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Kontekst

Program „Kreatywna Europa” opiera się na wcześniejszych unijnych programach 
i inicjatywach dotyczących sektora kulturalnego i audiowizualnego, do których należą:

Programy MEDIA (1991–2013)

Przez ponad dwadzieścia lat wspierano i umacniano konkurencyjność europejskiego sektora 
audiowizualnego w ramach czterech edycji programu MEDIA – MEDIA I (1991-1995), 
MEDIA II (1996-2000), MEDIA Plus (2001-2006) i MEDIA 2007 (2007-2013).

Program MEDIA 2007 z budżetem wynoszącym 755 mln EUR ma na celu umacnianie 
konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego przy jednoczesnym 
odzwierciedlaniu i respektowaniu tożsamości kulturowej i dziedzictwa kulturowego Europy. 
W ramach programu zwiększono obieg europejskich dzieł audiowizualnych, ułatwiono dostęp 
do finansowania, propagowano korzystanie z technologii cyfrowych i wspierano szkolenia 
specjalistów.

W 2010 r. utworzono fundusz gwarancyjny produkcji programu MEDIA. Jego celem jest 
poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do prywatnych źródeł finansowania: 
w tym celu fundusz zabezpiecza część kwoty pożyczek udzielanych przez instytucje 
finansowe niezależnym producentom filmowym w krajach uczestniczących w programie 
MEDIA.

Program MEDIA Mundus (2011–2013)

Program MEDIA Mundus ustanowiony jako program współpracy audiowizualnej ze 
specjalistami z państw trzecich ma na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego 
przemysłu audiowizualnego na świecie, umożliwienie Unii odgrywania w bardziej efektywny 
sposób jej kulturalnej i politycznej roli, poprawę dostępu do rynków państw trzecich oraz 
budowanie zaufania i relacji zawodowych w perspektywie długoterminowej.

Programy Kultura (2000–2013)

Program Kultura 2000 (2000–2006) miał na celu promowanie różnorodności kulturowej 
i wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie projektów artystycznych 
i kulturowych o wymiarze europejskim i udzielanie dotacji na projekty współpracy kulturalnej 
i artystycznej.

Obecny program Kultura 2007 (2007–2013) z całkowitym budżetem wynoszącym 400 mln 
EUR wprowadza zachęty do współpracy kulturalnej w Europie i promowania wspólnego 
dziedzictwa kulturowego Europy. Program obejmuje wspieranie mobilności transgranicznej 
podmiotów działających w sektorze kultury, obiegu dzieł i produktów kultury i pracy 
artystycznej, a także dialogu międzykulturowego i wymiany międzykulturowej,

Kreatywna Europa: wniosek Komisji

W listopadzie 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego programu, 
zatytułowanego „Kreatywna Europa”, na lata 2014–2020. Nowy program miałby obejmować 
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wspólnymi ramami obecne programy MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura i stworzyć nowy 
instrument finansowy określany jako „instrument na rzecz sektora kultury i sektora 
kreatywnego” w celu poprawy dostępu do finansowania za pomocą pożyczek.

Nowy program ma składać się z trzech komponentów: komponentu międzysektorowego, 
komponentu Kultura i komponentu MEDIA, a każdy z nich ma obejmować priorytetowe 
działania i środki wspierane w ramach programu.

Komisja zaproponowała budżet w kwocie 1,801 mln EUR.

Cele

Proponowany program ma dwa ogólne cele: (i) ochronę i propagowanie europejskiej 
różnorodności kulturowej i językowej oraz (ii) wzmacnianie konkurencyjności sektora kultury 
i sektora kreatywnego służące propagowaniu inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie z unijną strategią „Europa 2020”.

Program posiada również cztery cele szczegółowe: (i) wspieranie zdolności europejskiego 
sektora kultury i sektora kreatywnego do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym, 
(ii) propagowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy twórczej oraz mobilności 
podmiotów działających w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, a także zdobywanie 
nowej publiczności w Europie i poza nią, (iii) wzmacnianie zdolności finansowej sektora 
kultury i sektora kreatywnego, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji, 
oraz (iv) wspieranie współpracy transnarodowej w zakresie polityki w celu stymulowania 
rozwoju polityki, innowacji, zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli 
biznesowych.

Realizacja

Komisja zaproponowała przyjęcie rocznego programu prac zgodnie z procedurą doradczą. Na 
Komisji miałby również spoczywać obowiązek regularnego monitorowania wydatków pod 
względem różnych ilościowych wskaźników efektywności. Program miałby zostać poddany 
ocenie zewnętrznej w 2017 r. w celu ustalenia, czy osiągnięto zakładane cele, 
i przeanalizowania zakresu programu pod kątem dalszego uproszczenia.

Stanowisko Rady i Parlamentu

Rada

Rada przedstawiła częściowo swoje ogólne podejście w dwóch etapach, w maju i listopadzie 
2012 r. Rada:

- zaakceptowała skonsolidowany program, o ile komponenty Kultura i MEDIA będą 
traktowane jako oddzielne programy, a każdy z nich będzie posiadał własne priorytety 
i środki oraz własny budżet,

- zaproponowała orientacyjny podział budżetu na każdy komponent: 55% dla 
komponentu MEDIA, 30% dla komponentu Kultura, 15% dla komponentu 
międzysektorowego,
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- zmieniła zrównoważenie między celami gospodarczymi a celami kulturalnymi 
programu, powołując się w szczególności na swoistą wartość kultury, a także 
niekomercyjnych projektów kulturowych i twórczych,

- uściśliła i uzupełniła definicje związane z udziałem pośredników finansowych, 
podmiotów świadczących usługi w zakresie budowania potencjału, MŚP oraz 
wykreśliła termin „operatorzy”,

- wprowadziła osobny artykuł na temat biur programu „Kreatywna Europa”, aby 
podkreślić ich rolę we wdrażaniu programu na szczeblu krajowym,

- postanowiła, że roczny program prac należy ustanowić w drodze aktów 
wykonawczych podlegających procedurze sprawdzającej, natomiast procedura 
doradcza powinna mieć zastosowanie do ogólnych wytycznych,

- uściśliła i uzupełniła przepisy dotyczące systemu poręczeń dotyczącego pożyczek, 
dodając nowe kryteria takie, jak zrównoważenie geograficzne i zrównoważenie 
reprezentacji sektorowej, co się tyczy dostępu do pożyczek, wprowadziła rozróżnienie 
między śródokresowymi i końcowymi sprawozdaniami z oceny, które Komisja ma 
przedkładać Parlamentowi i Radzie.

Parlament

Sprawozdawczyni PE przedstawiła swój projekt sprawozdania w dniu 8 października 2012 r.: 
zgłoszono 788 poprawek. Komisja Kultury i Edukacji przeprowadziła głosowanie w dniu 
18 grudnia 2012 r. W zmienionym sprawozdaniu:

- odrzucono strukturę proponowanego programu i ustanowiono program „Kreatywna 
Europa” jako program ramowy składający się z komponentu międzysektorowego oraz 
dwóch niezależnych programów (Kultura i MEDIA) z oddzielnym budżetem 
i oddzielnymi znakami graficznymi, przy czym każdy program powinien posiadać 
swoje własne szczegółowe priorytety, cele, środki i kryteria oceny,

- wprowadzono promowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego,

- uwzględniono specjalne odniesienia do dialogu międzykulturowego, włączenia 
społecznego i zbyt słabo reprezentowanych grup,

- wprowadzono dodatkowe szczegółowe cele każdego podprogramu i dodano 
szczegółowe przepisy dotyczące cyfryzacji kin, napisów, dubbingu oraz opisu 
dźwiękowego w części poświęconej działaniom, które mają być wspierane w ramach 
programu,

- ograniczono dostęp do systemu poręczeń do państw członkowskich, państw EOG 
i Szwajcarii,

- odrzucono rozszerzenie mandatu Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego 
o gromadzenie danych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym oraz ograniczono go 
do sektora audiowizualnego,
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- dodano nowy artykuł w sprawie udziału Unii w Obserwatorium,

- zaakceptowano w całości, w części lub w ogólnej wymowie szeroki zakres usprawnień 
zaproponowanych przez Radę, a zwłaszcza tych, które odnosiły się do biur programu 
„Kreatywna Europa” i systemu poręczeń,

- uściślono opis systemu poręczeń,

- wprowadzono akty delegowane dotyczące wdrożenia programu,

- uściślono i uzupełniono przepisy dotyczące wskaźników ilościowych, a jednocześnie 
wprowadzono wskaźniki jakościowe, aby zapewnić wiarygodne i porównywalne dane.

Porozumienie

W dniu 18 grudnia 2012 r. komisja wyznaczyła zespół negocjacyjny (w skład którego weszli 
przewodnicząca, sprawozdawczyni i kontrsprawozdawcy) z mandatem negocjacyjnym 
w postaci przyjętego sprawozdania Rozmowy trójstronne prowadzono z Radą (podczas 
prezydencji irlandzkiej i litewskiej) oraz z Komisją w dniach 28 lutego, 21 marca, 
25 kwietnia, 30 maja, 19 czerwca i 10 lipca. W dniu 15 października przewodniczący 
COREPER I przesłał przewodniczącej komisji pismo, w którym potwierdził akceptację 
wyników negocjacji. Główne elementy porozumienia są następujące:

- program będzie składał się z dwóch podprogramów (MEDIA i Kultura) oraz jednego 
komponentu międzysektorowego, przy czym każdy z podprogramów będzie posiadał 
własne priorytety budżetowe i własny znak graficzny (program MEDIA zachowa swój 
obecny znak graficzny);

- przewiduje się specjalny przydział środków budżetowych: co najmniej 56% dla 
programu MEDIA, co najmniej 31% dla programu Kultura oraz nie więcej niż 13% 
dla komponentu międzysektorowego, przy czym co najmniej 4% zostanie 
przeznaczone na środki współpracy transnarodowej i biura programu „Kreatywna 
Europa”;

- koszty administracyjne realizacji programu nie mogą przekraczać 7% ogólnego 
budżetu programu, przy oddzielnych pułapach wynoszących 5% w przypadku 
programu MEDIA oraz 2% w przypadku programu Kultura;

- wkład finansowy programu nie może przekroczyć wartości 80% kosztów wspieranych 
działań;

- Komisja może przyjmować akty delegowane w celu uzupełnienia jakościowych 
i ilościowych wskaźników efektywności;

- roczny program prac zostanie przyjęty w drodze aktu wykonawczego zgodnie 
z procedurą sprawdzającą.

Budżet programu był przedmiotem negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020. Ostatecznie ustalono go na 1,462 mln EUR według obecnych cen.
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Wniosek

Nowy program „Kreatywna Europa” łączy w sobie obecne programy MEDIA, MEDIA 
Mundus i Kultura, a jednocześnie zachowuje szczególne cechy i właściwości każdego z nich. 
Program poprawi wsparcie UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego.

Ogólne porozumienie stanowi dobry kompromis oraz wprowadza jasne, zasadnicze i istotne 
usprawnienia do pierwotnego wniosku Komisji. Nic nie zyskano by na przedłużaniu 
procedury ustawodawczej (natomiast opóźniłoby się uruchomienie programu). Zespół 
negocjacyjny rekomenduje zatem zatwierdzenie osiągniętego porozumienia na posiedzeniu 
plenarnym.


