
 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 14.7.2004 
COM(2004) 470 τελικό 

2004/0151 (COD) 

  

Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε πρόταση προγράµµατος για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού 
οπτικοακουστικού τοµέα  

(MEDIA 2007) 

 

(υποβληθείσα από την Επιτροπή) 
 
 

{SEC(2004) 955} 



 

EL 2   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Ο οπτικοακουστικός τοµέας αποτελεί φορέα έκφρασης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη 
και του ευρωπαϊκού πολιτισµού και διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικοδόµηση µιας 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής ταυτότητας, ιδίως για τους νέους. Η αύξηση της κυκλοφορίας των 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων έχει αποδειχθεί σηµαντικό µέσο για την ενδυνάµωση 
του διαπολιτισµικού διαλόγου, της αλληλοκατανόησης και της αλληλογνωριµίας των 
ευρωπαϊκών πολιτισµών, στοιχεία που αποτελούν τη βάση της ιδιότητας του ευρωπαίου 
πολίτη. Η υποστήριξη που προσφέρει η ΕΕ στον οπτικοακουστικό τοµέα εγγράφεται σε µια 
στρατηγική για την παροχή δυνατοτήτων επιλογής στους Ευρωπαίους. Εάν οι Ευρωπαίοι δεν 
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ιστορίες, έργα µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ και άλλα 
έργα που απεικονίζουν την πραγµατικότητα της ζωής και της ιστορίας τους, καθώς επίσης και 
των γειτόνων τους, θα πάψουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν πλήρως την 
πραγµατικότητα αυτή. Η κυκλοφορία ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων µπορεί να 
επιτευχθεί µόνον µε την ενίσχυση του τοµέα και µε τη δηµιουργία δυνατοτήτων για την 
πλήρη ανάπτυξη του δηµιουργικού δυναµικού των ευρωπαϊκών πολιτισµών. Ο ευρωπαϊκός 
οπτικοακουστικός τοµέας δεν έχει µόνον υψηλή πολιτική και πολιτιστική αξία, αλλά και 
σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό δυναµικό. Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της Λισσαβώνας αναφέρεται ότι «οι βιοµηχανίες περιεχοµένου δηµιουργούν 
προστιθέµενη αξία µε την αξιοποίηση και δικτύωση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
ποικιλοµορφίας». Η κοινοτική δράση υπέρ της ανταγωνιστικότητας της οπτικοακουστικής 
βιοµηχανίας θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η στρατηγική της 
Λισσαβώνας.  

Eπιπλέον, στο σχέδιο της συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ένας από τους 
στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 είναι ο ακόλουθος: «Η Ένωση σέβεται τον πλούτο της 
πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυµορφίας και µεριµνά για την προστασία και ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς». Σκοπός της κοινοτικής δράσης είναι να 
επιτρέψει στους νέους ευρωπαϊκούς πολιτισµούς να εκφρασθούν στο πλαίσιο της αρµονικής 
οικοδόµησης µιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της πολιτικής έννοιας της ιδιότητας του 
ευρωπαίου πολίτη. Το άρθρο 151 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ αναφέρει ότι η δράση της 
Κοινότητας αποσκοπεί στην υποστήριξη και στη συµπλήρωση της δράσης των κρατών µελών 
στον τοµέα της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δηµιουργίας, συµπεριλαµβανοµένου του 
οπτικοακουστικού τοµέα. Παράλληλα µε την ενιαία αγορά για τις τηλεοπτικές µεταδόσεις 
στο πλαίσιο της οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς σύνορα», η ΕΕ έχει λάβει µέτρα για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας1, η οποία αποτελεί µοναδικό 
φορέα για την ανταλλαγή ιδεών. 

Τέλος, η υποστήριξη προς τον οπτικοακουστικό τοµέα θα συµβάλει στην επίτευξη των 
στόχων άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς τα οπτικοακουστικά έργα αποτελούν 
ουσιαστικό όχηµα για τη µετάδοση γνώσεων στους τοµείς της εκπαίδευσης, των επιστηµών, 

                                                 
1  Oδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισµό ορισµένων 

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση 
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, που τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997. 
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του περιβάλλοντος, της έρευνας και της διακυβέρνησης. Τέλος, η οπτικοακουστική 
παραγωγή θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την πολιτιστική συνεργασία και το 
διάλογο µε τις τρίτες χώρες, ιδίως µε τις χώρες της µεσογειακής λεκάνης. 

2. Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τοµέας είναι κατακερµατισµένος τόσο όσον αφορά την 
παραγωγική δοµή του όσο και το πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί. Ο 
κατακερµατισµός αυτός έχει µεν, αναµφίβολα, ως αποτέλεσµα µια πολιτιστικά ποικιλόµορφη 
και ιδιαίτερα ανεξάρτητη παραγωγή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης στις διάφορες 
πολιτιστικές παραδόσεις που αποτελούν την ευρωπαϊκή µας κληρονοµιά, δεν επέτρεψε, 
ωστόσο, στην ευρωπαϊκή βιοµηχανία να κατακτήσει µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς σε 
σχέση µε τις µη ευρωπαϊκές εισαγωγές, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιοµηχανία προσπαθεί ασθµαίνοντας να επιτύχει την 
υψηλή ανταγωνιστικότητα της αµερικανικής.  

Η νέα κοινοτική δράση για την οπτικοακουστική βιοµηχανία οφείλει να συµβάλει ώστε να 
µεταφραστούν οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες σε µια παγκόσµια ανταγωνιστική βιοµηχανία 
υπερβαίνοντας τα εµπόδια που δεν επιτρέπουν στους φορείς του τοµέα να απολαύουν των 
πλεονεκτηµάτων της εσωτερικής αγοράς για τις µη εθνικές οπτικοακουστικές παραγωγές. Το 
χαρακτηριστικά µικρό µέγεθος των οπτικοακουστικών επιχειρήσεων, η ύπαρξη των οποίων 
συνδέεται µε ατοµικά οπτικοακουστικά προϊόντα, και η ένταση εργασίας της παραγωγικής 
διαδικασίας έχουν ως αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση ο τοµέας να εκµεταλλεύεται πλήρως 
τις θετικές συνέπειες των οικονοµιών κλίµακας, οι οποίες παρατηρούνται σε άλλες 
βιοµηχανίες. Με την ιδιαίτερη και µοναδική αλυσίδα προστιθέµενης αξίας και µε τους 
κύκλους παραγωγής και διανοµής που τον χαρακτηρίζουν, ο οπτικοακουστικός τοµέας 
αντιµετωπίζει πολύ υψηλούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους. Το κρατούν οικονοµικό κλίµα 
εντείνει την εξάρτησή του από την κρατική πολιτική. Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία οι 
ιδιωτικοί επενδυτές είναι ακόµη λιγότερο διατεθειµένοι να αναλαµβάνουν τους κινδύνους 
που ενέχει η διαδικασία παραγωγής των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον 
οπτικοακουστικό τοµέα. Επιπλέον, οι υψηλοί κίνδυνοι που υπάρχουν για την παραγωγή και 
τη διανοµή πηγάζουν από το γεγονός ότι η επιτυχία, άρα και η οικονοµική βιωσιµότητα, των 
επί µέρους σχεδίων εξαρτάται από µια σειρά τυχαίων και απρόβλεπτων παραγόντων, ιδίως 
από τις προτιµήσεις του κοινού, από πολιτιστικούς παράγοντες, από την πείρα όσων 
συµµετέχουν στα σχέδια και από την “υπόθεση” του συγκεκριµένου οπτικοακουστικού 
έργου. 

Ο ρόλος της δηµόσιας πολιτικής για τον τοµέα είναι να αυξάνει τους θετικούς εξωτερικούς 
παράγοντες ώστε να µεγιστοποιείται το αναπτυξιακό δυναµικό της βιοµηχανίας. Από την 
άποψη αυτή, η εκµετάλλευση του δυναµικού της εσωτερικής αγοράς αποτελεί θετικό 
εξωτερικό παράγοντα για τον τοµέα και µπορεί σίγουρα να ενισχυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Λόγω της διάρθρωσης του τοµέα, για την πλήρη εκµετάλλευση του δυναµικού της 
εσωτερικής αγοράς δεν απαιτείται να αποσκοπούν οι δηµόσιες πολιτικές αποκλειστικά στη 
δηµιουργία µεγάλων φορέων της αγοράς, αλλά µάλλον στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 
προσαρµοσµένου ιδίως στις ΜΜΕ, το οποίο θα διευκολύνει την κυκλοφορία των µη εθνικών 
οπτικοακουστικών έργων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια περισσότερο 
ανταγωνιστική οπτικοακουστική βιοµηχανία θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση και θα εδραιώσει τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές αξίες 
στη βάση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη. 
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Η κοινοτική υποστήριξη θα συµβάλει στη δηµιουργία ευνοϊκού κοινωνικοοικονοµικού 
περιβάλλοντος για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα. Αποσκοπεί στην παροχή 
κινήτρων για ιδιωτική χρηµατοδότηση του τοµέα ώστε να επιτρέψει στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τοµέα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους 
και να ενισχύσουν τοιουτοτρόπως την οικονοµική τους βιωσιµότητα. Το νέο πρόγραµµα θα 
επικεντρώνεται στην υποστήριξη της δηµιουργικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της 
αλυσίδας της παραγωγής ώστε να συµβάλει αποτελεσµατικότερα στην επίτευξη του στόχου 
να µπορέσει ο τοµέας να αξιοποιήσει πλήρως το οικονοµικό και πολιτιστικό δυναµικό της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Η κοινοτική δράση θα εντάσσεται, εποµένως, σε ένα ενιαίο 
πρόγραµµα που θα παρεµβαίνει στις φάσεις που θα προηγούνται και θα έπονται της 
παραγωγής, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας. Η εθνική χρηµατοδότηση για τον 
οπτικοακουστικό τοµέα επικεντρώνεται, στην πραγµατικότητα, σχεδόν αποκλειστικά στην 
υποστήριξη της παραγωγής και ελάχιστες προσπάθειες καταβάλλονται για να αναπτυχθεί µια 
ευρωπαϊκής διάστασης στην παραγωγή και στην κυκλοφορία των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων. Είναι σαφές ότι το καθήκον της προώθησης της πανευρωπαϊκής 
διανοµής οπτικοακουστικών έργων είναι προτιµότερο να αναλαµβάνεται και να συντονίζεται 
στο επίπεδο της Ένωσης. Οµοίως, η ευρωπαϊκή διάσταση στην πολιτιστική παραγωγή µπορεί 
να ενισχυθεί αποτελεσµατικά µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

3. ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ MEDIA 

Τα µέτρα της Κοινότητας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας 
υλοποιούνται µέσω των προγραµµάτων MEDIA Plus και MEDIA-Κατάρτιση. Τα τρέχοντα 
προγράµµατα έχουν διάρκεια από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και 
απορρέουν από προτάσεις που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ∆εκέµβριο 1999 βάσει των 
άρθρων 157 και 150 παράγραφος 4 της Συνθήκης, αντιστοίχως. Η ευρωπαϊκή δράση στον 
τοµέα αυτό παρακολουθήθηκε και αξιολογήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρµογής της 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα παραµείνει κατάλληλη και αποτελεσµατική. Η διαδικασία 
περιλαµβάνει εκ των προτέρων, ενδιάµεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις. Στη 
διαδικασία αξιολόγησης και παρακολούθησης η Επιτροπή αξιοποίησε τα δεδοµένα που 
διέθεσε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα, το οποίο προσέφερε 
ένα σηµαντικό εργαλείο για την ανάλυση και την παρακολούθηση του τοµέα. 

Η ενδιάµεση αξιολόγηση των τρεχόντων προγραµµάτων MEDIA και της 
προπαρασκευαστικής δράσης «i2i: Οπτικοακουστικός τοµέας: Ανάπτυξη και 
οπτικοακουστικός τοµέας» πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα από εξωτερικό ανεξάρτητο 
σύµβουλο για λογαριασµό των υπηρεσιών της Επιτροπής. Το πρόγραµµα MEDIA Plus 
προσέφερε υποστήριξη στην οπτικοακουστική βιοµηχανία µέσω επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ2 οι 
οποίες αναπτύσσουν δράση στον οπτικοακουστικό τοµέα και ενθάρρυνε τη δηµιουργία µιας 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς προωθώντας την κυκλοφορία των οπτικοακουστικών έργων στην 
Ευρώπη και παγκοσµίως. Η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της οπτικοακουστικής 
παραγωγής στην Ευρώπη αποτέλεσε το µέσο για την προώθηση του τοµέα στην ευρωπαϊκή 
και στη διεθνή αγορά. Η πλήρης εκµετάλλευση του οικονοµικού και πολιτιστικού δυναµικού 
του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα εξαρτάται επίσης από την ενσωµάτωση της 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πολιτικές 
των κρατών µελών. 

                                                 
2 Πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις – βλ. σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 

µεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L124 (2003) σελίδες 0036 - 0041 
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Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι η λειτουργία της κοινοτικής παρέµβασης ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του τοµέα (νεοεισερχόµενοι φορείς, κρίση χρηµατοδότησης, ενίσχυση της 
βιοµηχανικής βάσης, διεθνής επέκταση), οι οποίες βρίσκονται όλο και περισσότερο στο 
επίκεντρο των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαίοι επαγγελµατίες. Από 
οικονοµικής άποψης, η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος MEDIA Plus µετράται από 
το γεγονός ότι συνοδεύει την ανάληψη κινδύνου από ευρωπαϊκές ΜΜΕ, οι οποίες συνήθως 
διστάζουν όλο και περισσότερο να εφαρµόζουν ευρωπαϊκές ενέργειες και στρατηγικές και να 
κατακτούν θέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Η προπαρασκευαστική δράση I2I για τις ΜΜΕ 
συνέβαλε αποτελεσµατικά στην εκπόνηση σχεδίων χρηµατοδότησης για τις επιχειρήσεις. Η 
δράση αποτέλεσε µια πρώτη προσπάθεια παρέµβασης ως ανταπόκριση στις αυξανόµενες 
ανάγκες χρηµατοδότησης του τοµέα. Κατέδειξε την ανάγκη προώθησης πολιτικών στήριξης 
µε σκοπό την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα. 
Αυτά τα µέτρα στήριξης συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην ενίσχυση των ΜΜΕ του τοµέα.  

Η κοινοτική δράση είχε προστιθέµενη αξία για τον τοµέα σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες. 
Υπήρξε επιτυχής στην προσπάθεια στήριξης της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής 
και ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πολιτισµού. Το πρόγραµµα είχε θετικό αντίκτυπο σε διάφορες 
χώρες της Ένωσης. Σε χώρες µε υψηλό παραγωγικό δυναµικό, το πρόγραµµα υπήρξε 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. Σε χώρες µε χαµηλό παραγωγικό δυναµικό το πρόγραµµα 
διαδραµάτισε ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Το πρόγραµµα εξασφάλισε 
περισσότερο ισόρροπη κατανοµή της προσφερόµενης στήριξης µέσω της υιοθέτησης µέτρων 
θετικών διακρίσεων που απευθύνονται στις χώρες µε χαµηλό παραγωγικό δυναµικό. 

Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος MEDIA-Κατάρτιση κατέδειξαν την ανάγκη 
παρέµβασης σε κοινοτικό επίπεδο υπέρ της απόκτησης και της βελτίωσης προσόντων και 
δεξιοτήτων από τους επαγγελµατίες του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα. Η διάρθρωση 
του προγράµµατος επέτρεψε την αποτελεσµατική ανταπόκριση στις ανάγκες αυτές και 
προσέδωσε µια ευρωπαϊκή διάσταση στην επαγγελµατική κατάρτιση στον οπτικοακουστικό 
τοµέα. Στον τοµέα της ανάπτυξης, ο αντίκτυπος στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα είναι θετικός, ενώ επίσης τις βοήθησε να διαµορφώσουν καλύτερα επιχειρηµατικά 
σχέδια. Η κοινοτική παρέµβαση εξασφάλισε επανεπενδύσεις σε νέες παραγωγές.  

Η συνιστώσα του προγράµµατος MEDIA που αφορά τη διανοµή, η οποία είναι η 
σηµαντικότερη συνιστώσα όσον αφορά τα διατιθέµενα κονδύλια, είχε θετικό αντίκτυπο στην 
κυκλοφορία ευρωπαϊκών έργων στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές και προσέφερε 
στήριξη στο 90% των ταινιών που διανεµήθηκαν εκτός της χώρας προέλευσής τους. Αύξησε 
επίσης τη συνεργασία των ευρωπαϊκών φορέων µε τη δηµιουργία δικτύων διανοµέων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η στήριξη στην προβολή ταινιών αποδείχθηκε επίσης αποτελεσµατικό 
µέσον για την αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Θετικά 
αποτελέσµατα καταγράφηκαν επίσης στην προώθηση της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στην 
Ευρώπη και παγκοσµίως. Τα προγράµµατα MEDIA Plus και MEDIA-Κατάρτιση έχουν 
καταστεί ουσιαστικό εργαλείο για την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιοµηχανία και έχουν 
αναγνωρισµένη ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για τον τοµέα.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας του προγράµµατος MEDIA 2007 οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
προέβησαν σε ευρείες διαβουλεύσεις µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τις 
ανάγκες του τοµέα. Η δηµόσια διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε από τις 12 Μαΐου έως 
τις 12 Αυγούστου 2003 επιβεβαίωσε το θετικό αντίκτυπο της κοινοτικής πολιτικής για την 
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υποστήριξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της 
δηµόσιας διαβούλευσης καταδεικνύουν σαφώς την ανάγκη να συνεχισθεί η κοινοτική δράση, 
δεδοµένων των διαρθρωτικών ελλείψεων και της αποτυχίας της αγοράς στον τοµέα. Η ένταξη 
δέκα νέων κρατών µελών θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αγορά του οπτικοακουστικού 
τοµέα στην ΕΕ, τα προβλήµατα χρηµατοδότησης των ΜΜΕ έχουν οξυνθεί και η έλευση της 
ψηφιακής τεχνολογίας δηµιούργησε περαιτέρω φραγµούς, οι οποίοι πρέπει να υπερνικηθούν 
ώστε να µπορέσουν οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Το πρόγραµµα MEDIA 2007 πρέπει να 
συνεχίσει να επικεντρώνει τις ενέργειές του στις φάσεις που προηγούνται και έπονται της 
παραγωγής, όµως οι ενέργειες αυτές θα τροποποιηθούν υπό το φως της τεχνολογικής 
εξέλιξης και της εξέλιξης της αγοράς, ώστε να αντανακλούν τις αλλαγές που επέφερε η 
ψηφιοποίηση. Επιπλέον, το MEDIA 2007 πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επαγγελµατίες από τα νέα κράτη 
µέλη, καθώς και καινοτόµες και επικεντρωµένες ενέργειες σχετικά µε την ψηφιοποίηση αλλά 
και µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. 

5. ΓΕΝΙΚΟI ΣΤΟΧΟI 

Η κοινοτική δράση θα εγγράφεται σε ένα ενιαίο πρόγραµµα που θα παρεµβαίνει στις φάσεις 
που προηγούνται και έπονται της παραγωγής. Η παρέµβαση αυτή συνάδει µε τις αρχές της 
επικουρικότητας και της συµπληρωµατικότητας. Εξάλλου, η ενίσχυση της κυκλοφορίας των 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων επιφέρει µια συγκεκριµένη ευρωπαϊκή προστιθέµενη 
αξία που υπερβαίνει τα όρια των εθνικών πολιτικών. 

Το πρόγραµµα MEDIA 2007 θα έχει ως συνολικούς στόχους:  

– τη διατήρηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
ποικιλοµορφίας και της ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής και 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς, την εξασφάλιση της προσβασιµότητάς 
της στους ευρωπαίους πολίτες καθώς και την προώθηση του 
διαπολιτισµικού διαλόγου· 

– την αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

– την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
οπτικοακουστικού τοµέα στο πλαίσιο µιας ανοικτής και 
ανταγωνιστικής αγοράς. 

Το πρόγραµµα θα λαµβάνει υπόψη τέσσερις οριζόντιες προτεραιότητες που περιλαµβάνονται 
σε αυτό: 

Πρώτον, η σηµασία της δηµιουργικής διαδικασίας µέσα στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό 
τοµέα και η πολιτιστική αξία της ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής και οπτικοακουστικής 
κληρονοµιάς πρέπει να ενσωµατώνονται στις προτεινόµενες ενέργειες. 

∆εύτερον, η ενδυνάµωση των παραγωγικών δοµών των ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τον 
πυρήνα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα, ως µέσον για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς του. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η διάδοση του επιχειρηµατικού 
πνεύµατος στον τοµέα και η διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων σε αυτόν. 
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Τρίτον, το πρόγραµµα θα περιορίσει στην ευρωπαϊκή αγορά του οπτικοακουστικού τοµέα τις 
ανισορροπίες µεταξύ των χωρών µε υψηλό παραγωγικό δυναµικό και των χωρών µε χαµηλό 
παραγωγικό δυναµικό ή µε περιορισµένη γλωσσική εµβέλεια. Η προτεραιότητα αυτή 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η πολιτιστική ποικιλοµορφία και 
ο διαπολιτισµικός διάλογος στην Ευρώπη. Η προτεραιότητα αυτή θα συµβάλει στη διαφανή 
και ανταγωνιστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε το δυναµικό που διαθέτει για την 
οικονοµική ανάπτυξη για ολόκληρη την Ένωση. 

Τέλος, το πρόγραµµα θα παρακολουθεί και θα υποστηρίζει τις εξελίξεις στην αγορά όσον 
αφορά την ψηφιοποίηση. Το πρόγραµµα θα εφαρµόσει µέτρα που θα συνοδεύουν τις αλλαγές 
που προκαλεί η ψηφιοποίηση στον οπτικοακουστικό τοµέα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής και διανοµής καθώς και σχετικά µε τις νέες δεξιότητες των επαγγελµατιών του 
τοµέα. 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

6.1 Φάσεις που προηγούνται της παραγωγής 

– Απόκτηση και βελτίωση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα 

Το πρόγραµµα θα ενισχύσει σχέδια που αποσκοπούν στη βελτίωση των δηµιουργικών και 
των διαχειριστικών δεξιοτήτων των ευρωπαίων επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού τοµέα 
καθώς και στην προσαρµογή των τεχνικών δεξιοτήτων τους στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
Στόχο θα έχει την ενθάρρυνση µιας ευρωπαϊκής διάστασης, προωθώντας τη δικτύωση των 
επαγγελµατιών καθώς και σχεδίων κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των σχολών 
κινηµατογράφου, καθώς και ατοµικών σχεδίων κατάρτισης, περιλαµβανοµένων υποτροφιών. 
Τέλος θα προωθήσει µια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά µε τη συνεργασία των 
επαγγελµατιών, τόσο για τις συµπαραγωγές όσο και για την κατάρτιση επιχειρηµατικών 
σχεδίων. 

Οι ενέργειες που θα τεθούν σε εφαρµογή θα αποτελούν επιχορηγήσεις σε σχέδια κατάρτισης 
µε ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. Επιπλέον, θα θεσπιστούν ειδικές υποτροφίες για 
επαγγελµατίες από τα νέα κράτη µέλη ώστε να βοηθηθούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις 
της διευρυµένης ευρωπαϊκής αγοράς του οπτικοακουστικού τοµέα. Η ενέργεια αυτή θα 
συµβάλει στη µείωση της απόστασης µεταξύ των χωρών µε υψηλό παραγωγικό δυναµικό και 
εκείνων µε χαµηλό παραγωγικό δυναµικό και/ή περιορισµένη γλωσσική εµβέλεια. 

– Ανάπτυξη 

Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει τη φάση της ανάπτυξης της παραγωγής από ανεξάρτητες 
ΜΜΕ στους τοµείς των ντοκιµαντέρ, των κινουµένων σχεδίων και των έργων µυθοπλασίας 
καθώς και των πολυµέσων. Θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να χαράξουν στρατηγικές 
διεθνούς προώθησης και διάθεσης στην αγορά για τα σχέδιά τους ήδη από τη φάση που 
προηγείται της παραγωγής. Το πρόγραµµα θα βοηθήσει επίσης τις επιχειρήσεις να 
καταρτίσουν υγιή χρηµατοδοτικά σχέδια για την παραγωγή τους και θα διευκολύνει την 
πρόσβαση σε πιστώσεις για ανεξάρτητες ΜΜΕ του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα χορηγούνται επίσης επιχορηγήσεις σε ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις παραγωγής για την ανάπτυξη µεµονωµένων σχεδίων. Το πρόγραµµα θα 
υποστηρίξει την ανάπτυξη καταλόγου έργων, τόσο για τις επιχειρήσεις µε περιορισµένες 
επενδυτικές δυνατότητες όσο και για τις επιχειρήσεις µε µεγαλύτερες επενδυτικές 
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δυνατότητες. Θα υποστηριχθεί η εκπόνηση υγιών χρηµατοδοτικών σχεδίων που αφορούν τα 
έργα και τον κατάλογο έργων. 

∆εδοµένης της ιδιαιτερότητας του οπτικοακουστικού τοµέα, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 
ενθάρρυνση των συνεργιών µεταξύ της ανάγκης για βελτίωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, αφενός, και της αναπτυξιακής συνιστώσας του προγράµµατος, αφετέρου. Ο 
συντονισµός και η µεγαλύτερη ενσωµάτωση αυτών των δύο συνιστωσών θα έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην αλυσίδα αξίας για την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική παραγωγή. 

6.2 Φάσεις που έπονται της παραγωγής 

– ∆ιανοµή 

Η κοινοτική δράση θα επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ενίσχυση της διακρατικής 
διανοµής, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, και ως συµπληρωµατική προσέγγιση 
στους µηχανισµούς ενίσχυσης των κρατών µελών. Η ενίσχυση για τη φάση της διανοµής 
(κινηµατογράφος, τηλεόραση, βίντεο, DVD και σε σύνδεση on line) παραµένει 
προτεραιότητα για την ενδυνάµωση της ενιαίας αγοράς στην Ευρώπη και για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας. Μόνον η εφαρµογή µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
τη διανοµή θα επιτρέψει στα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα να αντιµετωπίσουν τον 
παγκόσµιο ανταγωνισµό. 

Το νέο πρόγραµµα θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό τοµέα διανοµής ενθαρρύνοντας τις 
επενδύσεις στην παραγωγή, την απόκτηση, τη διάθεση στην αγορά και την προώθηση µη 
εθνικών ευρωπαϊκών έργων και ενθαρρύνοντας συντονισµένες στρατηγικές διάθεσης στην 
αγορά µεταξύ των διαφόρων φορέων του τοµέα (διανοµείς, αντιπρόσωποι πωλήσεων, 
παραγωγοί, αιθουσάρχες…) στο πλαίσιο της νοµοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισµό. Θα 
βελτιώσει την κυκλοφορία µη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών στις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
αγορές ενθαρρύνοντας την εξαγωγή, τη διανοµή και την προβολή τους στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες. Επιπλέον, θα προωθήσει τη διακρατική κυκλοφορία των 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων ανεξάρτητων επιχειρήσεων παραγωγής 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών, των παραγωγών 
και των ανεξάρτητων διανοµέων. 

Το πρόγραµµα θα συνεχίσει να αξιοποιεί τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µέσω των 
ενεργειών του προγράµµατος MEDIA Plus, δηλαδή το αυτόµατο σύστηµα ενίσχυσης και το 
επιλεκτικό σύστηµα ενίσχυσης των διανοµέων καθώς και των οµάδων διανοµέων. Επιπλέον, 
θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις διανοµής για καταλόγους έργων µε χαµηλότερες εµπορικές 
δυνατότητες και υψηλή πολιτιστική αξία. 

∆εδοµένης της προτεραιότητας που δίνεται στην ψηφιοποίηση, θα ληφθούν µέτρα για την 
υποστήριξη της ψηφιοποίησης ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. Συγκεκριµένα, θα 
εφαρµοσθεί ένα αυτόµατο σύστηµα δηµιουργίας ψηφιακών αντιγράφων των µη εθνικών 
ευρωπαϊκών ταινιών. Θα χορηγηθεί επίσης υποστήριξη για τη µεταγλώττιση, τον υποτιτλισµό 
και τη δηµιουργία πολύγλωσσων αντιγράφων ως µέσων ενίσχυσης της πολιτιστικής 
ποικιλοµορφίας. Τέλος, θα προβλέπεται υποστήριξη για την ψηφιακή προβολή µε τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδοτήσεις και επενδύσεις σε ψηφιακό εξοπλισµό. 

– Προώθηση 
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Το πρόγραµµα θα ενθαρρύνει την κυκλοφορία ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών έργων και 
τηλεοπτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο των επαγγελµατικών αγορών στην Ευρώπη και 
παγκοσµίως. Θα ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία και το συντονισµό των ευρωπαϊκών 
φορέων µέσω της υποστήριξης κοινών ενεργειών υπέρ της προώθησης που 
πραγµατοποιούνται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές από ιδιωτικούς ή δηµόσιους 
εθνικούς οργανισµούς ως µέσο ενίσχυσης µιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προώθησης. Τέλος, 
το πρόγραµµα θα συµβάλει ώστε τα φεστιβάλ να αντεπεξέλθουν πλήρως στο ρόλο τους στη 
διαµόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής και στην εκπαίδευση του κοινού. 

Οι ενέργειες που προβλέπονται περιλαµβάνουν επίσης την εξασφάλιση της πρόσβασης των 
επαγγελµατιών στις ευρωπαϊκές και διεθνείς οπτικοακουστικές αγορές· την εξασφάλιση της 
ευρύτερης δυνατής πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κοινού στην ευρωπαϊκή 
πολιτιστική ποικιλοµορφία και στο διαπολιτισµικό διάλογο· την ενθάρρυνση κοινών 
ενεργειών µεταξύ των εθνικών οργανισµών προώθησης τηλεοπτικών και οπτικοακουστικών 
προγραµµάτων και την ενθάρρυνση της προώθησης της κινηµατογραφικής και 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης. 

6.2.1. ∆οκιµαστικά σχέδια/Ψηφιακή τεχνολογία 

Η καινοτοµία είναι ζωτικής σηµασίας για να εξασφαλισθούν οι ευρύτερες δυνατές 
δυνατότητες επιλογής για το κοινό στο τέλος της οπτικοακουστικής αλυσίδας αξίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα δοκιµαστικά σχέδια αποδείχτηκαν επιτυχή πεδία δοκιµών. Ενώ ορισµένοι 
τοµείς που καλύπτονταν προηγουµένως έχουν πλέον εισαχθεί στο πρόγραµµα, αυτό το 
“εργαστήριο δοκιµών” εξακολουθεί να έχει ζωτική σηµασία. Τα αποτελέσµατα των 
δοκιµαστικών σχεδίων θα δηµοσιευτούν ευρέως, ώστε να ενθαρρυνθεί η διάδοση των 
καλύτερων πρακτικών µέσω της συµβατικής ή ηλεκτρονικής διοργάνωσης διασκέψεων και 
εκδηλώσεων. 

7. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Το νέο πρόγραµµα θα απλοποιήσει διαρθρωτικά την κοινοτική παρέµβαση για τον 
οπτικοακουστικό τοµέα. Η θέσπιση ενός ενιαίου ολοκληρωµένου προγράµµατος (MEDΙA 
2007), το οποίο αντικαθιστά τα δύο υφιστάµενα προγράµµατα (MEDΙA Plus και MEDIA-
Κατάρτιση), καθώς και η συγχώνευση τεσσάρων γραµµών του προϋπολογισµού σε µία (στη 
γραµµή του προϋπολογισµού για το MEDΙA 2007 θα περιλαµβάνονται τα δύο υφιστάµενα 
προγράµµατα, η απόφαση για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα 
καθώς και η παρακολούθηση της πολιτικής για τον οπτικοακουστικό τοµέα) θα συµβάλουν 
αποφασιστικά στη βελτίωση της κατανοµής των πόρων για τους δικαιούχους και για τις 
υπηρεσίες της Επιτροπής. 

H Eπιτροπή θα εξετάσει κάθε δυνατό µέσον για να αντιµετωπιστούν οι περιορισµοί που 
υπάρχουν για τους δικαιούχους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δηµοσιονοµικές κανονιστικές 
ρυθµίσεις. Η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση: 

- στην απλοποίηση των εντύπων και των διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων· 

- στη διαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης και στην ανταλλαγή πληροφοριών µε τους 
υποψηφίους· 
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- στην εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, στο µέτρο του δυνατού, όσον αφορά την 
εξακρίβωση της χρηµατοοικονοµικής ικανότητας των αιτούντων και τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων από τους δικαιούχους, όταν πρόκειται για µικρές επιχορηγήσεις ή για 
σαφώς προσδιορίσιµες θέσεις του προϋπολογισµού. 

Για να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα του προγράµµατος, η Επιτροπή 
θα αναθέσει τη διαχείρισή του σε εκτελεστικό οργανισµό, όπως ορίζεται µε τον κανονισµό 
του Συµβουλίου για τους εκτελεστικούς οργανισµούς για την εφαρµογή των κοινοτικών 
προγραµµάτων3 και των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τη λειτουργία των 
εκτελεστικών οργανισµών που χρηµατοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισµό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4. 

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή προτείνει να εκδώσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο τη συνηµµένη απόφαση σχετικά µε το πρόγραµµα MEDA 2007. 

                                                 
3 Κανονισµός αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, ΕΕ L 11, της 16.01.2003. 
4 ΕΕ C (2003) 4645, της 12/12/2003. 
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2004/0151 (COD) 

 Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά µε πρόταση προγράµµατος για την υποστήριξη του ευρωπαϊκού 
οπτικοακουστικού τοµέα  

(MEDIA 2007) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 157 παράγραφος 
3 και 150 παράγραφος 4, 

την πρόταση της Επιτροπής5, 

τη γνώµη της Eυρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής6, 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών7, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης8, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο ευρωπαϊκός οπτικοακουστικός τοµέας έχει να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο στη 
διαµόρφωση της ταυτότητας του ευρωπαίου πολίτη, διότι αποτελεί σήµερα τον κύριο 
φορέα µεταλαµπάδευσης πολιτιστικών αξιών στους Ευρωπαίους, και ιδίως στους 
νέους. Η κοινοτική υποστήριξη έχει ως στόχο να επιτρέψει στον ευρωπαϊκό 
οπτικοακουστικό τοµέα να εκπληρώσει το ρόλο του ως θεµελίου της ιδιότητας του 
ευρωπαίου πολίτη. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του και 
συγκεκριµένα στην αύξηση του µεριδίου που καταλαµβάνουν στην αγορά της 
Ευρώπης τα µη εθνικά ευρωπαϊκά έργα. 

(2) Είναι επίσης αναγκαία η προαγωγή της ενεργού συµµετοχής στα κοινά και η ενίσχυση 
των προσπαθειών για την καταπολέµηση κάθε µορφής αποκλεισµού, 
συµπεριλαµβανοµένων του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 

(3) Η κοινοτική υποστήριξη στον οπτικοακουστικό τοµέα βασίζεται στο άρθρο 151 της 
Συνθήκης, το οποίο προβλέπει ότι: 

                                                 
5 ΕΕ C της , σ. 

6 ΕΕ C της , σ. 

7 ΕΕ C της , σ. 

8 ΕΕ C της , σ. 
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– Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών 
και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ ταυτόχρονα 
προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά· 

– η Κοινότητα, όταν αναλαµβάνει δράσεις δυνάµει άλλων διατάξεων της 
παρούσας συνθήκης, λαµβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας 
ειδικότερα στο σεβασµό και στην προώθηση της πολυµορφίας των πολιτισµών 
της. 

(4) Η κοινοτική υποστήριξη στον οπτικοακουστικό τοµέα εγγράφεται επίσης στο πλαίσιο 
του νέου στρατηγικού στόχου που καθόρισε για την Ένωση το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
της Λισσαβώνας9, δηλαδή: την ενίσχυση της απασχόλησης, της οικονοµικής 
µεταρρύθµισης και της κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο µιας οικονοµίας µε βάση τη 
γνώση. Στα συµπεράσµατά του, το Συµβούλιο διαπίστωσε ότι «οι βιοµηχανίες 
περιεχοµένου δηµιουργούν προστιθέµενη αξία µε την αξιοποίηση και τη δικτύωση της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλοµορφίας». Η προσέγγιση αυτή επιβεβαιώθηκε στα 
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου των Βρυξελλών10. 

(5) Η κοινοτική υποστήριξη στον οπτικοακουστικό τοµέα βασίζεται, τέλος, στη 
σηµαντική πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των προγραµµάτων MEDIA I, 
MEDIA II, MEDIA Plus και MEDIA–Κατάρτιση11, τα οποία ενθάρρυναν την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας από το 1991. Η πείρα αυτή 
κατέστη σαφής ιδίως στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εν λόγω προγραµµάτων12. 

(6) Κατέδειξε ότι η κοινοτική υποστήριξη πρέπει να επικεντρώνεται ιδίως: 

– κατά τις φάσεις που προηγούνται της οπτικοακουστικής παραγωγής, στην 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων καθώς στην απόκτηση και 
στην τελειοποίηση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα, ενέργεια που 
πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο µέρος των φάσεων που προηγούνται της 
παραγωγής των οπτικοακουστικών έργων· 

– κατά τις φάσεις που έπονται της παραγωγής, στη διανοµή, την προβολή και 
την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. 

(7) Η προπαρασκευαστική ενέργεια i2i «Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός τοµέας» 
εφαρµόσθηκε ως συµπλήρωµα των προγραµµάτων MEDIA Plus και MEDIA-
Κατάρτιση και αποτελεί, µε τη σειρά της, ένα νέο στάδιο στην εφαρµογή της 
κοινοτικής πολιτικής για την υποστήριξη στον οπτικοακουστικό τοµέα. Είχε ως στόχο 
να αντιµετωπίσει συγκεκριµένα τα προβλήµατα πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων του οπτικοακουστικού τοµέα. Η αξιολόγηση της 

                                                 
9 2000 

10 2003 

11 Προγράµµατα που θεσπίσθηκαν αντιστοίχως µε την απόφαση 90/685/ΕΟΚ του Συµβουλίου (MEDIA I), τις αποφάσεις 95/563/ΕΚ και 95/564/ΕΚ του 

Συµβουλίου (MEDIA II), την απόφαση 2000/821/ΕΚ του Συµβουλίου (MEDIA Plus) και την απόφαση 163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου (MEDIA-Κατάρτιση). 

12 Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: 

Έκθεση για την εφαρµογή και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος MEDIA II (1996-2000) COM (2003) 802 18/12/2003, ανακοίνωση της Επιτροπής στο 

Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ανακοίνωση για την 

ενδιάµεση αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων MEDIA Plus και MEDIA-Κατάρτιση (2001-2005) καθώς και των 

αποτελεσµάτων της προπαρασκευαστικής δράσης « Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός τοµέας: i2i οπτικοακουστικός τοµέας» COM (2003) 725 24/11/2003. 
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ενέργειας i2i «Ανάπτυξη και οπτικοακουστικός τοµέας» επιβεβαίωσε την 
καταλληλότητά της σε σχέση µε τις ανάγκες του τοµέα και την ανάγκη να 
ακολουθηθεί κοινοτική δράση προς αυτήν την κατεύθυνση. 

(8) Όσον αφορά την εφαρµογή της κοινοτικής υποστήριξης, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
συγκεκριµένη φύση του οπτικοακουστικού τοµέα και, ιδίως, να καταβληθούν 
προσπάθειες για την απλοποίηση, στο µέτρο του δυνατού, των διοικητικών και 
δηµοσιονοµικών διαδικασιών, και για την προσαρµογή τους στους επιδιωκόµενους 
στόχους καθώς και στις πρακτικές και στα συµφέροντα της οπτικοακουστικής 
βιοµηχανίας. 

(9) Το άρθρο 3 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει ότι, 
σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, η Κοινότητα επιδιώκει 
να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα µεταξύ ανδρών και 
γυναικών. 

(10) Η αύξηση της διαφάνειας και της διάδοσης των πληροφοριών που αφορούν την 
ευρωπαϊκή αγορά του οπτικοακουστικού τοµέα αποτελούν παράγοντα 
ανταγωνιστικότητας για τους σχετικούς φορείς, και ιδίως για τις µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις. ∆ιευκολύνουν επίσης την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της 
κοινοτικής δράσης. Η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα πρέπει να συµβάλλει ιδίως στην 
υλοποίηση των στόχων αυτών. 

(11) Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι κάθε στρατηγική συνεργασίας µεταξύ των φορέων του 
οπτικοακουστικού τοµέα οφείλει να σέβεται το δίκαιο περί ανταγωνισµού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(12) Οι χώρες που είναι υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες 
της ΕΖΕΣ που αποτελούν µέλη της συµφωνίας ΕΟΧ έχουν µια αναγνωρισµένη 
δυνατότητα συµµετοχής στα κοινοτικά προγράµµατα σύµφωνα µε τις συµφωνίες που 
έχουν συναφθεί µε τις χώρες αυτές. 

(13) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 
εξέδωσε το «Θεµατολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα ∆υτικά Βαλκάνια: Πορεία προς 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», το οποίο προβλέπει ότι τα κοινοτικά προγράµµατα 
πρέπει να είναι ανοικτά στις χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης 
και σύνδεσης βάσει των συµφωνιών-πλαισίων που πρόκειται να υπογραφούν µεταξύ 
της Κοινότητας και των χωρών αυτών. 

(14) Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού χώρου και, κατά συνέπεια, είναι επιλέξιµες 
για να συµµετέχουν στο παρόν πρόγραµµα, βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων, 
σύµφωνα µε όρους που θα συνοµολογηθούν στις συµφωνίες µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών· αυτές οι χώρες πρέπει να µπορούν, εάν το επιθυµούν, 
ανάλογα µε τον προϋπολογισµό ή τις προτεραιότητες των οπτικοακουστικών 
βιοµηχανιών τους, να συµµετέχουν στο πρόγραµµα ή να επωφελούνται από µια 
µορφή περιορισµένης συνεργασίας βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων και ειδικών 
όρων που θα συµφωνηθούν µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. 
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(15) Η συνεργασία µε τρίτες, µη ευρωπαϊκές χώρες, η οποία αναπτύσσεται βάσει 
αµοιβαίων και ισόρροπων συµφερόντων, µπορεί να επιτρέψει την παραγωγή 
υπεραξίας για την ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιοµηχανία στον τοµέα της εµπορικής 
προώθησης, της πρόσβασης στην αγορά, της διανοµής, της διάδοσης και της 
εκµετάλλευσης των ευρωπαϊκών έργων σε αυτές τις χώρες· η συνεργασία αυτή πρέπει 
να αναπτύσσεται βάσει πρόσθετων πιστώσεων και µε ειδικούς όρους που πρέπει να 
συµφωνηθούν ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη. 

(16) Πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη των 
παρατυπιών και της απάτης και την ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ή κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων. 

(17) Η παρούσα απόφαση καθορίζει, για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράµµατος, 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, σύµφωνα µε τα 
σηµεία 33 και 34 της διοργανικής συµφωνίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συµβουλίου και της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 1999, για τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία, και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού13. 

(18) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται 
σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή14. 

(19) Πρέπει να προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις ώστε να εξασφαλισθεί η µετάβαση 
από τα προγράµµατα που θεσπίζονται µε την απόφαση 2000/821/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, και µε την απόφαση 163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, στο πρόγραµµα που 
θεσπίζεται µε την παρούσα απόφαση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ: 

ΤΙΤΛΟΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άρθρο 1 
Στόχοι και προτεραιότητες του προγράµµατος 

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πρόγραµµα για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού 
οπτικοακουστικού τοµέα, στο εξής «το πρόγραµµα», για την περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. 

2. Ο οπτικοακουστικός τοµέας αποτελεί ουσιαστικό φορέα για τη µεταλαµπάδευση και 
την άνθιση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών αξιών. Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην 
οικονοµική ενίσχυση του οπτικοακουστικού τοµέα ώστε να µπορέσει να 
διαδραµατίσει καλύτερα αυτόν τον πολιτιστικό ρόλο. 

                                                 
13 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ.1 

14 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ.23 
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Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: 

α) η διατήρηση και η ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και της 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, η εξασφάλιση της πρόσβασης 
των πολιτών σε αυτές και η προαγωγή του διαπολιτισµικού διαλόγου· 

β) η αύξηση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων εντός 
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

γ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα 
στο πλαίσιο µιας ανοικτής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς. 

3. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, το πρόγραµµα παρεµβαίνει προσφέροντας 
υποστήριξη: 

α) στις φάσεις που προηγούνται της οπτικοακουστικής παραγωγής: στην 
απόκτηση και την τελειοποίηση ικανοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα και 
στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων· 

β) στις φάσεις που έπονται της οπτικοακουστικής παραγωγής: στη διανοµή και 
την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων· 

γ) σε δοκιµαστικά σχέδια που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προσαρµογής 
του προγράµµατος στις εξελίξεις της αγοράς. 

4. Οι ακόλουθες προτεραιότητες λαµβάνονται υπόψη στους τοµείς παρέµβασης που 
απαριθµούνται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου: 

α) η ενθάρρυνση της δηµιουργίας στον οπτικοακουστικό τοµέα καθώς και της 
γνώσης και της διάδοσης της ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής και 
οπτικοακουστικής κληρονοµιάς· 

β) η ενίσχυση της παραγωγικής δοµής του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα, 
ιδίως των ΜΜΕ· 

γ) ο περιορισµός, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής αγοράς, των 
ανισοτήτων µεταξύ των χωρών µε υψηλό και εκείνων µε χαµηλό παραγωγικό 
δυναµικό και/ή µε περιορισµένη γεωγραφική και γλωσσική εµβέλεια· 

δ) η παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς σχετικά µε την ψηφιοποίηση. 

Άρθρο 2 
Χρηµατοδοτικό πλαίσιο 

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράµµατος, για την 
περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, καθορίζεται σε 1.055 εκατ. 
ευρώ.  

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή 
εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών προοπτικών. 
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ΤΙΤΛΟΣ 2: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 3 
Απόκτηση και τελειοποίηση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα 

Όσον αφορά την απόκτηση και την τελειοποίηση δεξιοτήτων στον οπτικοακουστικό τοµέα, οι 
ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ευρωπαίων επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού 
τοµέα όσον αφορά την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανοµή/διάδοση και την 
προώθηση, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του δυναµικού των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων. Το πρόγραµµα υποστηρίζει ενέργειες που αφορούν ιδίως: 

α) τις τεχνικές συγγραφής σεναρίων, µε σκοπό να αυξηθεί η ποιότητα των 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και οι δυνατότητες κυκλοφορίας τους· 

β) την οικονοµική, χρηµατοπιστωτική και εµπορική διαχείριση της παραγωγής, 
της διανοµής και της προώθησης των οπτικοακουστικών έργων µε σκοπό τη 
χάραξη ευρωπαϊκών στρατηγικών ήδη από τη φάση της ανάπτυξης· 

γ) την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, κατά τις φάσεις που προηγούνται 
της παραγωγής, για την παραγωγή και για τις επόµενες φάσεις, για τη διανοµή, 
για την εκµετάλλευση και για την αρχειοθέτηση των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών προγραµµάτων. 

Εξάλλου, πρέπει να εξασφαλίζεται η συµµετοχή επαγγελµατιών και εκπαιδευτών από χώρες 
διαφορετικές από εκείνες στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν οι ενέργειες κατάρτισης που 
έτυχαν υποστήριξης στο πλαίσιο των στοιχείων α) έως γ) του παρόντος άρθρου. 

2. Η βελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των ενεργειών οπτικοακουστικής 
κατάρτισης µέσω: 

α) της υποστήριξης για τη δικτύωση και την κινητικότητα των ευρωπαϊκών 
φορέων κατάρτισης, ιδίως: 

των ευρωπαϊκών σχολών κινηµατογράφου· 

των ιδρυµάτων κατάρτισης· 

των εταίρων του επαγγελµατικού τοµέα· 

β) της κατάρτισης των επιµορφωτών· 

γ) της υποστήριξης σε ατοµικά προγράµµατα κατάρτισης· 

δ) της υλοποίησης ενεργειών για το συντονισµό και την προώθηση των 
οργανισµών οι οποίες υποστηρίζονται στο πλαίσιο των ενεργειών που 
απαριθµούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 



 

EL 17   EL 

3. Η παροχή υποτροφιών σε επαγγελµατίες από τα νέα κράτη µέλη ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα συµµετοχής στις ενέργειες κατάρτισης που απαριθµούνται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

Τα µέτρα που απαριθµούνται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα. 

Άρθρο 4 
Ανάπτυξη 

1. Στον τοµέα της ανάπτυξης, οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

α) η υποστήριξη της ανάπτυξης σχεδίων παραγωγής που απευθύνονται στην 
ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά και δηµιουργούνται από ανεξάρτητες εταιρείες 
παραγωγής· 

β) η υποστήριξη της εκπόνησης σχεδίων χρηµατοδότησης για ευρωπαϊκές 
εταιρείες και σχέδια παραγωγής, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης 
συµπαραγωγών. 

Τα µέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα. 

2. Η Επιτροπή µεριµνά για την εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µεταξύ των 
ενεργειών που δέχονται υποστήριξη στον τοµέα της βελτίωσης των δεξιοτήτων των 
επαγγελµατιών, αφενός, και αυτών που απαριθµούνται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, αφετέρου. 

ΤΙΤΛΟΣ 3: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 5 
∆ιανοµή και διάδοση 

Στους τοµείς της διανοµής και της διάδοσης, οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι 
ακόλουθοι: 

α) η ενίσχυση του τοµέα της ευρωπαϊκής διανοµής στο χώρο του 
κινηµατογράφου µέσω της ενθάρρυνσης των διανοµέων ώστε να επενδύουν 
στη συµπαραγωγή, την αγορά και την προώθηση µη εθνικών ευρωπαϊκών 
κινηµατογραφικών ταινιών και να θέτουν σε εφαρµογή συντονισµένες 
στρατηγικές διάθεσης στην αγορά· 

β) η βελτίωση της κυκλοφορίας µη εθνικών ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών 
ταινιών στην ευρωπαϊκή και στις διεθνείς αγορές µε κίνητρα υπέρ της 
εξαγωγής τους, της διανοµής τους σε όλα τα µέσα και της προβολής τους σε 
αίθουσες· 
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γ) η προαγωγή της διακρατικής διάδοσης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων που παράγονται από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής µέσω της 
ενθάρρυνσης της συνεργασίας των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, αφενός, και 
ανεξάρτητων παραγωγών και διανοµέων, αφετέρου· 

δ) η ενθάρρυνση της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων· 

ε) η παροχή κινήτρων στους αιθουσάρχες ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 
που προσφέρει η ψηφιακή διανοµή. 

Τα µέτρα που απαριθµούνται στα στοιχεία α) έως ε) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα. 

Άρθρο 6 
Προώθηση 

Στον τοµέα της προώθησης, οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι ακόλουθοι: 

α) η βελτίωση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 
εξασφαλίζοντας στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς επαγγελµατικές αγορές· 

β) η βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κοινού στα 
ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα· 

γ) η ενθάρρυνση κοινών ενεργειών µεταξύ των εθνικών οργανισµών για την 
προώθηση ταινιών και οπτικοακουστικών προγραµµάτων· 

δ) η ενθάρρυνση ενεργειών για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής 
και οπτικοακουστικής κληρονοµιάς. 

Τα µέτρα που απαριθµούνται στα στοιχεία α) έως δ) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα. 

ΤΙΤΛΟΣ 4: ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

Άρθρο 7 
∆οκιµαστικά σχέδια 

1. Για να εξασφαλισθεί η προσαρµογή του προγράµµατος στις εξελίξεις της αγοράς, 
ιδίως σε σχέση µε την εισαγωγή και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας, το πρόγραµµα µπορεί να υποστηρίζει δοκιµαστικά σχέδια. 

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, την Επιτροπή 
συµβουλεύουν τεχνικές συµβουλευτικές οµάδες, οι οποίες απαρτίζονται από 
εµπειρογνώµονες που ορίζουν τα κράτη µέλη µε πρόταση της Επιτροπής. 
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ΤΙΤΛΟΣ 5: ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 8 
∆ιατάξεις σχετικά µε τις τρίτες χώρες 

1. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συµµετοχή των ακόλουθων χωρών, εφόσον 
πληρούνται οι απαιτούµενοι όροι και µέσω της καταβολής συµπληρωµατικών 
πιστώσεων:  

α) Τα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ που αποτελούν µέλη του ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της συµφωνίας ΕΟΧ· 

β) Οι υποψήφιες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που καλύπτονται 
από προενταξιακή στρατηγική για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής των χωρών στα κοινοτικά προγράµµατα που θεσπίζονται στη 
συµφωνία πλαίσιο και στις αποφάσεις των Συµβουλίων σύνδεσης, 
αντιστοίχως· 

γ) Οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων, σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται 
µε τις χώρες αυτές βάσει των συµφωνιών πλαισίων που θα θεσπισθούν σχετικά 
µε τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά προγράµµατα. 

2. Το πρόγραµµα είναι επίσης ανοικτό στη συµµετοχή των χωρών που αποτελούν 
συµβαλλόµενα µέρη στη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη 
διασυνοριακή τηλεόραση, εκτός από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
µέσω της καταβολής συµπληρωµατικών πιστώσεων, σύµφωνα µε όρους που θα 
συνοµολογηθούν µέσω συµφωνιών µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών. 

3. Η δυνατότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα των ευρωπαϊκών τρίτων χωρών, για τις 
οποίες γίνεται λόγος στις παραγράφους 1 και 2, µπορεί να εξαρτηθεί από 
προηγούµενη εξέταση της συµβατότητας της νοµοθεσίας τους µε το κοινοτικό 
κεκτηµένο, περιλαµβανοµένου του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδάφιο 5 της οδηγίας 
89/552/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/36/ΕΚ. Η διάταξη αυτή 
δεν ισχύει για τις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 3. 

4. Εξάλλου, το πρόγραµµα είναι ανοικτό στη συνεργασία µε άλλες τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση συµφωνίες σύνδεσης ή συνεργασίας οι 
οποίες περιλαµβάνουν ρήτρες για τον οπτικοακουστικό τοµέα και βάσει 
συµπληρωµατικών πιστώσεων, σύµφωνα µε όρους που θα συνοµολογηθούν. Οι 
χώρες των δυτικών Βαλκανίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες δεν θα 
επιθυµούσαν να επωφεληθούν πλήρους συµµετοχής στο πρόγραµµα µπορούν να 
επωφεληθούν µιας συνεργασίας υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στην παρούσα 
παράγραφο. 
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Άρθρο 9 
∆ηµοσιονοµικές διατάξεις 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 114 παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου15, δικαιούχοι του προγράµµατος µπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα. 

Με την επιφύλαξη των συµφωνιών και των συµβάσεων στις οποίες η Κοινότητα 
είναι συµβαλλόµενο µέρος, οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από το πρόγραµµα 
πρέπει να είναι ιδιοκτησίας και να εξακολουθούν να είναι ιδιοκτησίας, είτε άµεσα 
είτε κατά πλειοψηφία, κρατών µελών και/ή υπηκόων κρατών µελών. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 176 παράγραφοι 2 και 4 του κανονισµού αριθ. 2342/2002 της 
Επιτροπής16, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίζει, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των 
δικαιούχων και µε τη φύση των ενεργειών, εάν είναι σκόπιµη η εξαίρεσή τους από 
την εξακρίβωση των ικανοτήτων και των επαγγελµατικών προσόντων που είναι 
αναγκαία για να φέρουν σε πέρας την ενέργεια ή το πρόγραµµα εργασίας. 

3. Ανάλογα µε τη φύση της ενέργειας, οι οικονοµικές ενισχύσεις µπορούν να έχουν τη 
µορφή επιχορηγήσεων17 ή υποτροφιών. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να θεσπίζει 
βραβεία για ενέργειες ή σχέδια που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 181 του κανονισµού αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, και 
ανάλογα µε τη φύση της ενέργειας, µπορούν να επιτρέπονται κατ' αποκοπή 
χρηµατοδοτήσεις και/ή η εφαρµογή πίνακα ηµερήσιων εξόδων. 

4. Οι οικονοµικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος δεν 
µπορούν να υπερβαίνουν το 50% των τελικών δαπανών των υποστηριζόµενων 
ενεργειών. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα, οι 
οικονοµικές ενισχύσεις µπορούν να ανέλθουν έως το 75% των τελικών δαπανών των 
υποστηριζόµενων ενεργειών. 

5. Ανάλογα µε τη συγκεκριµένη φύση των συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών και 
σύµφωνα µε το άρθρο 112 παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου, η Επιτροπή µπορεί να θεωρεί επιλέξιµες τις δαπάνες που συνδέονται 
άµεσα µε την υλοποίηση της υποστηριζόµενης ενέργειας, έστω και αν ο δικαιούχος 
έχει προβεί σε µέρος των δαπανών αυτών πριν από τη διαδικασία επιλογής. 

6. Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 113 παράγραφος 1 του κανονισµού αριθ. 1605/2002 του 
Συµβουλίου18, η συγχρηµατοδότηση µπορεί να καταβάλλεται πλήρως ή εν µέρει σε 
είδος, εφόσον η αξία αυτής της εισφοράς δεν υπερβαίνει είτε το πραγµατικό κόστος 
όπως τεκµηριώνεται από παραστατικά είτε το γενικώς αποδεκτό κόστος στην εν 
λόγω αγορά. 

                                                 
15 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ.1  

16 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1 

17 Στην περίπτωση της επιλεκτικής ενίσχυσης στη διανοµή, και σύµφωνα µε το άρθρο 109 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του 

Συµβουλίου και µε το άρθρο 168 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, τα έσοδα που προέκυψαν κατά το 

πρώτο έτος της κινηµατογραφικής εκµετάλλευσης της ταινίας επιστρέφονται ανάλογα µε τη συµβολή του προγράµµατος MEDIA (εκτός από την υποστήριξη 

για τη µεταγλώττιση/τον υποτιτλισµό). 

18 Σε συνδυασµό µε το άρθρο 172 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής 



 

EL 21   EL 

7. Οι επιστροφές των ποσών που καταβάλλονται στο πλαίσιο του προγράµµατος, 
αυτών που προέρχονται από τα προγράµµατα MEDIA (1991-2006) και των ποσών 
που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί από τα επιλεγέντα σχέδια, διατίθενται για τις ανάγκες 
του προγράµµατος MEDIA 2007. 

Άρθρο 10 
Εφαρµογή της παρούσας απόφασης 

1. Η Επιτροπή είναι επιφορτισµένη µε την εφαρµογή του προγράµµατος, σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παράρτηµα. 

2. Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά τα 
θέµατα που απαριθµούνται κατωτέρω, θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
διαχείρισης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2: 

α) οι γενικές κατευθύνσεις για όλα τα µέτρα που περιγράφονται στο παράρτηµα· 

β) το περιεχόµενο των προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων, ο καθορισµός 
των κριτηρίων και των διαδικασιών για την επιλογή των σχεδίων· 

γ) τα ζητήµατα που αφορούν την ετήσια εσωτερική κατανοµή των πόρων του 
προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής ανάµεσα στις ενέργειες 
που προβλέπονται στους τοµείς της βελτίωσης των δεξιοτήτων των 
επαγγελµατιών, της ανάπτυξης, της διανοµής/διάδοσης και της προώθησης· 

δ) οι λεπτοµέρειες της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των ενεργειών. 

3. Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης όσον αφορά όλα τα 
άλλα θέµατα θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3. 

Άρθρο 11 
Επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
κρατών µελών και προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. 

2. Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα 
άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η περίοδος που προβλέπει το άρθρο 4 
παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο µήνες. 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται η 
διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος 3 
και του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης. 

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 
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Άρθρο 12 
MEDIA Desks 

1. Το ευρωπαϊκό δίκτυο των MEDIA Desks λειτουργεί ως όργανο για τη διάδοση 
πληροφοριών σχετικά µε το πρόγραµµα σε εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε το άρθρο 54 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παράγραφος 3 του κανονισµού 1605/2002 του 
Συµβουλίου. 

2. Τα MEDIA Desks οφείλουν να τηρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

– Να διαθέτουν επαρκές προσωπικό µε επαγγελµατικά προσόντα τα οποία 
να ανταποκρίνονται στην αποστολή του και µε γλωσσικές γνώσεις 
κατάλληλες για την εργασία σε ένα περιβάλλον διεθνούς συνεργασίας· 

– Να διαθέτουν τις κατάλληλες υποδοµές, ιδίως όσον αφορά τον 
εξοπλισµό πληροφορικής και τα µέσα επικοινωνίας· 

– Να λειτουργούν σε ένα διοικητικό περιβάλλον το οποίο να τους 
επιτρέπει να εκπληρώνουν δεόντως τα καθήκοντά τους και να 
αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συµφερόντων. 

Άρθρο 13 
Συµβολή του προγράµµατος σε άλλες κοινοτικές πολιτικές και προνόµια 

1. Το πρόγραµµα συµβάλλει στην ενίσχυση των εγκάρσιων πολιτικών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, συγκεκριµένα: 

α) προωθώντας τη θεµελιώδη αρχή της ελευθερίας της έκφρασης· 

β) ενθαρρύνοντας τη συνειδητοποίηση της σηµασίας της πολιτιστικής 
ποικιλοµορφίας και της πολυπολιτισµικότητας στην Ευρώπη, καθώς και της 
ανάγκης να καταπολεµηθεί ο ρατσισµός και η ξενοφοβία· 

γ) ενθαρρύνοντας τη συνειδητοποίηση της σηµασίας της προαγωγής της 
αειφόρου οικονοµικής ανάπτυξης· 

δ) συµβάλλοντας στην καταπολέµηση κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και 
σεξουαλικού προσανατολισµού· 

ε) συµβάλλοντας στη συζήτηση και στην ενηµέρωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ως χώρου ειρήνης, ευηµερίας και ασφάλειας. 

2. Η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα µεταξύ του προγράµµατος και των κοινοτικών 
πολιτικών στον τοµέα της πολιτιστικής συνεργασίας µε τις τρίτες χώρες θα 
αποτελέσουν αντικείµενα ιδιαίτερης προσοχής. 
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Άρθρο 14 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση του προγράµµατος. Τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης λαµβάνονται 
υπόψη κατά την εφαρµογή του προγράµµατος. 

Η παρακολούθηση αυτή περιλαµβάνει την εκπόνηση των εκθέσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και γ) του παρόντος άρθρου καθώς και 
ειδικές δραστηριότητες.  

2. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική, εξωτερική και ανεξάρτητη παρακολούθηση 
του προγράµµατος.  

3. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: 

α) ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν 
και µε τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εφαρµογής του προγράµµατος το 
αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2010· 

β) ανακοίνωση σχετικά µε τη συνέχιση του προγράµµατος το αργότερο την 31η 
∆εκεµβρίου 2011· 

γ) έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 

Άρθρο 15 
Μεταβατικές διατάξεις 

Η διαχείριση των δραστηριοτήτων οι οποίες άρχισαν πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2006 βάσει 
της απόφασης 2000/821/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2000, και της απόφασης 
163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 
2001, παραµένει σύµφωνη µε τις διατάξεις αυτών των αποφάσεων, έως τη λήξη των εν λόγω 
ενεργειών. 

Η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 8 της απόφασης 2000/821/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
20ής ∆εκεµβρίου 2000, και στο άρθρο 6 της απόφασης 163/2001/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, αντικαθίσταται από την 
επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης. 

ΤΙΤΛΟΣ 6: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Άρθρο 16 
Πληροφορίες σχετικά µε τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και της διάδοσης των 
πληροφοριών σχετικά µε τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα. 
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Άρθρο 17 
Συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριου του Οπτικοακουστικού Τοµέα 

Για την εφαρµογή του άρθρου 16, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µέλος του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητήριου του Οπτικοακουστικού Τοµέα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.  

Η Επιτροπή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις της µε το Παρατηρητήριο. 

Άρθρο 18 
Συµβολή στην υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος 

Η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του 
Οπτικοακουστικού Τοµέα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος προγράµµατος και 
συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του: 

– ευνοώντας τη διαφάνεια της αγοράς και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των 
φορέων του οπτικοακουστικού τοµέα στις στατιστικές και στις οικονοµικές και 
νοµικές πληροφορίες, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα· 

– επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση του προγράµµατος και 
διευκολύνοντας την αξιολόγησή του. 

Άρθρο 19 
Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της συµµετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού Τοµέα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης και της παρακολούθησης του προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της 
παρούσας απόφασης. 

ΤΙΤΛΟΣ 7: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Άρθρο 20 
Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή προγράµµατος για την υποστήριξη του 

ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τοµέα 
(MEDIA 2007) 

ΤΙΤΛΟΣ 1: Επιχειρησιακοί στόχοι και ενέργειες προς εφαρµογή 

1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

1.1. Ενίσχυση των δεξιοτήτων των ευρωπαίων επαγγελµατικών του 
οπτικοακουστικού τοµέα όσον αφορά την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη 
διανοµή/διάδοση και την προώθηση, ώστε να αυξηθεί η ποιότητα και το 
δυναµικό των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. 

1.1.1. Τεχνικές συγγραφής σεναρίων 

Επιχειρησιακός στόχος: 

– Η παροχή της δυνατότητας σε έµπειρους σεναριογράφους να βελτιώσουν 
τις ικανότητές τους για την ανάπτυξη τεχνικών βασισµένων τόσο στις 
παραδοσιακές όσο και στις διαλογικές µεθόδους συγγραφής. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη της εκπόνησης και της εφαρµογής ενοτήτων κατάρτισης 
που αφορούν τον προσδιορισµό των οµάδων-στόχων, την έκδοση και την 
ανάπτυξη σεναρίων για ένα διεθνές κοινό, τις σχέσεις µεταξύ του 
σεναριογράφου, του εκδότη του σεναρίου, του παραγωγού και του 
διανοµέα. 

– Η υποστήριξη της κατάρτισης εξ αποστάσεως και η ενθάρρυνση των 
ανταλλαγών και των συµπράξεων µεταξύ χωρών και περιφερειών µε 
χαµηλό παραγωγικό δυναµικό στον οπτικοακουστικό τοµέα και/ή µε 
περιορισµένη γεωγραφική και γλωσσική εµβέλεια. 

1.1.2. Οικονοµική, δηµοσιονοµική και εµπορική διαχείριση της παραγωγής, της διανοµής, 
της εµπορίας και της προώθησης των οπτικοακουστικών έργων. 

Επιχειρησιακός στόχος: 

– Η ανάπτυξη της ικανότητας των επαγγελµατιών να συλλαµβάνουν και να 
ενσωµατώνουν την ευρωπαϊκή διάσταση στους τοµείς της ανάπτυξης, 
της παραγωγής, της εµπορίας, της διανοµής/διάδοσης και της προώθησης 
των οπτικοακουστικών προγραµµάτων. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη, συµπληρωµατικά προς τις ενέργειες που υλοποιούν τα 
κράτη µέλη, της εκπόνησης και της ενηµέρωσης των ενοτήτων 
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κατάρτισης σε θέµατα διαχείρισης λαµβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 
διάσταση. 

– Η υποστήριξη της κατάρτισης εξ αποστάσεως και η ενθάρρυνση των 
ανταλλαγών και των συµπράξεων µεταξύ χωρών και περιφερειών µε 
χαµηλό παραγωγικό δυναµικό στον οπτικοακουστικό τοµέα και/ή µε 
περιορισµένη γλωσσική ή γεωγραφική εµβέλεια. 

1.1.3. Αξιοποίηση, κατά τις προκαταρκτικές φάσεις, των ψηφιακών τεχνολογιών για την 
παραγωγή, τη διαδικασία κατά τις φάσεις που έπονται της παραγωγής, τη διανοµή, την 
εκµετάλλευση και την αρχειοθέτηση των οπτικοακουστικών προγραµµάτων. 

Επιχειρησιακός στόχος: 

– Η ανάπτυξη της δυνατότητας των επαγγελµατικών να αξιοποιούν τις 
ψηφιακές τεχνολογίες, ιδίως στους τοµείς της παραγωγής, των φάσεων 
που έπονται της παραγωγής, της διανοµής, της εκµετάλλευσης, της 
αρχειοθέτησης και των πολυµέσων. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη της εκπόνησης και της εφαρµογής των ενοτήτων 
κατάρτισης στις ψηφιακές οπτικοακουστικές τεχνολογίες, 
συµπληρωµατικά προς τις ενέργειες που υλοποιούν τα κράτη µέλη. 

– Η υποστήριξη της κατάρτισης εξ αποστάσεως και η ενθάρρυνση των 
ανταλλαγών και των συµπράξεων µεταξύ χωρών και περιφερειών µε 
χαµηλό παραγωγικό δυναµικό στον οπτικοακουστικό τοµέα και/ή µε 
περιορισµένη γλωσσική ή γεωγραφική εµβέλεια. 

1.2. Bελτίωση της ευρωπαϊκής διάστασης των ενεργειών οπτικοακουστικής 
κατάρτισης 

1.2.1 Υποστήριξη της δικτύωσης και της κινητικότητας των ευρωπαϊκών φορέων 
κατάρτισης, ιδίως µέσω των ευρωπαϊκών φορέων κατάρτισης (των σχολών 
κινηµατογράφου, των ιδρυµάτων κατάρτισης, των εταίρων του επαγγελµατικού τοµέα) 

Επιχειρησιακός στόχος: 

– Η προώθηση των ανταλλαγών µεταξύ των οργάνων και/ή των 
υφιστάµενων δραστηριοτήτων κατάρτισης . 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η ενθάρρυνση των δικαιούχων στήριξης στο πλαίσιο του προγράµµατος 
ώστε να εντατικοποιήσουν το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους 
στον τοµέα της διαρκούς και της αρχικής κατάρτισης µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου. 

1.2.2. Κατάρτιση των επιµορφωτών 

Επιχειρησιακός στόχος:  
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– Nα εξασφαλιστεί η διαθεσιµότητα ικανών επιµορφωτών. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η συµβολή στην κατάρτιση των επιµορφωτών, ιδιαίτερα µέσω της 
διδασκαλίας εξ αποστάσεως. 

1.2.3. Υποστήριξη ατοµικών προγραµµάτων κατάρτισης 

Επιχειρησιακός στόχος: 

– Η προαγωγή της κινητικότητας σπουδαστών κινηµατογραφίας στην 
Ευρώπη. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

Υποτροφίες κινητικότητας που χορηγούνται στο πλαίσιο σχεδίου κατάρτισης. 

1.2.4. Υλοποίηση ενεργειών για το συντονισµό και την προώθηση των οργανισµών που 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο των ενεργειών που απαριθµούνται στο σηµείο 1.1.1 του 
παρόντος παραρτήµατος. 

Επιχειρησιακός στόχος:  

– Η προώθηση του συντονισµού και η χορήγηση υποστήριξης προς τους 
δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράµµατος. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η συµβολή στην εφαρµογή επικεντρωµένων ενεργειών για το 
συντονισµό και την προώθηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης που 
υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράµµατος. 

1.2.5. Παροχή υποτροφιών σε επαγγελµατίες από τα νέα κράτη µέλη ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα συµµετοχής στις ενέργειες κατάρτισης που απαριθµούνται στο σηµείο 1.1.1 
του παρόντος παραρτήµατος. 

Επιχειρησιακός στόχος:  

– Η διευκόλυνση της συµµετοχής επαγγελµατιών από τα νέα κράτη µέλη 
στις ενέργειες κατάρτισης που απαριθµούνται στο σηµείο 1.1.1 του 
παρόντος παραρτήµατος.  

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η συµβολή στη δηµιουργία ενός µηχανισµού για τη χορήγηση 
υποτροφιών. 
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2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2.1. Υποστήριξη της ανάπτυξης σχεδίων παραγωγής τα οποία απευθύνονται στην 
ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά και υποβάλλονται από ανεξάρτητες εταιρείες 
παραγωγής 

Επιχειρησιακοί στόχοι:  

– Η υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών έργων στις εξής κατηγορίες: 
έργα µυθοπλασίας, κινούµενα σχέδια και δηµιουργικό ντοκιµαντέρ, 
καθώς και πολυµέσα· 

– η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να παράγουν προϊόντα 
ποιότητας µε διεθνείς προδιαγραφές· 

– η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις ώστε να λάβουν υπόψη τις 
ψηφιακές τεχνολογίες στους τοµείς της παραγωγής και της διανοµής ήδη 
από τη φάση της ανάπτυξης· 

– η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη χάραξη στρατηγικών 
διεθνούς εκµετάλλευσης, διαφήµισης (µάρκετινγκ) και διανοµής ήδη από 
τη φάση της ανάπτυξης των σχεδίων· 

– η παροχή σε µεσαίες και µικρότερες επιχειρήσεις της δυνατότητας 
πρόσβασης σε µέτρα ενίσχυσης για την ανάπτυξη και την προσαρµογή 
ενεργειών στις ιδιαίτερες ανάγκες τους· 

– η εξασφάλιση της συµπληρωµατικότητας µε τις ενέργειες που 
υποστηρίζονται από το πρόγραµµα MEDIA στον τοµέα της βελτίωσης 
των δεξιοτήτων των επαγγελµατιών του οπτικοακουστικού τοµέα. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη της ανάπτυξης σχεδίων οπτικοακουστικών έργων ή 
καταλόγων σχεδίων· 

– η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων ήδη από τη φάση της ανάπτυξης. 

2.2. Η υποστήριξη της εκπόνησης σχεδίων χρηµατοδότησης για ευρωπαϊκές 
εταιρείες και σχέδια παραγωγής, περιλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης 
συµπαραγωγών. 

Επιχειρησιακοί στόχοι:  

– Η ενθάρρυνση της εκπόνησης σχεδίων από τις εταιρείες παραγωγής για 
τη χρηµατοδότηση των σχεδίων παραγωγής τους στις εξής κατηγορίες: 
έργα µυθοπλασίας, κινούµενα σχέδια και δηµιουργικό ντοκιµαντέρ, 
καθώς και πολυµέσα·  

– η ενθάρρυνση της αναζήτησης εταίρων-χρηµατοδοτών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο µε σκοπό τη δηµιουργία συνεργίας µεταξύ των δηµόσιων και 



 

EL 29   EL 

των ιδιωτικών επενδυτών και η προώθηση της χάραξης στρατηγικών 
διανοµής ήδη από τη φάση της ανάπτυξης. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη για τις έµµεσες δαπάνες που σχετίζονται µε την ιδιωτική 
χρηµατοδότηση σχεδίων παραγωγής τα οποία υποβάλλουν ΜΜΕ (π.χ. τα 
χρηµατοπιστωτικά ή τα ασφαλιστικά έξοδα ή τα έξοδα για τη σύσταση 
εγγύησης καλής εκτέλεσης)· 

– η υποστήριξη χρηµατοπιστωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της επεξεργασίας επενδυτικών σχεδίων για τη ανάπτυξη, την 
παραγωγή και τη συµπαραγωγή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 
τα οποία έχουν δυνατότητες διεθνούς διανοµής· 

– η υποστήριξη της συνεργασίας των εθνικών υπηρεσιών που 
δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τοµέα. 

3. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ 

Εγκάρσιος επιχειρησιακός στόχος:  

– Η ανάδειξη της γλωσσικής ποικιλοµορφίας των ευρωπαϊκών έργων που 
διανέµονται. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη του µεταγλωττισµού και του υποτιτλισµού στη διανοµή 
και στη διάδοση, µε κάθε µέσο, των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων, προς όφελος των παραγωγών, των διανοµέων και των 
ραδιοτηλεοπτικών φορέων. 

3.1. Ενίσχυση του τοµέα της ευρωπαϊκής διανοµής µε την ενθάρρυνση των 
διανοµέων να επενδύουν στη συµπαραγωγή, την αγορά και την προώθηση µη 
εθνικών ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών ταινιών και να θέτουν σε εφαρµογή 
συντονισµένες στρατηγικές διάθεσης στην αγορά  

Επιχειρησιακός στόχος 1:  

– Η ενθάρρυνση των διανοµέων κινηµατογραφικών έργων ώστε να 
επενδύουν στη συµπαραγωγή, την αγορά και την προώθηση µη εθνικών 
ευρωπαϊκών ταινιών. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η εφαρµογή ενός συστήµατος αυτόµατης υποστήριξης των ευρωπαίων 
διανοµέων, ανάλογα µε τα εισιτήρια που εκδόθηκαν στις 
κινηµατογραφικές αίθουσες για µη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες στα 
κράτη που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, µε όριο ένα ανώτατο ποσό ανά 
ταινία, προσαρµοσµένο ανάλογα µε τις χώρες.  
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– Η πρόβλεψη ότι η ενίσχυση που παρέχεται κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί από τους διανοµείς µόνο για επένδυση: 

– για τη συµπαραγωγή µη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών· 

– για την αγορά µη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών· 

– για τα έξοδα έκδοσης (παραγωγή αντιγράφων (κόπιες), 
µεταγλώττιση και υποτιτλισµός), προώθησης και διαφήµισης 
για µη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες. 

Επιχειρησιακός στόχος 2:  

– Η ενθάρρυνση της συνεργασίας των ευρωπαίων διανοµέων για την 
προαγωγή της εφαρµογής κοινών στρατηγικών στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η εφαρµογή ενός συστήµατος επιλεκτικής ενίσχυσης για τη διανοµή µη 
εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών υπέρ οµάδων ευρωπαίων διανοµέων και η 
χορήγηση ενίσχυσης στις οµάδες αυτές εφόσον έχουν συσταθεί σε 
µόνιµη βάση.  

Επιχειρησιακός στόχος 3:  

– Η ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των διανοµέων, των παραγωγών 
και των εξουσιοδοτηµένων πωλητών για την εφαρµογή διεθνών 
στρατηγικών εµπορίας ήδη από τη φάση της παραγωγής των 
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η εφαρµογή ενός συστήµατος υποστήριξης για τη δηµιουργία ενός 
πακέτου προώθησης των ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών έργων 
(συµπεριλαµβανοµένων µιας κόπιας µε υποτίτλους, διεθνούς ηχητικής 
επένδυσης - µουσική και εφφέ - και του υλικού προώθησης).  

Επιχειρησιακός στόχος 4:  

– Η προαγωγή της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση για τη 
διανοµή και την πώληση διεθνώς µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη για τις έµµεσες δαπάνες (π.χ. τα χρηµατοπιστωτικά ή τα 
ασφαλιστικά έξοδα) που σχετίζονται µε την ιδιωτική χρηµατοδότηση 
των δραστηριοτήτων για τη διανοµή και/ή την πώληση διεθνώς, όπως: η 
αγορά καταλόγων ευρωπαϊκών ταινιών, η αναζήτηση νέων αγορών για 
τις ταινίες αυτές, η σύσταση µόνιµων οµάδων ευρωπαίων διανοµέων. 



 

EL 31   EL 

3.2. Βελτίωση της κυκλοφορίας µη εθνικών ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών 
ταινιών στην ευρωπαϊκή και στις διεθνείς αγορές µε κίνητρα υπέρ της εξαγωγής 
τους, της διανοµής τους σε όλα τα µέσα και της προβολής τους σε αίθουσες 

Επιχειρησιακός στόχος 1:  

– Η ενθάρρυνση των διανοµέων κινηµατογραφικών έργων να προβαίνουν 
στις κατάλληλες επενδύσεις για την έκδοση και την προώθηση των µη 
εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η εφαρµογή ενός συστήµατος επιλεκτικής υποστήριξης προς τους 
διανοµείς κινηµατογραφικών έργων για την προώθηση και την εµπορία 
ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών έργων εκτός του χώρου παραγωγής 
τους. Στα κριτήρια για την επιλογή των ταινιών µπορούν να 
περιλαµβάνονται διατάξεις για τη διάκριση των σχεδίων ανάλογα µε την 
προέλευσή τους και ανάλογα µε το ύψος του προϋπολογισµού τους.  

– Η παροχή ιδιαίτερης υποστήριξης στα έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
ποικιλοµορφίας, ιδίως µε τη µορφή ενίσχυσης για την έκδοση καταλόγου 
µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων για µια συγκεκριµένη περίοδο. 

Επιχειρησιακός στόχος 2:  

– Η προαγωγή της εκµετάλλευσης µη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών στην 
ευρωπαϊκή αγορά, ιδίως µε την υποστήριξη του συντονισµού ενός 
δικτύου αιθουσών. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η παροχή κινήτρων µε σκοπό να παρακινηθούν οι επιχειρηµατίες να 
προγραµµατίζουν σηµαντικό µερίδιο αλλοδαπών ευρωπαϊκών ταινιών 
στις εµπορικές αίθουσες πρώτης προβολής για µια ελάχιστη διάρκεια 
προβολής. Η υποστήριξη θα εξαρτάται από τον αριθµό των εισιτηρίων 
που εκδόθηκαν στις αίθουσες αυτές για µη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες 
κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς. 

– Η συµβολή στην ανάπτυξη ενεργειών εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του νεανικού κοινού στις αίθουσες.  

– Η προαγωγή της δηµιουργίας και της ενίσχυσης δικτύων ευρωπαίων 
αιθουσαρχών, τα οποία θα αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες υπέρ 
αυτού του προγραµµατισµού. 

Επιχειρησιακός στόχος 3:  

– Η ενθάρρυνση της πώλησης και της εξαγωγής διεθνώς µη εθνικών 
ευρωπαϊκών ταινιών στην Ευρώπη και στον κόσµο. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 
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– Η εφαρµογή ενός συστήµατος υποστήριξης των ευρωπαϊκών εταιρειών 
διεθνούς διανοµής κινηµατογραφικών ταινιών (εξουσιοδοτηµένοι 
πωλητές), ανάλογα µε την επίδοσή τους στην αγορά για µια δεδοµένη 
χρονική περίοδο. Η ενίσχυση που παρέχεται κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί 
να επενδυθεί από τους διεθνείς διανοµείς στα έξοδα για την αγορά και 
την προώθηση νέων ευρωπαϊκών έργων στην ευρωπαϊκή και στις 
διεθνείς αγορές. 

3.3. Προαγωγή της διακρατικής διάδοσης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων που παράγονται από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής µέσω της 
ενθάρρυνσης της συνεργασίας µεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, αφενός, 
και ανεξάρτητων παραγωγών και διανοµέων, αφετέρου. 

Επιχειρησιακός στόχος 1:  

– Η ενθάρρυνση της διάδοσης µη εθνικών ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων που προέρχονται από ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η παροχή κινήτρων στους ανεξάρτητους παραγωγούς ώστε να παράγουν 
έργα (έργα µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ και κινούµενα σχέδια) µε τη 
συµµετοχή τριών τουλάχιστον ραδιοτηλεοπτικών φορέων από 
περισσότερα του ενός κράτη µέλη που ανήκουν σε διαφορετικές 
γλωσσικές ζώνες. Στα κριτήρια για την επιλογή των ταινιών µπορούν να 
περιλαµβάνονται διατάξεις για τη διάκριση των σχεδίων ανάλογα µε το 
ύψος του προϋπολογισµού τους.  

– Η παροχή ιδιαίτερης υποστήριξης στα έργα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και ποικιλοµορφίας. 

Επιχειρησιακός στόχος 2:  

– Η διευκόλυνση της πρόσβασης ανεξάρτητων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
παραγωγής στη χρηµατοδότηση. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη για τις έµµεσες δαπάνες (π.χ. τα χρηµατοπιστωτικά ή τα 
ασφαλιστικά έξοδα ή τα έξοδα για τη σύσταση εγγύησης καλής 
εκτέλεσης) που σχετίζονται µε την ιδιωτική χρηµατοδότηση των σχεδίων 
παραγωγής έργων (έργα µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ και κινούµενα 
σχέδια) µε τη συµµετοχή τριών τουλάχιστον ραδιοτηλεοπτικών φορέων 
από περισσότερα του ενός κράτη µέλη που ανήκουν σε διαφορετικές 
γλωσσικές ζώνες. 

Επιχειρησιακός στόχος 3: 

– Η προαγωγή της διεθνούς διανοµής ευρωπαϊκών τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. 
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Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η εφαρµογή ενός συστήµατος υποστήριξης των ευρωπαϊκών εταιρειών 
διεθνούς διανοµής οπτικοακουστικών έργων (διεθνείς διανοµείς), το 
οποίο θα λειτουργεί βάσει των επιδόσεών τους στην αγορά σε µια 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η ενίσχυση που παρέχεται κατ' αυτόν 
τον τρόπο θα πρέπει να επενδύεται από τους διεθνείς διανοµείς στα 
έξοδα αγοράς και προώθησης νέων ευρωπαϊκών έργων στην ευρωπαϊκή 
και στις διεθνείς αγορές. 

3.4. Υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 

Επιχειρησιακοί στόχοι 1: 

– Η βελτίωση της διανοµής των µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων επί 
ψηφιακού υποθέµατος ιδιωτικής χρήσης (DVD), ιδίως ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία των εκδοτών για τη δηµιουργία κυρίων αντιγράφων (master 
copies) σε πολλές γλώσσες σε ευρωπαϊκή κλίµακα· 

– η προαγωγή της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην έκδοση 
ευρωπαϊκών έργων (δηµιουργία ψηφιακών κύριων αντιγράφων που θα 
µπορούν να χρησιµοποιούνται από όλους τους ευρωπαίους διανοµείς)· 

– η ενθάρρυνση ιδίως των εκδοτών να προβαίνουν στις κατάλληλες 
επενδύσεις για την προώθηση και τη διανοµή των µη εθνικών 
ευρωπαϊκών ταινιών· 

– η υποστήριξη της πολυγλωσσίας των ευρωπαϊκών έργων 
(µεταγλωττισµός, υποτιτλισµός και πολύγλωσση παραγωγή). 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η εφαρµογή ενός συστήµατος αυτόµατης υποστήριξης των εκδοτών 
ευρωπαϊκών κινηµατογραφικών και οπτικοακουστικών έργων επί 
υποθεµάτων που προορίζονται για ιδιωτική χρήση (όπως DVD, DVD-
Rom), ανάλογα µε την επίδοσή τους στην αγορά σε µια δεδοµένη 
χρονική περίοδο. Η ενίσχυση που παρέχεται κατ' αυτόν τον τρόπο θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται από τους εκδότες για επενδύσεις στα έξοδα 
έκδοσης και διανοµής νέων ευρωπαϊκών έργων επί ψηφιακού 
υποθέµατος· 

– η υποστήριξη προς τις εξειδικευµένες εταιρείες για την ψηφιοποίηση των 
περιεχοµένων. 

Επιχειρησιακοί στόχοι 2: 

– Η προαγωγή της διανοµής µη εθνικών ευρωπαϊκών έργων επιγραµµικά 
(on line) µέσω των προηγµένων υπηρεσιών διανοµής και των νέων 
µέσων επικοινωνίας (διαδίκτυο, βίντεο κατ' αίτηση, χρέωση ανά θέαµα)· 

– Η προαγωγή της προσαρµογής της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 
οπτικοακουστικών προγραµµάτων στις εξελίξεις της ψηφιακής 
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τεχνολογίας, ιδίως όσον αφορά τις προηγµένες υπηρεσίες επιγραµµικής 
διανοµής. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών εταιρειών (παρόχων επιγραµµικής 
πρόσβασης, θεµατικών σταθµών κ.τ.λ.) µέσω κινήτρων για την 
ψηφιοποίηση των έργων και για τη δηµιουργία υλικού προώθησης και 
διαφήµισης επί ψηφιακού υποθέµατος ώστε να δηµιουργούν καταλόγους 
ευρωπαϊκών έργων µε ψηφιακό µορφότυπο που προορίζονται για 
εκµετάλλευση µε χρήση των νέων µέσων επικοινωνίας. 

3.5. Παροχή κινήτρων στους αιθουσάρχες ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 
που προσφέρει η ψηφιακή διανοµή 

Επιχειρησιακοί στόχοι: 

– Η ενθάρρυνση των αιθουσαρχών να επενδύουν σε ψηφιακό εξοπλισµό, 
διευκολύνοντας την παροχή πιστώσεων σε αυτούς. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη για τις έµµεσες δαπάνες (π.χ. τα χρηµατοπιστωτικά ή τα 
ασφαλιστικά έξοδα) που αναλαµβάνουν οι αιθουσάρχες για την ιδιωτική 
χρηµατοδότηση των επενδύσεων σε ψηφιακό εξοπλισµό. 

4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

4.1. Βελτίωση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων 
εξασφαλίζοντας στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοµέα πρόσβαση στις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς επαγγελµατικές αγορές 

Επιχειρησιακός στόχος 1: 

– Η βελτίωση των όρων πρόσβασης των επαγγελµατιών στις εµπορικές 
εκδηλώσεις και στις επαγγελµατικές αγορές οπτικοακουστικών µέσων 
εντός και εκτός της Ευρώπης. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η παροχή τεχνικής και οικονοµικής βοήθειας στο πλαίσιο εκδηλώσεων 
όπως: 

– οι κύριες ευρωπαϊκές και διεθνείς κινηµατογραφικές αγορές· 

– οι κύριες ευρωπαϊκές και διεθνείς τηλεοπτικές αγορές· 

– οι θεµατικές αγορές, ιδίως οι αγορές ταινιών κινουµένων 
σχεδίων, ντοκιµαντέρ, πολυµέσων και νέων τεχνολογιών. 

Επιχειρησιακός στόχος 2 και ενέργεια προς εφαρµογή: 
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– Η προαγωγή και η υποστήριξη της σύστασης ευρωπαϊκών καταλόγων 
και της δηµιουργίας τραπεζών δεδοµένων σχετικών µε τους καταλόγους 
προγραµµάτων, οι οποίες θα απευθύνονται στους επαγγελµατίες. 

Επιχειρησιακός στόχος 3: 

– Η υποστήριξη της προώθησης από τη φάση της παραγωγής ή από τη 
φάση που προηγείται της παραγωγής. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη της διοργάνωσης φόρουµ για την ανάπτυξη, τη 
χρηµατοδότηση, τη συµπαραγωγή και τη διανοµή ευρωπαϊκών και/ή 
κυρίως ευρωπαϊκών έργων και προγραµµάτων· 

– ο σχεδιασµός και η διοργάνωση διαφηµιστικών εκστρατειών για 
ευρωπαϊκά κινηµατογραφικά και οπτικοακουστικά προγράµµατα που 
βρίσκονται στη φάση της παραγωγής. 

4.2. Βελτίωση της πρόσβασης του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κοινού στα 
ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα 

Επιχειρησιακοί στόχοι και ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη φεστιβάλ οπτικοακουστικών έργων που 
περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους ως επί το πλείστον ή σε σηµαντικό 
βαθµό ευρωπαϊκά έργα·  

– η ιδιαίτερη προσοχή και η υποστήριξη στα φεστιβάλ τα οποία 
συµβάλλουν στην προώθηση έργων από κράτη µέλη ή από περιφέρειες 
µε χαµηλή ικανότητα οπτικοακουστικής παραγωγής καθώς και στην 
προώθηση έργων νέων ευρωπαίων δηµιουργών, και τα οποία προάγουν 
την πολιτιστική πολυµορφία και το διαπολιτισµικό διάλογο· 

– η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των πρωτοβουλιών εκπαίδευσης στην 
εικόνα, τις οποίες διοργανώνουν τα φεστιβάλ για το νεανικό κοινό, 
ιδιαίτερα µάλιστα σε στενή συνεργασία µε τα σχολεία· 

– η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των πρωτοβουλιών των επαγγελµατιών, 
ιδίως των αιθουσαρχών, των κρατικών ή εµπορικών τηλεοπτικών 
σταθµών, των πολιτιστικών φεστιβάλ και ιδρυµάτων, οι οποίες 
αποσκοπούν στη διοργάνωση, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δραστηριοτήτων προώθησης που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό υπέρ της ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής 
και οπτικοακουστικής παραγωγής· 

– η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της διοργάνωσης εκδηλώσεων µε ευρεία 
τηλεοπτική κάλυψη, όπως οι απονοµές βραβείων. 
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4.3. Ενθάρρυνση κοινών ενεργειών µεταξύ των εθνικών οργανισµών για την 
προώθηση ταινιών και οπτικοακουστικών προγραµµάτων. 

Επιχειρησιακός στόχος: 

– Η ενθάρρυνση της δηµιουργίας δικτύων και του συντονισµού µεταξύ 
κοινών ενεργειών και ευρωπαϊκών σχεδίων. 

Ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη της δηµιουργίας µιας ή περισσότερων ευρωπαϊκών 
πλατφορµών προώθησης· 

– η υποστήριξη των συσπειρώσεων και της δηµιουργίας οµοσπονδιών των 
εθνικών και/ή των περιφερειακών οργανισµών προώθησης στις 
ευρωπαϊκές και στις παγκόσµιες αγορές· 

– η υποστήριξη της δηµιουργίας δικτύων µεταξύ των φεστιβάλ, και ιδίως 
της αλληλοενηµέρωσης σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τη 
διαθέσιµη πείρα· 

– η υποστήριξη της οµαδοποίησης σχεδίων µε ταυτόσηµους, όµοιους και/ή 
συµπληρωµατικούς στόχους· 

– η υποστήριξη της δηµιουργίας δικτύων µεταξύ των τραπεζών δεδοµένων 
και των καταλόγων. 

4.4. Ενθάρρυνση ενεργειών για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής 
και οπτικοακουστικής κληρονοµιάς 

Επιχειρησιακός στόχος και ενέργεια προς εφαρµογή: 

– Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ιδίως 
εκείνων που απευθύνονται στους νέους και αποσκοπούν στην ανάδειξη 
της ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονοµιάς. 

5. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

Επιχειρησιακός στόχος: 

– Να εξασφαλιστεί η προσαρµογή του προγράµµατος στις εξελίξεις της 
αγοράς, ιδίως σε σχέση µε την εισαγωγή και τη χρήση των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

Ενέργειες προς εφαρµογή: 

– Η υποστήριξη δοκιµαστικών σχεδίων στους τοµείς τους οποίους οι 
φορείς του οπτικοακουστικού τοµέα θεωρούν ότι επηρεάζονται από την 
εισαγωγή και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας· 
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– Η ευρεία διάδοση των αποτελεσµάτων των δοκιµαστικών σχεδίων, µέσω 
της µέσω της συµβατικής ή ηλεκτρονικής διοργάνωσης διασκέψεων ή 
εκδηλώσεων ώστε να ενθαρρυνθεί η διάδοση των καλύτερων πρακτικών. 

Tίτλος 2: Ρυθµίσεις για την εφαρµογή των ενεργειών 

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1.2. Μέρος της κοινοτικής συνεισφοράς στις δαπάνες των υποστηριζόµενων 
δραστηριοτήτων 

Η χρηµατοδοτική συνεισφορά του προγράµµατος MEDIA δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το 50% των δαπανών των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων, εκτός από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις. 

Η χρηµατοδοτική συνεισφορά του προγράµµατος MEDIA µπορεί να ανέλθει στο 
60% των δαπανών των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων: 

α) στην περίπτωση των ενεργειών κατάρτισης που πραγµατοποιούνται σε χώρες ή 
περιφέρειες χαµηλής ικανότητας παραγωγής οπτικοακουστικών προϊόντων 
και/ή περιορισµένης γεωγραφικής και γλωσσικής εµβέλειας. 

β) στην περίπτωση των σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των πτυχών της 
ανάπτυξης, της διανοµής/διάδοσης και προώθησης και τα οποία συµβάλλουν 
στην ανάδειξη της ευρωπαϊκής γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλοµορφίας. 

γ) για τις ενέργειες, µεταξύ αυτών που περιγράφονται στο σηµείο 1.3 του 
παρόντος παραρτήµατος (διανοµή και διάδοση), οι οποίες θα εντοπιστoύν 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της 
παρούσας απόφασης. 

Η χρηµατοδοτική συνεισφορά του προγράµµατος MEDIA µπορεί να ανέλθει στο 
75% των δαπανών των υποστηριζόµενων δραστηριοτήτων κατάρτισης οι οποίες 
πραγµατοποιούνται στα νέα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ρύθµιση αυτή 
θα αποτελέσει αντικείµενο ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο της ενδιάµεσης 
αξιολόγησης του προγράµµατος. 

1.2. Ρυθµίσεις για την παροχή κοινοτικής υποστήριξης 

Η κοινοτική υποστήριξη χορηγείται µε τη µορφή επιχορηγήσεων ή υποτροφιών. 

Στον τοµέα της κατάρτισης, το 10% τουλάχιστον των διαθέσιµων κονδυλίων 
ετησίως πρέπει να διατίθενται, στο µέτρο του δυνατού, σε νέες δραστηριότητες. 

1.3. Επιλογή των σχεδίων 

Τα σχέδια που επιλέγονται πρέπει να είναι σύµφωνα: 

– µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και του παραρτήµατός της· 
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– µε τις διατάξεις των κανονισµών αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου και 
αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής. 

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

2.1. Ενέργειες µε πρωτοβουλία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή µπορεί να διοργανώνει σεµινάρια, ηµερίδες ή συνεδριάσεις για τη 
διευκόλυνση της εφαρµογής του προγράµµατος και να προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες ενηµέρωσης, δηµοσίευσης και διάδοσης, ιδίως όσον αφορά την 
αξιολόγηση του προγράµµατος. Τέτοιες δραστηριότητες θα µπορούν να 
χρηµατοδοτούνται µέσω επιχορηγήσεων και διαδικασιών συµβάσεων ή να 
διοργανώνονται και να χρηµατοδοτούνται απευθείας από την Επιτροπή. 

2.2. MEDIA Desks και Antennes MEDIA 

Η Επιτροπή, άµεσα ή από κοινού µε τα κράτη µέλη, δηµιουργεί ένα ευρωπαϊκό 
δίκτυο MEDIA Desks και Antennes MEDIA, το οποίο ενεργεί ως όργανο για την 
εφαρµογή σε εθνικό επίπεδο του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 3 του κανονισµού αριθ.1605/2002 και µε σκοπό: 

α) να ενηµερώνονται οι επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα σχετικά µε 
τις διάφορες µορφές ενισχύσεων που τους προσφέρονται στο πλαίσιο της 
πολιτικής της Κοινότητας· 

β) να διασφαλίζεται η προβολή και η προώθηση του προγράµµατος· 

γ) να ενθαρρύνεται η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή επαγγελµατιών στις 
ενέργειες του προγράµµατος· 

δ) να παρέχεται στους επαγγελµατίες η απαιτούµενη συνδροµή κατά την 
παρουσίαση των σχεδίων που θα υποβάλλουν κατόπιν προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων· 

ε) να διευκολύνονται οι διασυνοριακές συνεργασίες µεταξύ επαγγελµατιών· 

στ) να διασφαλίζεται η επαφή µε τα λοιπά ιδρύµατα στήριξης των κρατών µελών 
µε σκοπό τη συµπληρωµατικότητα των ενεργειών του προγράµµατος αυτού µε 
τα εθνικά µέτρα στήριξης· 

ζ) να παρέχονται ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τις εθνικές οπτικοακουστικές 
αγορές και την εξέλιξή τους. 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το πρόγραµµα προσφέρει τη νοµική βάση για τις δαπάνες που απαιτούνται για την 
εφαρµογή των κοινοτικών νοµοθετικών µέσων στον τοµέα της οπτικοακουστικής 
πολιτικής.  
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Το πρόγραµµα προβλέπει συγκεκριµένα τη συνέχιση της συµµετοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο του Οπτικοακουστικού 
Τοµέα. Η συµµετοχή αυτή διευκολύνει τόσο την πρόσβαση των φορέα του τοµέα 
στις πληροφορίες όσο και τη διάδοση των πληροφοριών αυτών. Συµβάλλει επίσης 
στην αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία παραγωγής. 

4. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος µπορεί επίσης να καλύπτει τις δαπάνες για 
την πραγµατοποίηση ενεργειών προετοιµασίας, παρακολούθησης, απλών και 
λογιστικών ελέγχων και αξιολογήσεων, οι οποίες απαιτούνται αµέσως για τη 
διαχείριση του προγράµµατος και την υλοποίηση των στόχων του, όπως µελέτες, 
συνεδριάσεις, ενέργειες ενηµέρωσης και δηµοσίευσης, δαπάνες που συνδέονται µε 
τα δίκτυα πληροφορικής για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και οποιαδήποτε 
δαπάνη για διοικητική και τεχνική βοήθεια την οποία µπορεί να χρειαστεί η 
Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράµµατος.  

5. ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Για τα σχέδια που επιλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης, εφαρµόζεται σύστηµα 
δειγµατοληπτικού λογιστικού ελέγχου. 

Ο δικαιούχος επιχορήγησης πρέπει να µπορεί να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής 
όλες τις αποδείξεις για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για περίοδο πέντε ετών 
από την τελευταία πληρωµή. Ο δικαιούχος επιχορήγησης φροντίζει ώστε, εφόσον 
χρειαστεί, να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής τα δικαιολογητικά που βρίσκονται 
στην κατοχή των εταίρων ή των µελών. 

Η Επιτροπή, είτε άµεσα µέσω του προσωπικού της είτε µέσω κάθε άλλου 
ειδικευµένου εξωτερικού οργανισµού της επιλογής της, δικαιούται να διενεργήσει 
λογιστικό έλεγχο σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκε η 
επιχορήγηση. Τέτοιοι λογιστικοί έλεγχοι είναι δυνατόν να διενεργούνται καθ' όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια της περιόδου των πέντε ετών 
που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία καταβολής του υπολοίπου της επιχορήγησης. 
Τα αποτελέσµατα των λογιστικών αυτών ελέγχων µπορούν, εφόσον χρειαστεί, να 
οδηγήσουν σε αποφάσεις για ανάκτηση ποσών από την Επιτροπή. 

Το προσωπικό της Επιτροπής καθώς και τα εντεταλµένα από την Επιτροπή 
εξωτερικά πρόσωπα πρέπει να έχουν την κατάλληλη πρόσβαση, ιδίως στα γραφεία 
του δικαιούχου, καθώς και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιλαµβανοµένων 
αυτών που είναι σε ηλεκτρονική µορφή, για την ορθή διενέργεια των λογιστικών 
αυτών ελέγχων. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέµησης της 
απάτης (OLAF) έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την 
πρόσβαση. 

Εξάλλου, προκειµένου να προστατεύσει τα οικονοµικά συµφέροντα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες, η Επιτροπή είναι 
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εξουσιοδοτηµένη να διενεργεί ελέγχους και επαληθεύσεις επιτόπου, µέσα στο 
πλαίσιο του παρόντος προγράµµατος, σύµφωνα µε τον κανονισµό αριθ. 2185/96 του 
Συµβουλίου19. Εφόσον χρειαστεί, διεξάγονται έρευνες από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΚ) 
αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου20. 

                                                 
19 ΕE L 292 της 15.11.1996, σ. 2. 

20 ΕE L 136 της 31.5.1999, σ. 1. 



 

EL 41   EL 

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area: Education and Culture 

Activity: Audiovisual policy and sport 
 

TITLE OF ACTION: SUPPORT PROGRAMME FOR THE EUROPEAN AUDIOVISUAL SECTOR (MEDIA 
2007) 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 

15 05 01 01 Support programme for the European audiovisual sector 

15 01 04 08 Support programme for the European audiovisual sector – administrative 
management expenses. 

15.01.04.30 Executive agency – DG Education and Culture 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action: € 1.055 million for commitment 

2.2. Period of application: 

1 January 2007 – 31 December 2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations 
(financial intervention) (see point 6.1.1) 

 € million (to three decimal places) 
 

 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total 

Commitments 94.977 101.068 121.403 137.736 158.049 170.411 186.110 969.754 

Payments 60.470 97.187 110.280 140.681 179.266 186.908 194.962 969.754 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure see 
point 6.1.2) 

Commitments 10.023 10.932 11.597 12.264 12.951 13.589 13.890 85.246 

Payments 10.023 10.932 11.597 12.264 12.951 13.589 13.890 85.246 

 
Subtotal a+b         

Commitments 105 112 133 150 171 184 200 1.055 

Payments 70.493 108.119 121.877 152.945 192.217 200.497 208.852 1.055 
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(c) Overall financial impact of human resources and other administrative 
expenditure  
(see points 7.2 and 7.3) 

Commitments / 
payments 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 2.855 19.985 

 

TOTAL a+b+c         

Commitments 107.855 114.855 135.855 152.855 173.855 186.855 202.855 1074.985 

Payments 73.348 110.974 124.732 155.8 195.072 203.352 211.707 1074.985 

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective 

[X] The Proposal is compatible with the Commission Communication 
“Building our common future: Financial and political outlook for the 
enlarged Union 2007-2013” of 10 February 2004 (COM (2004) 101). 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects 
regarding implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
from applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

Comp/ 
Non-comp 

Diff/ 
Non-diff 

YES/ 
NO 

YES/NO YES/NO No 3 

4. LEGAL BASIS  

Art. 251 EC Treaty 

Art. 157 EC Treaty 

Art. 150(4) EC Treaty 

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 

5.1. Need for Community intervention 

5.1.1. Objectives pursued 

MEDIA 2007 will have as global objectives to:  
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– Preserve and enhance European cultural diversity and its 
cinematographic and audiovisual heritage, and guarantee its 
accessibility for European citizens as well as to promote 
intercultural dialogue; 

– Increase the circulation of European audiovisual works inside 
and outside the European Union; 

– Strengthen the competitiveness of the European audiovisual 
sector in the framework of an open and competitive market. 

The programme will take into account four horizontal priorities in the programme: 

Firstly, the importance of the creative process within the European audiovisual sector 
and the cultural value of Europe’s cinematographic and audiovisual heritage need to 
be integrated within the actions proposed.  

Secondly, the strengthening of the production structures of the SMEs, which 
constitute the core of the European audiovisual sector, as a means of enhancing its 
competitiveness. This will mean contributing to the spread of a business culture for 
the sector and facilitating private investments in the sector. 

Thirdly, the programme will reduce, within the European audiovisual market, the 
imbalances between countries with a high production capacity and countries with 
low production capacity or a restricted linguistic area. This priority responds to the 
need to preserve and enhance cultural diversity and inter-cultural dialogue in Europe. 
This priority will contribute to the transparent and competitive functioning of the 
Single Market with its potential of economic growth for the whole Union. 

Finally, the programme will follow and support market evolutions with regard to 
digitisation. The programme will put in place measures to accompany the changes 
that digitisation is producing in the audiovisual sector at all stages of the production 
and distribution chain as well as in terms of new competencies for the professionals 
of the sector. 

The improvement of the competitiveness of the industry will be pursued in a more 
capillary way by reinforcing the strategic and coherent approach of the programme. 
Community action will be integrated into a single programme intervening in the pre-
production and in the post production phases. Community intervention is in line with 
the principle of subsidiarity with Member States’ policies, as these are mainly 
directed to support the production of audiovisual works. Furthermore, the 
enhancement of the circulation of European audiovisual works entails a specific 
European added value that transcends national policies. 

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation  

The ex ante evaluation was intended to set out the lines for future Community 
intervention in the European audiovisual sector. It was an integral part of the process 
leading to the design of the programme. It followed the Guide on ex-ante evaluation 
(published by DG BUDG in December 2001) and reflected the conclusions of the 
analysis carried out.  
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It was based upon several sources of information and summarised a number of 
different exercises. In particular, the document relied upon information provided by 
the European Audiovisual Observatory (EAO) as well as the conclusions of an 
economic analysis of the film industry carried out for the Commission by an external 
consultant. In terms of future developments in the sector, the conclusions of a further 
study carried out for the Commission were used. It also drew on the findings of the 
ex post evaluation of the MEDIA II programme21, and the mid term evaluation of the 
MEDIA Plus and MEDIA-Training programmes, as well as the evaluation of the 
Preparatory Action “i2i Audiovisual: Growth and Audiovisual”. An independent 
consultant, appointed following an open call for tender launched by the Commission, 
carried out the last two evaluations22. Lastly, information provided by the MEDIA 
Programme Technical Assistance Office (TAO) was used.  

The document also drew on the results of the far-reaching public consultation 
exercise. The public consultation on the new generation of programmes for the 
European audiovisual sector was launched on May 12th and ended on August 12th. It 
consisted of three different exercises: a public hearing held in Brussels on July 1st 
and 2nd; an on-line consultation on the MEDIA web-site and focus group meetings 
with industry professionals on specific aspects of Community policy (including the 
pilot projects and i2i Audiovisual) held in several Member States. The consultation 
was carried out on the basis of the public consultation document published on the 
web-site. 

All interested parties, notably private and public bodies active in the audiovisual 
industry, were invited to participate in the consultation, by means of a written 
contribution or intervention at the public hearing. The consultation of all industry 
stakeholders was deemed necessary to understand and properly take into account the 
needs of the sector. The public hearing was well attended and the Commission 
received more than 40 contributions from the sector and from the Member States.  

The information contained in the various studies, the findings of the evaluation 
exercise carried out on MEDIA Plus, MEDIA Training, i2i Audiovisual and MEDIA 
II together with the results of the far-reaching public consultation have provided the 
basis to elaborate the lines of the new generation of programme. 

Two key messages emerge from the ex ante evaluation: 

– The continuing need for Community action in the areas currently 
covered by the MEDIA Programmes (supported by the 
professionals and institutions). The actions undertaken by the 
MEDIA Plus and Training Programmes were considered to be 
effective and appropriate to the needs of the sector, in view of the 
structural deficiencies and market failure in the sector. Certain 
proposals were made with a view to improving the focus or 
functioning of existing actions, notably with a view to integrating 
digital technology throughout the Programme lines; 

                                                 
21 BIPE report for the European Commission. 
22 Invitation to tender No S230-182-679 awarded to APRIL 
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– The new generation of programmes would need to take into 
account the changes bought about by enlargement and the acute 
difficulties of the SMEs from the sector in accessing finance. Co-
production would need to be considered for support. 

Specific points were made on a number of areas: 

– The importance of complementarity between Community and 
Member State actions as part of the reinforcement of the sector and 
of increasing its competitiveness;  

– The need to ensure that the instruments put in place are adapted to 
the production cycle of the SMEs that are the core operators within 
the audiovisual industry;  

– The elaboration of mechanisms to favour co-production and 
notably to cover gap and bridge financing; 

– The need for additional measures focusing on the financing needs 
of SMEs to be included in the new generation of programmes to 
increase the full potential of the action at each stage of the chain in 
the audio-visual sector (balance the negative effects for a segment 
of the market which suffers from the lack of interest of commercial 
banks);  

– The need to develop in co-ordination with the Member States and 
other European financial institutions, specific instruments within 
the MEDIA programme to reduce the shortage of capital which 
constitute the main characteristic of the independent audiovisual 
sector; 

– The problems faced by the sector in finding matching funds, 
especially in the new Member States; 

– The need to provide flexibility throughout the Programme, partly to 
address regional, linguistic and cultural diversity (such as restricted 
linguistic/geographic markets or the specific situation of the new 
Member States’ audiovisual sectors) but also to allow for future 
market and technological changes; 

– The importance of working with broadcasters to benefit from this 
important European distribution and promotion opportunity – 
suggestions were put forward in respect of the need for specific 
skills and competencies and subtitling/dubbing; 

– The need to restructure the promotion line of the Programme, 
bearing in mind the limitations of national promotion for film, and 
the role played by promotion outside the EU; 

– The need to integrate digital throughout the programme and the 
question of digitising content systematically to benefit from all 
exploitation possibilities;  
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– In respect of the improvement of skills and competencies there was 
a need to ensure that digital was covered fully by actions under the 
programme; 

– Visibility and coherence of initiatives (perhaps in association with 
TV channels for European “events”) on the promotion mechanism 
to foster “audience education”. 

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation 

Experience acquired from MEDIA II influenced the design of MEDIA Plus in the 
following ways. The focusing of resources on the three strands of training, 
development and distribution was maintained. However, the instruments set up under 
MEDIA II were adapted to take account of the results recorded over the period 1996-
2000 and to take account of the sector's changing needs. These results were 
confirmed in the context of the mid-term evaluation of MEDIA Plus and MEDIA 
Training.  

The choice of a single programme reflects the needs of the sector and notably the 
heterogeneous nature of the European markets, in socio-economic, financial, and 
regulatory terms. The results of the preliminary impact assessment carried out by DG 
EAC confirm that Community action should target pre and post production in a more 
capillary manner. The assessment clearly demonstrates that there is a need for 
simplification and integration of the different components of the European 
audiovisual value chain. In view of this, the design for a new programme reflects this 
need and streamlines and integrates the two current MEDIA Programmes into one 
programme, focusing on pre and post-production. This reflects the interlinkage 
between the various activities in the production and distribution value chain. In 
particular this approach recognises that the pre-production process depends on the 
quality of professional skills and competencies. The new programme therefore places 
an important emphasis on the role played by the acquisition and improvement of the 
skills and competencies of professionals, which has a positive impact along the 
whole of the European audiovisual value chain. It also recognizes the importance of 
establishing exchanges of competencies among European professional for the 
promotion of European co-operation. 

The Programme will be simpler for the Commission to manage and for the user, for a 
number of reasons. First, there will be a simplification of internal procedures: for 
example to render the issue of financial capacity of an applicant proportional to the 
size of the subsidy requested. The Commission will propose a clause in the draft 
decisions setting out that the levels of financial and administrative complexity that 
can be imposed on applicants and beneficiaries must be proportionate to the size of 
the grant, with the intention that this should lead to significant procedural 
simplification. The aim here is to respond to the demand in the public consultation to 
reduce the complexity of these programmes.  

The Programme will be simpler for the beneficiary. A number of measures will be 
introduced to facilitate access and use by potential beneficiaries. An example is that 
of their reporting obligations: given that those that benefit from the MEDIA 
programme are mostly small and micro-enterprises, it is absolutely essential to 
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reduce the amount of resources allocated to the administrative follow-up of projects 
without allowing the quality of the information provided to deteriorate. 

The Commission regards these measures as the starting point for a clearer and 
simpler approach to an extremely complicated sector. This approach will still need to 
evolve. The introduction of new technology and technical innovations has to be taken 
into consideration, just like the changing structural, economic and cultural landscape 
of the audiovisual industry in general. The new programme should retain and build 
on flexibility; the European audiovisual sector is adapting to constantly changing 
parameters. The aim is to continue to build on the simplified procedures and new 
integrated approach to constantly evaluate and respond to changes that impact on the 
Programme. 

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements 

Pre-production 

The programme will intervene upstream in the production chain in the field of 
improvement of professional skills and competencies and the development of 
audiovisual works. 

In the field of the acquisition and improvement of the skills and the competencies in 
the audiovisual sector, the specific objectives of the programme are to:  

– strengthen the professionals' skills and competencies in the development, 
production, distribution/exhibition and promotion sectors, in order to 
improve the quality of European audiovisual works.  

– The programme supports in particular actions concerning:  

– Script writing techniques, with the aim of increasing the quality of 
European audiovisual works and their potential circulation;  

Operational objective: enable experienced script writers to improve their capacities 
to develop techniques based on traditional and interactive methods of writing.  

Actions to be implemented: support the development and the implementation of 
training modules covering the identification of the target public, the edition and the 
development of scripts for an international public, the relationship between the script 
writer, the editor of the script, the producer and the distributor.  

support distance learning and encourage exchanges and partnerships associating 
countries and regions with low audiovisual production capacity and/or with linguistic 
or geographically restricted areas.  

– financial and commercial management of production, distribution and 
promotion of audiovisual works, with the aim of improving the 
development of European strategies from the development phase;  

Operational objective: develop the capacity of professionals to understand and 
incorporate a European dimension into the fields of development, production, 
marketing, distribution/distribution and promotion of audiovisual programmes.  



 

EL 48   EL 

Actions to be implemented: support, in addition to the actions carried out by the 
Member States, the development and the update of training modules in management 
taking into account the European dimension.  

support distance learning and encourage exchanges and partnerships associating 
countries and regions with low audiovisual production capacity and/or with a 
linguistic or geographically restricted area.  

– inclusion upstream of digital technologies for production, post-
production, distribution, and marketing and archiving of European 
audiovisual programmes.  

Operational objective: develop the capacity for professionals to use digital 
technologies, in particular in the fields of production, post-production, distribution, 
marketing and archiving of European audiovisual programmes.  

Actions to be implemented: support the development and implementation of modules 
of training in digital audiovisual technologies, in addition to the actions carried out 
by the Member States.  

support distance learning and encourage exchanges and partnerships associating 
countries and regions with low audiovisual production capacity and/or with a 
linguistic or geographically restricted area.  

– improve the European dimension of audiovisual training activities by:  

– support for the networking and mobility of European training 
professionals, in particular:  

– European film schools;  

– training institutes;  

– partners of the professional sector;  

Operational objective: encourage exchanges between the institutions and/or existing 
activities of training.  

Action to be implemented: encourage the programme beneficiaries to intensify the 
co-ordination of their activities of initial and further training in order to develop a 
European network.  

– training for trainers;  

Operational objective: Improve the skills and the exchange of best practices of 
trainers.  

Action to be implemented: contribute to training for trainers.  

– support for individual training maps 

Operational objective: encourage mobility in Europe of cinema students. 
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Action to be implemented: mobility scholarships linked to a training project  

– the adoption of co-ordination actions and of promotion of the projects 
supported.  

Operational objective: promote co-ordination and projects supported by the 
programme.  

Action to be implemented: contribute to the adoption of targeted actions of co-
ordination and of promotion of the training activities supported by the programme.  

– enable, through special scholarships, the professionals from the new 
Member States to take part in such projects.  

Operational objective: facilitate the participation of national professionals from the 
new Member States to the projects supported by the programme. 

Actions to be implemented: set up a grant mechanism.  

In the sector of development, the specific objectives of the programme are to:  

– support the development of production projects intended for the European and 
international market, submitted by independent production companies;  

Operational objectives: support the development of European audiovisual works: 
drama, animation, multimedia and documentary;  

encourage companies to produce quality projects with an international potential;  

encourage companies to take digital technologies into account in the fields of 
production and distribution from the development phase;  

encourage companies to elaborate international use, marketing and distribution 
strategies from the projects development phase.  

enable small and medium-sized companies to access support for development and to 
adapt actions to their respective needs;  

ensure complementarity with the actions supported by MEDIA in the field of the 
improvement of the skills and competencies of audiovisual sector professionals.  

Actions to be implemented: support the development of audiovisual works projects 
or of project catalogues. 

Establish a support scheme for the digitisation of productions accessible for 
independent producers or production companies. 

– support the elaboration of sound financial plans and setting up of European 
production and co-production projects.  
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Operational objectives: encourage the development of sound financing plans by 
production companies for production of works of the following types: drama, 
animation, multimedia and documentary;  

encourage the search for financial partners at European level to achieve the optimal 
financial synergy between public and private investors and include distribution 
strategies at the outset of production. 

Action to be implemented: support the side costs of private financing of production 
and co-production projects presented by SMEs; 

support financial companies active in the elaboration of investment plans for the 
development and co-production of audiovisual works with a potential for 
transnational circulation; 

enhance co-operation with the national agencies in the form of an institutionalised 
exchange of monitoring tools as well as implementation of transparency practices in 
a European network. 

The programme will ensure that adequate co-ordination and synergy between the two 
components of pre-production support is established and pursued. 

Post-production 

The programme will intervene downstream in the production chain, namely in the 
distribution and promotion phases.  

In the sector of distribution and exhibition, the specific objectives of the programme 
are to:  

Horizontal operational objective: promote the linguistic diversity of European 
audiovisual works distributed.  

Action to be implemented: support dubbing and subtitling for distribution and the 
distribution, by all channels, of European audiovisual works, accessible for 
producers, distributors and broadcasters.  

– strengthen European distribution by encouraging distributors to invest in the 
co-production, acquisition and promotion of non-national European films and 
to set up co-ordinated marketing strategies;  

Operational objective n°1: encourage cinematographic distributors to invest in co-
production, acquisition and promotion of non-national European films.  

Actions to be implemented: establish a system of automatic support for European 
distributors, proportional to cinema admissions for non-national European films in 
the Member States taking part in the programme, subject to a ceiling by film and 
modulated by the country concerned.  

The support thus generated should only be used by distributors for investment in:  

– Non-national European film co-production;  
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– the acquisition of non-national European films;  

– expenses of edition (copies, dubbing and subtitling), of promotion and of non-
national European film publicity. 

Operational objective n°2: encourage co-operation between European distributors for 
the adoption of common strategies on the European market.  

Action to be implemented: establish a system of selective aid for non-national 
European film distribution intended for European distributor groupings and grant 
them direct aid when they exist on a permanent basis.  

Operational objective n°3: encourage co-operation between distributors, producers 
and sale agents in order to set up international marketing strategies from the 
production phase of European audiovisual works.  

Action to be implemented: establish a support system for the creation of a promotion 
kit of European cinematographic works (including a subtitled copy, an international 
sound track - music and effects - and promotion materials).  

Operational objective n°4: encourage access to financing of SMEs for distribution 
and international sale of non-national European works. 

Action to be implemented: support part of the financial expense, in insurance and in 
completion guarantees connected with the activities of distribution and/or of 
international sale such as: the acquisition of European film catalogues, the 
prospecting of new markets for these films, the constitution of permanent groupings 
of European distributors.  

– improve the circulation of non-national European films on the European and 
international markets by incentive measures for their exportation, their 
distribution on any support and for their programming in cinemas;  

Operational objective n°1: encourage cinematographic distributors to invest in 
appropriate edition and promotion costs for non-national European films.  

Actions to be implemented: establish a selective support system to cinematographic 
distributors for promotion and European cinematographic work marketing outside 
their production territory. The selection criteria of the films will include provisions 
aiming to differentiate between the projects according to their origin and their budget 
category.  

grant support to films of interest to the development of European cultural diversity, 
in particular in the form of aid for the release of a non-national European works 
catalogue over a given period.  

Operational objective n°2: encourage the use of non-national European films on the 
European market, in particular by supporting the co-ordination of a cinema network.  

Actions to be implemented: support cinema owners in programming a significant 
share of non-national European films in commercial cinemas for first release for a 
minimum defined duration. The support granted to each cinema will in particular be 
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determined according to the number of admissions for these cinemas for non-national 
European films over a reference period.  

contribute to the development of actions for education and of young public 
awareness-raising in cinemas.  

support the creation and the consolidation of a European cinema owners' network 
developing common actions for this type of programming.  

Operational objective n°3: encourage international sales and the exportation of non-
national European films in Europe and world-wide  

Action to be implemented: establish a support system for European international 
distribution companies of cinematographic films (sale agents), established according 
to their performance on the market over a given period. Support thus generated will 
have to be invested by the international distributors in the expenses of acquisition 
and of promotion of new European works on the European and international markets.  

– promote the transnational distribution of European audiovisual works produced 
by independent production companies by encouraging co-operation between 
broadcasters on the one hand, and independent producers and distributors on 
the other;  

Operational objective n°1: encourage the distribution of non-national European 
audiovisual works coming from independent production companies.  

Actions to be implemented: support independent producers to produce works (drama, 
documentary and animation) involving the participation of at least two broadcasters 
from several Member States, belonging to different linguistic areas. The selection 
criteria of the beneficiaries will include provisions aiming to differentiate between 
the projects according to their budget category.  

grant support to audiovisual programmes of interest to the development of European 
cultural diversity and audiovisual heritage.  

Operational objective n°2: facilitate access to financing for European independent 
production companies.  

Action to be implemented: support part of the financial expense, of insurance and of 
completion guarantees connected with the production of work (drama, documentary 
and animation) involving the participation of at least two broadcasters from several 
Member States, belonging to different linguistic areas.  

Operational objective n°3: encourage the international distribution of European 
television programmes.  

Action to be implemented: establish a support system for European international 
distribution companies of audiovisual works (international distributors), determined 
according to their performance on the market over a given period. Support thus 
generated will have to be invested by the international distributors in the expenses of 
acquisition and promotion of new European works on the European and international 
markets.  



 

EL 53   EL 

– encourage the digitisation of European audiovisual works;  

Operational objectives n°1: improve the distribution of non-national European works 
on digital support for private use (DVD), in particular by encouraging co-operation 
between editors for the creation of multilingual masters on a European scale;  

encourage the use of digital technologies in European works (realisation of numerical 
masters suitable for being exploited by all the European distributors); 

encourage particularly the editors to invest in appropriate promotion and distribution 
for non-national European audiovisual works;  

support the multilingualism of European works (dubbing, subtitling and multilingual 
production).  

Action to be implemented: establish an automatic support system to European 
cinematographic and audiovisual works editors on supports intended for private use 
(such as DVD, Dvd-Rom), given according to their performance on the market over 
a given period. Support thus generated will have to be invested by the editors in the 
expenses of edition and distribution of new non-national European works on digital 
support.  

Support companies specialised in the digitisation of content  

Operational objectives n°2: encourage on-line distribution of non-national European 
works through advanced distribution services and media (Internet, video-on-demand, 
pay-per-view);  

encourage the adaptation of the European audiovisual programme industry to the 
developments of digital technology, in particular with regard to the advanced 
services of on-line distribution.  

Action to be implemented: support European companies (on-line access suppliers, 
subject chains etc), by measures for the digitisation of works and for the creation of 
promotion and publicity material on digital support, to create European works 
catalogues in numerical format intended for use on the new media.  

– encourage cinemas to exploit the possibilities offered by digital exhibition.  

Operational objectives: encourage cinemas to invest in digital equipment, by 
facilitating access to credit by cinema owners.  

Action to be implemented: support part of the financial expenses and of insurance 
costs incurred by the cinema owners for investment in digital equipment.  

In the field of promotion, the specific objectives of the programme are to:  

– improve the circulation of European audiovisual works by ensuring access for 
professionals to European and international audiovisual markets; 

Operational objective n° 1: improve the conditions for professionals' access to trade 
events and to professional audiovisual markets, inside and outside Europe.  
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Action to be implemented: give technical and financial assistance within the 
framework of events such as:  

– the principal European and international cinema markets;  

– the principal European and international television markets;  

– the thematic markets, in particular for cartoons, documentary, multimedia and 
new technologies.  

Operational objective n° 2: encourage the constitution of European catalogues and 
the setting up of databases concerning European programme catalogues intended for 
professionals.  

Action to be implemented: support the constitution of European catalogues and the 
setting up of databases concerning European programme catalogues intended for 
professionals  

Operational objective n°3: encourage support for promotion from the pre-production 
or production phase.  

Action to be implemented: support the organisation of forums for development, 
financing, co-production and distribution of European (or mainly European) works 
and programmes;  

set up and launch marketing and sales promotion campaigns of European 
cinematographic and audiovisual programmes at the production phase  

– to improve access to European audiovisual works for the European and 
international public;  

Operational objectives: encourage audiovisual festivals to program a majority or 
significant share of European work; 

prioritise festivals contributing to the promotion of works from Member States or 
regions with low audiovisual production capacity and of works of young Europeans, 
and enhancing cultural diversity and intercultural dialogue; 

encourage initiatives for image education organised by festivals for a young public, 
in particular in close co-operation with schools and other institutions;  

encourage professionals' initiatives, in particular of cinemas, public or commercial 
television networks, festivals and cultural institutions, aiming, in close co-operation 
with the Member States and the European Commission, to organise promotional 
activities intended for the general public for European cinematographic and 
audiovisual creation;  

Actions to be implemented: support audiovisual festivals programming a majority or 
significant share of European works; 
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support festivals contributing to the promotion of works from the Member States or 
regions with low audiovisual production capacity and of works of young Europeans, 
and enhancing cultural diversity and intercultural dialogue; 

support initiatives for image education organised by festivals for a young public, in 
particular in close co-operation with schools and other institutions; 

support the setting up by professionals, in particular of cinemas, public or 
commercial television networks, festivals and cultural institutions, aiming, in close 
co-operation with the Member States and the European Commission, to organise 
promotional activities intended for the general public for European cinematographic 
and audiovisual creation;  

support the organisation of events with broad media coverage such as prize awards.  

– encourage common actions between national film and audiovisual programme 
promotion organisations;  

Operational objectives: encourage networking and co-ordination of European 
common actions and projects.  

Action to be implemented: support the creation of European promotion platforms; 

support European groupings and umbrella organisations of national and/or regional 
promotion on the European markets and world-wide;  

support the networking of festivals, in particular the exchange of programming and 
of expertise;  

support the grouping of projects following identical, similar and/or complementary 
objectives;  

support the setting up of networks of data bases and catalogues.  

– encourage promotion of the European cinematographic and audiovisual 
heritage.  

Operational objective: Facilitate the organisation of events, in particular for a young 
public, intended to promote the European cinematographic and audiovisual heritage.  

Action to be implemented: support the organisation of events valorising the 
European cinematographic and audiovisual heritage.  

Pilot projects 

These have proved to be a success in responding to market evolutions resulting from 
the introduction of information and communication technologies. Whilst certain of 
the areas previously covered have now been introduced into the programme, this 
“test laboratory” remains vital to respond to changes. The new programme will focus 
on those areas considered by the sector as likely to be influenced by the use of new 
information and communication technologies. The results of the pilot projects will be 
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publicised widely in order to encourage the dissemination of best practices by means 
of conferences, and the organisation of events on-line and off-line. 

5.3. Methods of implementation 

The implementation mechanism will follow the general regulation for Community 
actions. It includes grants, scholarships and co-financing schemes, based on detailed 
financial requests. The Community fully finances services such as the organisation of 
expert panels, market studies, evaluation of projects and technical assistance. The 
financing will be awarded following calls for tender and calls for proposals. 

The MEDIA Programme is implemented by the Commission, through its own 
services and an Executive Agency. At national level and in co-operation with 
national authorities MEDIA desks ensure the interface with the beneficiaries of the 
Programme.  

The new programme will provide the legal basis for the expenditure required for 
monitoring the implementation of Community instruments of audiovisual policy. In 
particular, the new programme will pursue the existing participation of the 
Commission to the European Audiovisual Observatory. This co-operation will 
facilitate access to and dissemination of information among the operators of the 
sector and enhance transparency of practices in the production process. 

6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (in € million to three decimal places) 

Breakdown 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Action 1 Pre-production 31 33 40 45 51 56 62 318 

Action 2 Post-production 54 58 70 81 93.5 100.5 109 566 

Action 3 Pilot projects 6 6 7 7 8 8 9 51 

Action 4 Horizontal issues 3.977 4.068 4.403 4.736 5.549 5.911 6.110 34.754 

TOTAL 94.977 101.068 121.403 137.736 158.049 170.411 186.110 969.754 

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment 
appropriations) 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1) Technical and 
administrative assistance 

        

a) Contribution to the 
Executive agency

8.889 9.776 10.419 11.062 11.724 12.338 12.613 76.821 
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b) Other technical and 
administrative assistance: 

- intra muros: 

- extra muros: 

of which for construction 
and maintenance of 
computerised management 
systems 

 

0.094 

0.029 

 

0.095 

0.030 

 

0.097 

0.030 

 

0.099 

0.031 

 

0.101 

0.032 

 

0.103 

0.032 

 

0.105 

0.033 

 

0.694 

0.217 

Subtotal 1 9.012 9.901 10.546 11.192 11.857 12.473 12.751 77.732 

2) Support expenditure         

a) Studies 0.562 0.573 0.584 0.596 0.608 0.620 0.633 4.176 

b) Meetings of experts 0.189 0.193 0.197 0.200 0.205 0.209 0.213 1.406 

c) Information and 
publications 

0.260 0.265 0.270 0.276 0.281 0.287 0.293 1.932 

Subtotal 2 1.011 1.031 1.051 1.072 1.094 1.116 1.139 7.514 

TOTAL 10.023 10.932 11.597 12.264 12.951 13.589 13.890 85.246 

These costs include the programme’s contribution to the functioning costs of the 
Education and culture Executive agency, and notably the personnel costs to the 
agency for this programme. These costs correspond to an estimation of 81 people 
(statutory personnel at the agency and contractual agents) in 2007 and 106 people in 
2013; the increase of personnel over the period results from the increase in the 
volume of activity entrusted to the agency, stemming from the increase in the budget 
allocated for the different activities for which it will be responsible for the 
management. 

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period) 

Commitments (in € million to three decimal places) 
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Breakdown  Type  
of outputs 
(projects) 

Number of 
outputs 

(total for years 
1…n)  

Average unit 
cost 

Total cost 

(total for years 
1…n)  

 

 1 2 3 4=(2X3) 

Action 1 Pre-production 

- Measure 1: Skills improvement 

- Measure 2: Development 

Action 2 Post-production 

- Measure 1:Distribution 

Distribution (selective/automatic) 

TV Distribution 

Exhibition 
- Measure 2: Promotion 

Action 3 Pilot projects 

Action 4 Horizontal issues 

- Measure 1 : MEDIA Desks 

- Measure 2 : EAO  

- Measure 3 : Events 

 

 

 

 

 

300 

2615 

- 

- 

3000 

1000 

1700 

1500 

50 

 

28 

1 

14 

 

0.267 

0.091 

- 

- 

0.090 

0.096 

0.056 

0.070 

1.020 

 

1.000 

0.350 

0.304 

318.000 

80.000

238.000

566.000 

461.000

270.000

96.000

95.000

105.000

51.000 

34.754 

28.000

2.500

4.254 

TOTAL COST    969.754 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 

7.1. Impact on human resources 

The officials currently managing the existing programme will also be in charge of the 
management of the MEDIA 2007 Programme.  

It is envisaged to further expand the human resources currently deployed on the 
management of the MEDIA Plus and MEDIA Training programmes. The rationale of 
that expansion is the new scope of the Programme, notably in respect of digital and 
financing measures. The estimation of expenses is based on an average for 2007-
2013. In particular, the evolution of human resources takes into account the increase 
of operational credit for the programme, and increase from 19 to 21 officials from 
2007 to 2013.  
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Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from the 
action 

Types of post 
Number of 

permanent posts 
2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

Total 
 

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

8(10) 

3(3) 

8(8) 

 8(10) 

3(3) 

8(8) 

 

Implementation of the programme. 

Other human resources  2 2 2 DNEs 

Total 19(21) 2 21(23)  

 

7.2. Overall financial impact of human resources 

Type of human resources Amount (€) Method of calculation *  

Officials: 19 (21) 

 

2052.000 
(2268.000) 

 

108.000 x 19 (21) 

 

Other human resources 2 

 

90.000 45.000 x 2 

Total 2142000 (2358000)  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action 

Budget line 

(number and heading) 
Amount € Method of calculation 

Overall allocation (Title A7) 

A0701 – Missions 

A07031 – Compulsory committees 1 

A07040 – Conferences 

A0705 – Studies and consultations 

Other expenditure (specify) 

A07030 – Meetings 

35.000 

258.000 

200.000 

50.000 

- 

62.000 

 

54 missions at 650€ per mission 

25 Member State representatives for 
860€ for 6 meetings per year.  

- 

- 

3 meetings per year of focus groups 
(1010€ for travel and per diem per 
person) 

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 605.000  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs. 
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I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

2855000€ 

7 years 

19985000€ 

The requirements for human and administrative resources expenditure will be met 
within the budget allocated to the Direction General responsible within the context of 
the annual allocation procedure. The allocation of posts will depend on the one hand 
on the internal organisation of the next Commission and on the other hand on a 
possible reallocation of posts among services as a result of the new financial 
perspectives.  

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

8.1. Follow-up arrangements 

The Commission monitors the most pertinent indicators throughout the 
implementation of the programme.  

The indicators for the "improvement of professional skills" area of the programme 
are as follows: 

Objectives Indicators 

Improve competencies in creative, 
management and technological skills  

N° projects supported 

N° of participants in the projects supported 

N° of participants in training projects having 
projects developed in the development programme 
N° of co-productions initiated after training projects 

Enhance a European dimension in the 
training projects 

N° on non national participants 

N° of projects involved in the European network 

Continuation of the co-operation and professional 
contacts within the training projects supported 

Encourage the participation of 
professionals from new countries 

N° of participants from the newly entered countries  

N° of co-productions initiated after training projects 

Continuation of the co-operation and professional 
contacts initiated within the training projects 
supported 

The indicators for the "development" area of the programme are as follows: 

Objectives Indicators 

Support the development of works of 
animation, drama, documentary and 

N° of projects supported  

Distribution per type of project supported 
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multimedia with an international potential N° of projects completed and produced 

Percentage of aid going in costs above the line, 
creative part 

Percentage of aid going in costs below the line, 
management part 

Geographical distribution of support  

N° of projects supported in international distribution 

Revenues of the projects produced that received 
development funding 

Encourage the elaboration of sound 
financial plans for production including 
strategies of exploitation and marketing as 
well as strategies for financing 

N° of companies supported 

N° of projects completed with co-production  

N° of projects completed with private finance 

Percentage of Community financing relative to 
overall financing 

Structure of financing of the projects in terms of 
sequence of investors joining the plan 

Recurrence of support for single projects  

Average turnover of the companies  

Revenues of the projects produced  

Percentage of development expenses relative to the 
final budget of the production 

Average number of employees of the companies 
receiving support 

The indicators for the "distribution" area of the programme are as follows: 

Specific objectives Indicators 
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Strengthen the European distribution sector 

N° of companies supported in their distribution 
activities 

Size of the companies supported 

N° of films distributed in Europe with Community 
financial support; 

Increase in reinvestments (in P&A and MG and co-
productions) 

Percentage of the reinvestments going to P&A and 
MG and co-production 

Groupings of distributors created in Europe 

Improve the circulation of non-national 
European (NNE) films on European and 
international markets 

N° of films subtitled and dubbed 

N° of films circulated 

N° of admissions by non-national European films 
outside their national territory 

Audience share of NNE Film  

Share of the market in commercial cinemas  

Market share of the NNE film 

Market share of NNE films in cinema network 
supported  

N° of projects supported 

N° of promotional packages supported  

Promote the transnational distribution of 
audiovisual works produced by 
independent production companies  

N° of independent producers companies supported 

N° of works produced with private financing and its 
percentage 

N° of groupings created in order to get Community 
support 

N° of groupings continued after receiving 
Community support 

N° of works supported 

N° of countries sold to per work 

Revenues from the projects supported 

Number of works shown on TV at prime time  
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Support the digitisation of European 
audiovisual works 

N° of digital prints, disks DVD supported 

N° of subtitling and dubbing of works supported 

N° of films circulated by digital means 

N° of films edition from areas of restricted 
linguistic areas  

Size of the companies supported  

Encourage cinemas to exploit the 
possibilities offered by digital exhibition 

N° of cinemas investing in digital equipment 

The indicators for the "promotion" area of the programme are as follows: 

Objectives Indicators 

Promote the European audiovisual industry 
within the Union and abroad by facilitating 
participation at markets by professionals 
and encouraging common promotional 
actions at European level 

N° of companies financed for their promotion by 
the Community 

N° of promotion organisation set up  

N° of companies that made use of the promotion 
projects set up by Community support 

N° of audiovisual markets attended by professionals 

Percentage of promotion budget in productions  

N° of films sold in Europe 

N° of films sold outside Europe 

Margins of revenues of the films sold relative to 
their costs 

Use of data bases set up within promotion actions 

Ensure the widest promotion of the 
European cinematographic and audiovisual 
heritage in particular for a young public 

N° of festivals supported 

N° of audience reached by these festivals 

N° of NNE Films shown in these festivals 

Promotion programmes on TV  

N° of promotion actions targeting young people 

The Commission services will monitor the implementation of the programme at three 
levels. Firstly, the data collected through the European Audiovisual Observatory will 
enable the Commission services to follow the economic evolution of the European 
audiovisual sector and will provide an essential instrument to assess the relevance of 
the objectives of the programme with to the evolving needs of the sector. Secondly, 
the MEDIA Desks network will enable the Commission services to monitor the 
evolution of nationals markets and policies with a view of ensuring synergies 
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between European action and national supports. Finally, the follow-up of individual 
contracts will ensure feedback from the beneficiaries on the effective implementation 
of the programme. In the context of this follow-up the Commission will consult, 
when necessary, the operators from the sector to ensure that the specific objectives 
and the implementation of the programme remain adapted to the evolution of the 
sector. 

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation 

Details and frequency of planned evaluation: 

The Commission will draw up two Programme evaluation reports based on an 
external independent evaluation, which will be communicated to the European 
Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions.  

Mid-term report: the first report will be drawn up three years after the start of the 
programme. The object of this report is to provide an initial assessment of the impact 
and effectiveness of the programme on the basis of the results obtained. Any changes 
or adjustments that are deemed necessary will be proposed by the Commission for 
the second half of the programme.  

Final Report: the second report will be drawn up no later than 31st December 2015. 

Furthermore, in the light of the experience acquired under the MEDIA II 
Programme, the Commission plans to continue its practice of auditing beneficiaries 
(around 30 per year) in order to check that Community funds are being used 
properly. The results of audits will form the subject of a written report. 

Evaluation of the results obtained: 

Information providing a measure of the performance, results and impact of the 
Programme will be taken from the following sources: 

– statistical data compiled on the basis of the information from application 
dossiers and the monitoring of beneficiaries' contracts; 

– audit reports on a sample of programme beneficiaries (30 per year); 

– consultations with MEDIA Desks and Antennae and on national markets; 

– consultations with experts and institutional bodies (national and 
international professional associations); 

– consultations with audiovisual professionals and with specialist training 
bodies. 

9. ANTI-FRAUD MEASURES 

All the contracts, conventions and legal undertakings concluded between the 
Commission and the beneficiaries under the programme foresee the possibility of an 
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audit at the premises of the beneficiary by the Commission’s services or by the Court 
of Auditors, as well as the possibility of requiring the beneficiaries to provide all 
relevant documents and data concerning expenses relating to such contracts, 
conventions or legal undertakings up to 5 years after the contractual period. 
Beneficiaries are subject to the requirement to provide reports and financial accounts, 
which are analysed as to the eligibility of the costs and the content, in line with the 
rules on Community financing and taking account of contractual obligations, 
economic principles and good financial management. 


