale europæiske film.

Aktioner, der skal gennemføres

– Etablering af en selektiv støtteordning for distributører af spillefilm til fremme og 

markedsføring af ikke-nationale europæiske film. Kriterierne for udvælgelse af film 

kan bl.a. indeholde bestemmelser, der gør det muligt at skelne mellem projekterne på 

grundlag af oprindelsesland og produktionsbudgettets størrelse.

– Tildeling af en særlig støtte til film, der er af særlig betydning for styrkelsen af den 

kulturelle og sproglige mangfoldighed.

– Tildeling af støtte til udgivelse af en liste over ikke-nationale europæiske værker i en 

given periode.
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Konkret mål nr. 2

– Fremme af forevisning af ikke-nationale europæiske film på det europæiske marked, 

herunder skal der navnlig gives støtte til koordinering af et netværk af biografer.

Aktioner, der skal gennemføres

– Tilskyndelse af biografejere og -operatører til i en minimumsperiode at vise mange 

ikke-nationale europæiske film i premierebiografer. Omfanget af støtten til hver en-

kelt biograf skal være afhængig af programmet og tage hensyn til antallet af solgte 

billetter i disse biografer til ikke-nationale europæiske film i en referenceperiode.

– Bidrag til udvikling af uddannelsesaktioner og bevidstgørelse af det unge publikum i 

biograferne.

– Fremme af oprettelse og konsolidering af net af europæiske biografer, der udvikler 

fælles aktioner på dette område.

Konkret mål nr. 3

– Fremme af salget på det internationale marked og eksport af europæiske film, især 

ikke-nationale europæiske film, i Europa.
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Aktion, der skal gennemføres

– Oprettelse af en støtteordning for europæiske selskaber til international distribution 

af spillefilm ("salgsagenter") i forhold til deres resultater på markedet i en given refe-

renceperiode. Denne støtte skal investeres i erhvervelse af nye ikke-nationale euro-

pæiske film og markedsføring heraf på det europæiske og det internationale marked.

3.3. Fremme af tværnational udbredelse af europæiske av-værker fremstillet af uafhængige pro-

duktionsselskaber gennem tilskyndelse til samarbejde mellem på den ene side formidlere 

og på den anden side uafhængige producenter og distributører

Konkret mål nr. 1

– Fremme af uafhængige produktionsselskabers udbredelse af ikke-nationale av-

værker.

Aktioner, der skal gennemføres

– Tilskyndelse af de uafhængige producenter til at producere værker (fiktion, doku-

mentarprogrammer og animationsfilm) med deltagelse af mindst tre formidlere fra 

forskellige medlemsstater. Kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere skal bl.a. 

indeholde bestemmelser, der gør det muligt at skelne mellem projekterne på grundlag 

af produktionsbudgettets størrelse. Film, der er af betydning for styrkelse af den eu-

ropæiske kulturarv og af den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa, får 

særlig støtte.
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Konkret mål nr. 2

– Lettelse af uafhængige europæiske produktionsselskabers adgang til finansiering.

Aktion, der skal gennemføres

– Støtte til de indirekte udgifter (f.eks. finansierings- og forsikringsomkostninger samt 

omkostninger til færdiggørelsesgaranti), der er forbundet med privat finansiering af 

produktionsprojekter (fiktion, dokumentarprogrammer og animationsfilm), som in-

debærer deltagelse af mindst tre formidlere fra forskellige medlemsstater i forskellige 

sprogområder.

Konkret mål nr. 3

– Fremme af international distribution af europæiske tv-programmer, der er produceret 

af uafhængige producenter. Sådanne programmer kan kun distribueres med samtykke 

fra den uafhængige producent, der skal have en passende andel af indtægterne fra 

salget.

Aktion, der skal gennemføres

– Oprettelse af en støtteordning for europæiske selskaber til international distribution 

af av-værker (internationale distributører) i forhold til deres resultater på markedet i 

en given referenceperiode. Denne støtte vil kunne anvendes af de internationale di-

stributører til investering i erhvervelse af og omkostninger til markedsføring af nye 

europæiske produktioner på det europæiske og det internationale marked.



6233/2/06 REV 2 HV/bnj 14
BILAG JUR DA

3.4. Støtte til digitalisering af europæiske av-værker

Konkret mål nr. 1

– Forbedring af distributionen af ikke-nationale europæiske av-værker på digitale me-

dier til privat brug (DVD), navnlig gennem fremme af samarbejde mellem udgiverne 

vedrørende fremstilling af flersprogede master-kopier på europæisk plan.

– Fremme af brugen af digitale teknologier i forbindelse med udgivelsen af europæiske 

værker (fremstilling af digitale master-kopier, der kan anvendes af alle de europæi-

ske distributører).

– Tilskyndelse af navnlig udgiverne til at investere tilstrækkeligt i markedsføring og 

distribution af ikke-nationale europæiske av-værker.

– Støtte til flersprogethed i de europæiske værker (eftersynkronisering, undertekstning 

og flersproget produktion).

Aktioner, der skal gennemføres

– Etablering af en "automatisk" støtteordning for europæiske udgivere af film og av-

værker på medier til privat brug (som f.eks. DVD, DVD-ROM) i forhold til deres re-

sultater på markedet i en given referenceperiode. Denne støtte vil kunne anvendes af 

udgiverne til investering i udgivelse og distribution af ikke-nationale europæiske 

produktioner på det europæiske og det internationale marked.

– Støtte til digitalisering af indhold til distribution.
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Konkret mål nr. 2:

– Fremme af levering af ikke-nationale europæiske værker til onlinedistribution gen-

nem avancerede distributionstjenester og nye medier (f.eks. internettet, video-on-

demand, pay-per-view), idet der udvikles teknikker til sikring af onlineværker for at 

bekæmpe piratkopiering.

– Fremme af den europæiske audiovisuelle programindustris tilpasning til udviklingen 

i den digitale teknologi, navnlig for så vidt angår de avancerede onlinedistribu-

tionstjenester.

Aktioner, der skal gennemføres

– Gennem foranstaltninger til fremme af digitalisering af produktioner og udvikling af 

markedsførings- og reklamemateriale på et digitalt medium skal europæiske selska-

ber (leverandører af onlineadgang, temakanaler osv.) tilskyndes til at fremstille lister 

over europæiske værker i digitalt format beregnet til udnyttelse gennem de nye me-

dier.

– Fremme af udviklingen af digitale tjenester, der tilbyder europæiske kataloger.

3.5. Tilskyndelse af biograferne til at vise en betydelig procentdel ikke-nationale europæiske 

værker for at udnytte de muligheder, som digital distribution giver

Konkrete mål

– Tilskyndelse af biograferne til at investere i digitalt udstyr gennem lettelse af adgan-

gen til kredit for disse.
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Aktion, der skal gennemføres

– Støtte til biografejeres og -operatørers indirekte udgifter (f.eks. finansierings- og for-

sikringsomkostninger) til privat finansiering af investeringerne i digitalt udstyr.

4. Markedsføring

4.1. Forbedring af omløbet af europæiske av-værker gennem sikring af, at den europæiske av-

sektor har adgang til de professionelle europæiske og internationale av-markeder

Konkret mål nr. 1

– Fremme af branchefolks adgang til kommercielle arrangementer og de professionelle 

av-markeder i og uden for Europa.

Aktion, der skal gennemføres

– Teknisk og økonomisk bistand i forbindelse med markedsføringsbegivenheder som:

– de vigtigste europæiske og internationale filmmarkeder

– de vigtigste europæiske og internationale fjernsynsmesser

– festivaler, især for animationsfilm, dokumentarfilm, multimedier og nye tekno-

logier.
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Konkret mål nr. 2 og aktion, der skal gennemføres

– Fremme af og støtte til udarbejdelse af europæiske kataloger og etablering af en da-

tabase for kataloger over europæiske programmer bestemt til branchefolk.

Konkret mål nr. 3

– At fremme støtte til markedsføring af av-værkerne lige fra det pågældende av-værks 

forproduktions- eller produktionsstadium.

Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til tilrettelæggelse af fora for udvikling, finansiering, koproduktion og distribu-

tion af værker og programmer, som er helt eller hovedsagelig europæiske.

– Etablering og iværksættelse af markedsførings- og reklamekampagner for europæi-

ske film og av-programmer i produktionsstadiet.

4.2. Forbedring af den adgang, som offentligheden på europæisk og internationalt plan har til 

europæiske av-værker

Konkrete mål og aktioner, der skal gennemføres

– Fremme af og støtte til audiovisuelle festivaler, hvor størstedelen eller en betragtelig 

del af de viste værker er europæiske.

– Fokus på og støtte til festivaler, der bidrager til at markedsføre værker fra medlems-

stater eller regioner med en begrænset audiovisuel produktionskapacitet eller at mar-

kedsføre unge europæiske kunstneres værker samt at fremme kulturel og sproglig 

mangfoldighed og tværkulturel dialog.
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– Fremme af og støtte til uddannelsesinitiativer inden for temaet billeder, som tilrette-

lægges af festivaler og er rettet mod unge, herunder navnlig initiativer, der gennem-

føres i tæt samarbejde med skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

– Fremme af og støtte til branchefolks, herunder navnlig biografers, offentlige og kom-

mercielle tv-stationers, festivalers og kulturinstitutioners, iværksættelse, i tæt samar-

bejde med medlemsstaterne og Kommissionen, af markedsføringsaktiviteter for eu-

ropæiske spillefilm og audiovisuelle værker rettet mod det brede publikum.

– Fremme af og støtte til tilrettelæggelse af arrangementer med stor mediedækning 

som f.eks. tildeling af priser og europæiske biografdage.

4.3. Fremme af fælles aktioner mellem nationale organisationer for markedsføring af film og 

av-programmer

Konkrete mål

– Fremme af netværkssamarbejde og koordinering af fælles aktioner og europæiske 

projekter.

Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til oprettelse af en eller flere europæiske platforme for markedsføring.

– Støtte til sammenslutninger og tilstedeværelse af paraplyorganisationer for nationale 

og/eller regionale markedsføringsorganisationer på det europæiske marked og ver-

densmarkedet.

– Støtte til netværkssamarbejde blandt festivalarrangører, navnlig udveksling af pro-

grammer og ekspertise.
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– Støtte til samarbejde vedrørende projekter med de samme eller beslægtede mål 

og/eller mål, som indbyrdes supplerer hinanden.

– Støtte til oprettelse af netværk af databaser og kataloger.

4.4. Fremme af markedsføring af og adgang til den europæiske kulturarv på film- og av-

området

Konkret mål og aktion, der skal gennemføres

– Fremme af og støtte til tilrettelæggelse af arrangementer, navnlig rettet mod unge, 

som har til formål at fremme den europæiske kulturarv på film- og av-området.

5. Pilotprojekter

Konkret mål

– Sikring af at programmet tilpasses udviklingen på markedet, navnlig i forbindelse 

med indførelse og anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi.

Aktioner, der skal gennemføres

– Støtte til pilotprojekter inden for de områder, der forventes at blive påvirket af indfø-

relsen og brugen af nye informations- og kommunikationsteknologier.

– Bred formidling af resultaterne af pilotprojekterne gennem tilrettelæggelse af konfe-

rencer eller online- og offline-arrangementer med henblik på at fremme spredningen 

af eksempler på god praksis.
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AFSNIT II

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

1. Fællesskabsstøtte

1.1. Fællesskabets bidrag til udgifterne til de foranstaltninger, der støttes

Den finansielle støtte fra Media kan ikke overstige 50% af udgifterne til de foranstaltnin-

ger, der støttes, undtagen i de tilfælde, der er nævnt nedenfor.

Den finansielle støtte fra Media kan være på op til 60% af udgifterne til de foranstaltnin-

ger, der støttes, hvis der er tale om:

a) uddannelsesaktioner i lande eller regioner med begrænset audiovisuel produktions-

kapacitet, og/eller som udgør et begrænset geografisk eller sprogligt område

b) indsendelse af projekter, der vedrører udvikling, distribution/udbredelse og markeds-

føring, og som er af betydning for styrkelse af den sproglige og kulturelle mangfol-

dighed i Europa

c) aktioner, der er anført i punkt 3 i afsnit I, i dette bilag (distribution og udbredelse) og 

er blevet udpeget efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

Den finansielle støtte fra Media kan være på op til 75% af udgifterne til de foranstaltnin-

ger, der støttes, hvis der er tale om uddannelsesaktioner i de medlemsstater, der har tiltrådt 

Den Europæiske Union efter den 30. april 2004. Denne bestemmelse vil blive genstand for 

særlig opmærksomhed i forbindelse med midtvejsevalueringen af programmet.



6233/2/06 REV 2 HV/bnj 21
BILAG JUR DA

1.2. Bestemmelser for fællesskabsstøtte

Kommissionen sørger for, at programmet er tilgængeligt og implementeres på gennemsku-

elig vis.

Fællesskabsstøtten tildeles i form af tilskud eller stipendier.

På uddannelsesområdet skal en passende del af de disponible midler hvert år så vidt muligt 

tildeles nye aktiviteter.

1.3. Udvælgelse af projekter

De projekter, der udvælges, skal opfylde:

– bestemmelserne i denne afgørelse og bilaget hertil

– bestemmelserne i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og Kommissionens for-

ordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002.

1.4. Fordeling af ressourcerne

De midler, der er til rådighed, fordeles efter følgende retningslinjer:

Erhvervelse og forbedring af kvalifikationer ca. 7%

Udvikling mindst 20%

Distribution mindst 55%

Markedsføring ca. 9%

Pilotprojekter ca. 4%

Horisontale aspekter mindst 5%
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Disse procentsatser er vejledende og kan ændres efter proceduren i artikel 11, stk. 2.

For at sikre at programmets mål som fastsat i artikel 1 samlet set gennemføres på effektiv 

vis, bør fællesskabsaktionerne fokusere på udformningen af de aktioner, der er gennemført 

under de tidligere programmer, jf. betragtning 7.

Alle aktioner tages hvert år op til fornyet vurdering efter proceduren i artikel 10, stk. 2, så-

ledes at Fællesskabet kan reagere på sektorens behov og udvikling.

For at sikre gennemførelsen af alle programmets kulturelle og industrielle mål, skal afgø-

relsen om den årlige fordeling af finansieringsrammen baseres på en vedvarende kontrol 

med effektiviteten af aktionslinjerne i programmet.
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2. Kommunikationsaktioner

2.1. Aktioner, der iværksættes på Kommissionens initiativ

Kommissionen kan tilrettelægge seminarer, kollokvier eller møder med henblik på at lette 

iværksættelsen af programmet og gennemføre passende aktioner med henblik på oplys-

nings-, publikations- og formidlingsvirksomhed, navnlig i forbindelse med overvågningen 

og evalueringen af programmet. Sådanne aktiviteter kan finansieres ved hjælp af støtte på 

grundlag af udbudsprocedurer eller tilrettelægges og finansieres direkte af Kommissionen.

2.2. Media-kontorer og Media-antenner

Kommissionen opretter i direkte samarbejde med medlemsstaterne et europæisk net af 

Media-kontorer og Media-antenner, der fungerer som organ med ansvar for gennemførel-

sen på nationalt plan i henhold til artikel 54, stk. 2, litra c), og stk. 3, i forordning (EF, 

Euratom) nr. 1605/2002, især med henblik på:

a) at orientere branchefolk i den audiovisuelle sektor om de forskellige muligheder for 

at modtage EU-støtte

b) at sikre information om og fremme af programmet

c) at tilskynde til, at branchefolk i videst muligt omfang deltager i aktionerne

d) at bistå branchefolk med udformningen af projekter i forbindelse med indkaldelser af 

forslag
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e) at fremme grænseoverskridende samarbejde mellem branchefolk, institutioner og 

netværk

f) at støtte Kommissionens arbejde for at sikre forbindelse med medlemsstaternes for-

skellige støtteinstitutioner, således at aktionerne under dette program og de nationale 

støtteforanstaltninger supplerer hinanden

g) at formidle oplysninger om de nationale audiovisuelle markeder til interesserede par-

ter.

3. Oplysninger vedrørende den europæiske av-sektor og deltagelse i det europæiske observa-

tionsorganet og muligt samarbejde med Europarådets Eurimages-fond

Programmet udgør retsgrundlaget for de udgifter, der er nødvendige til opfølgning af fæl-

lesskabsinstrumenterne på det audiovisuelle område.

Programmet fastsætter navnlig bestemmelser for EU's fortsatte deltagelse i observationsor-

ganet. Denne deltagelse letter adgangen til oplysninger for aktørerne i sektoren samt 

spredning heraf. Den bidrager ligeledes til en større gennemsigtighed i produktionsproces-

sen. Programmet kan også sætte Den Europæiske Union i stand til at udforske muligheder-

ne for samarbejde (undtagen i finansielle og administrative spørgsmål) med Eurimages-

fonden for dermed at fremme den europæiske av-sektors konkurrenceevne på det internati-

onale marked.
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4. Forvaltningsopgaver

Programmets finansieringsramme kan også anvendes til at dække udgifter til forberedelse, 

opfølgning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendige til at forvalte programmet 

og realisere dets mål, navnlig undersøgelser, møder, information og offentliggørelse, udgif-

ter til informationsnetværk, som tager sigte på informationsudveksling, samt alle andre ud-

gifter til administrativ og teknisk bistand, som Kommissionen kan få i forbindelse med 

programmets forvaltning. Eksperter, der deltager i tekniske rådgivningsgrupper eller andre 

evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, kan modtage et passende vederlag.

Ved programmets gennemførelse sikrer Kommissionen overensstemmelse med de mål og 

prioriterede områder, der er fastsat i artikel 1, og at deltagelsen af branchefolk i program-

met afspejler Europas kulturelle mangfoldighed på en afbalanceret måde.

5. Kontrol og revision

Hvad angår de projekter, der er blevet udvalgt i henhold til den procedure, der er beskrevet 

i artikel 9, etableres der en ordning for revision baseret på stikprøver.

Støttemodtageren stiller al dokumentation for udgifter, der er afholdt, til rådighed for Kom-

missionen i fem år fra den sidste udbetaling. Støttemodtageren sørger for, at dokumentati-

on, der eventuelt befinder sig hos partnere eller medlemmer, stilles til rådighed for Kom-

missionen.
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Kommissionen kan enten direkte ved hjælp af sit eget personale eller via et andet kvalifice-

ret eksternt organ efter eget valg foretage revision af anvendelsen af støtten. Denne revisi-

on kan foretages i hele kontraktens løbetid og i en periode på fem år fra dagen for betalin-

gen af støttesaldoen. Resultaterne af revisionen kan føre til, at Kommissionen træffer be-

slutning om tilbagekrævning.

Kommissionens personale og eksterne personer, der har fået mandat fra Kommissionen, 

skal i det omfang, det er nødvendigt for at foretage revisionen, have adgang bl.a. til modta-

gerens kontorlokaler og til alle nødvendige oplysninger, herunder i elektronisk form.

Revisionsretten og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har samme 

rettigheder som Kommissionen, bl.a. ret til adgang.

For at beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder 

kan Kommissionen i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96

af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på 

beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre ure-

gelmæssigheder1 foretage kontrol og inspektion på stedet i forbindelse med programmet. 

Undersøgelserne gennemføres eventuelt af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor 

for Bekæmpelse af Svig (OLAF)2.

  

1 EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
2 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
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I. INDLEDNING 

 

 1. Kommissionen forelagde den 15. juli 2004 Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til 

afgørelse om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007), 

der har hjemmel i EF-traktatens artikel 150, stk. 4, og 157, stk. 3. 

 

 2. Regionsudvalget afgav udtalelse den 23. februar 2005. 

 

 3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 25. oktober 2005. 

 

 3. Rådet vedtog sin fælles holdning den 24. juli 2006, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2. 

 

II. FORMÅL 

 

 Der foreslås ét enkelt program, der kombinerer de nuværende EF-støtteprogrammer for den 

europæiske av-industri, dvs. Media Plus og Media-uddannelse, som løber indtil den 31. de-

cember 2006. De nye foranstaltningers overordnede mål er: 

 

 − at styrke den europæiske av-sektors konkurrenceevne inden for rammerne af et åbent og 

konkurrencedygtigt marked 

 − at forøge omløbet af europæiske av-værker både inden for og uden for EU og 

 − at bevare og forbedre den kulturelle mangfoldighed i Europa samt den kinematografiske 

og audiovisuelle arv i denne forbindelse og at sikre tilgængeligheden heraf for de euro-

pæiske borgere samt fremme tværkulturel dialog. 

 

 Med henblik på at nå disse mål gives der under programmet støtte til tilegnelse og udvikling 

af kvalifikationer, til udvikling, distribution og markedsføring af europæiske av-værker og til 

pilotprojekter. 
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING 

 

 1. Generelle bemærkninger 

 

  Rådets fælles holdning er helt på linje med Kommissionens oprindelige forslag. Rådet, 

Europa-Parlamentet og Kommissionen har i det store og hele sammenfaldende holdnin-

ger til programmet. 

 

  Budgettet på 671 mio. EUR (i 2004-priser og med forbehold af en justering for at tage 

hensyn til inflationen) blev aftalt mellem de tre institutioner i forbindelse med den 

interinstitutionelle aftale om den finansielle ramme for 2007-2013. 

 

  Rådet har indsat to bestemmelser i teksten, der er taget fra de nuværende Media-

programmer: a) en vejledende fordeling af ressourcerne (i afsnit II i bilaget) og b) en 

forvaltningsudvalgsprocedure for projekter med et samlet fællesskabsbidrag, der 

overstiger 200 000 EUR pr. støttemodtager pr. år inden for uddannelse og markeds-

føring, 200 000 EUR inden for udvikling og 300 000 EUR inden for distribution (i 

artikel 10). Disse tærskler er identiske med tærsklerne i de nuværende Media-

programmer. 

 

 2. Europa-Parlamentets ændringer 

 

  Rådet har i den fælles holdning forsøgt at tage hensyn til Europa-Parlamentets betænke-

ligheder og prioriteter og har kunnet acceptere de fleste af Parlamentets ændringer. 

 

  2.1. Ændringer, der er accepteret helt, delvis eller principielt 

 

   Ændring 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 35, 

36, 37, 44, 45, 46, 50, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 72, 75, 76 og 77 er 

medtaget i deres helhed, dog af og til lidt omformuleret eller med mindre sprog-

lige ændringer. 
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   En række ændringer er blevet delvis accepteret: ændring 9 (undtagen sidste punk-

tum), 15 (undtagen henvisningen til forfatningen af procedureårsager), 18 (und-

tagen sidste punktum), 78 (undtagen mediernes pluralisme og ytringsfriheden, der 

allerede er omfattet af betragtning 3), 38 og 47 (begge undtagen sidste punktum), 

48 og 49 (undtagen første del, der falder uden for programmets anvendelses-

område), 54 (uden henvisningen til bestemte kategorier af medlemsstater), 56 

(uden navnet på prisen) og 69 (med en henvisning til europæiske biografdage sna-

rere end til europæiske filmfestivaler). 

 

  2.2. Ændringer, der ikke er indarbejdet 

 

   I lyset af den interinstitutionelle aftale om den finansielle ramme for 2007-2013 

har Rådet forkastet ændring 86, 89 og 27, der vedrører det samlede budget. 

 

   Et af programmets særlige kendetegn er den positive forskelsbehandling af med-

lemsstater, der er tiltrådt efter den 30. april 2004. Ændringer, der tager sigte på at 

udvide disse foranstaltninger til medlemsstater med begrænset produktionskapa-

citet og et lille sprogområde, er blevet forkastet (ændring 28, 55 og 57). 

 

   Rådet har ikke kunnet acceptere ændring 64 og 65, der tager sigte på at reducere 

antallet af formidlere fra forskellige medlemsstater fra 3 til 2, når der er tale om 

uafhængige producenters værker, eftersom et bilateralt samarbejde ikke vil give 

nogen ekstra fordel ved en EF-indsats. 

 

   Rådet er af den opfattelse, at ændring 31 om undertekster indfører en prioritering 

af de midler, der afsættes til at fremme udbredelsen af audiovisuelle værker, hvil-

ket ikke er i overensstemmelse med programmets formål, der er at tilskynde til 

udbredelse ved hjælp af alle midler, bl.a. eftersynkronisering. 

 

   Ændring 39 er blevet afvist med den begrundelse, at det ikke vil være tilrådeligt at 

have et stort antal Media-kontorer. 
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   Rådet har også valgt ikke at omtale deltagelse i programmet af de lande, der er 

omfattet af naboskabspolitikken (ændring 34). 

 

   En række ændringer er blevet forkastet med den begrundelse, at deres indhold er 

omfattet af betragtningerne (ændring 40, 41, 42 og 43), at spørgsmålet behandles 

andetsteds i teksten (26, 33 og 70), eller at de skønnes at falde uden for program-

mets anvendelsesområde (3, 13, 52, 71, 73 og 74). Endelig har Rådet fundet 

ændring 51 for specifik. 

 

IV. KONKLUSION 

 

 Rådet er af den opfattelse, at teksten til den fælles holdning er afbalanceret og et godt grund-

lag for den rettidige iværksættelse af dette instrument til støtte for den europæiske filmindu-

stri. Det mener også, at det har taget hensyn til de mål, som Europa-Parlamentet har søgt at nå 

med sine ændringer til Kommissionens forslag, og det ser frem til at nå til enighed med 

Europa-Parlamentet i nær fremtid, så afgørelsen kan blive vedtaget. 

 

 

________________________ 
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2004/0151 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af en afgørelse af Europa parlamentet 
og rådet om implementering af et støtteprogramme for den  

europæiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007)) 

1. SAGSFORLØB 

Dato for fremsendelsen af forslaget til EP og Rådet 
(dokument KOM(2004) 470 endelig– 2004/0151 (COD)): 

15. juli 2004. 

Dato for udtalelsen af det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 6. april 2005. 

Dato for udtalelsen af Regionsudvalget: 23. februar 2005. 

Dato for udtalelsen af Europa Parlamentet, første lekture: 25. oktober 2005. 

Dato for vedtagelsen af den fælles holdning: 24. juli 2006. 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Kommissionens forslag til etablering af et europæisk støtteprogram, MEDIA 2007, som 
efterfølger det nuværende MEDIA Plus og MEDIA-Uddannelse, med et foreslået budget på € 
1,055 millard. Hovedformålene er: Bevare og støtte Europas kulturelle forskellighed og 
film/audiovisual kulturarv, som sikrer offentlig adgang til denne arv og ansporer en dialog 
mellem kulturene; forøger cirkulationen af europæiske film og andre audiovisuelle 
produktioner, både indenfor og udenfor EU og forstærke den kommercielle præstation af den 
europæiske audiovisuelle sector i et åbent og konkurrencedygtigt marked.  

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Generelle bemærkninger  

Kommissionnen bemærker at Rådet har opnået en aftale ved enstemmighed. Rådets fælles 
holdning godtager de væsentligste ændringer fra Parlamentet. Den foreslår et lille antal 
ændringer til Kommissionens originale forslag, indbefattet en ændring af budgetbeløbet til 
programmet. 

3.2. Svar til Parlamentets ændringer vedtaget i første lekture 

Kommissionen accepterede fuldstændigt flertallet af Parlamentets ændringer: 1, 2, 4, 8, 10, 
11, 12, 16, 17, 19, 20, 25, 29, 32, 36, 37, 44, 46, 50, 58, 59, 60, 62, 66, 72 og 75.  
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Kommissionen accepterede i princippet eller delvist de følgende ændringer: 5, 6, 7, 9, 14, 18, 
21, 22, 23, 24, 30, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 53, 54, 56, 61, 63, 67, 68, 76 og 77. 

Den fælles holdning integrerer alle ændringerne som er accepteret af Kommissionen. 

Kommissionen afslog de følgende ændringer: 3, 15, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 39, 49, 51, 52, 55, 
57, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 82 og 83. Nogle af disse ændringer gik ud over 
formålene med MEDIA 2007 programmet og faldt uden for rammerne af programmet; andre 
henviste til aktioner og formål som allerede var dækket af programmet. Visse andre ændringer 
var ikke acceptable, fordi de ikke ville hjælpe til med at gøre balancen mindre i det 
europæiske audiovisuelle marked mellem medlemslande med lav produktionskapacitet og 
medlemslande med høj produktionskapacitet. Endelig kunne Kommissionen ikke acceptere 
hverken ændringerne som henviste til Konstitutions traktaten eller ændringer med muligheder 
for at åbne programme til tredjelande. 

3.3. Nye foranstaltninger indført af Rådet 

Visse mindre ændring blev indført af Rådet i den fælles holdning, som er acceptable for 
Kommissionen. 

Der er to betydelige forskelle i forhold til Kommissionens forslag: foranstaltningerne om 
komitologi, som fortsætter foranstaltningerne udført under det nuværende MEDIA program. 

Det eneste nye element, bortset fra budgettet, som Rådet foreslår at sætte til 671 M€ 
(i 2004 prisniveau) og som resulterer fra aftalen om de finansielle perspektiver for 2007-2013, 
er indbefatningen af en indikativ opsplitning i bilaget, som var tilfældet i den tidligere 
beslutning om MEDIA Plus. 

4. KONKLUSION 

Kommissionen anser at Rådets fælles holdning ikke ændrer betragteligt formålene og 
rammerne af Kommissionens forslag. 




