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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV 

Uredba o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa1 je začela veljati 1. januarja 2014, program pa 

se bo izvajal od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2020.  

Program Ustvarjalna Evropa združuje prej ločene programe MEDIA, Kultura 2007–2013 in 

MEDIA Mundus ter pokriva kulturne, ustvarjalne in avdiovizualne sektorje2. 

Cilj poročila o izvajanju je oceniti, kako program uresničuje svoje splošne in posebne cilje3 iz 

Uredbe in kako se izvaja. Temu poročilu bo sledilo poročilo o vmesnem pregledu, ki naj bi ga 

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložila do 31. decembra 2017.  

Program je sestavljen iz dveh ločenih podprogramov Kultura in MEDIA ter iz 

medsektorskega sklopa, ki vključuje tudi nov finančni instrument Jamstvena shema. 

Podprogram MEDIA vsebuje vrsto podpornih ukrepov4, podprogram Kultura pa štiri 

ukrepe5. Podprogram Kultura dopolnjuje vrsta posebnih ukrepov, kot so evropske kulturne 

nagrade (za literaturo, sodobno arhitekturo, sodobno glasbo in kulturno dediščino) ter pobudi 

evropska prestolnica kulture in znak evropske dediščine. 

Medsektorski sklop podpira vzpostavitev Jamstvene sheme za kulturne in ustvarjalne 

sektorje, spodbujanje nadnacionalnega sodelovanja na področju politik in mrežo centrov 

Ustvarjalne Evrope. 

V podprogramih Kultura in MEDIA ter v medsektorskem sklopu (brez Jamstvene sheme) 

sodelujejo naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, nekdanja jugoslovanska 

republika Makedonija, Črna gora in Srbija. Gruzija, Moldavija, Turčija6 in Ukrajina v celoti 

sodelujejo v podprogramu Kultura in medsektorskem sklopu (brez Jamstvene sheme) ter 

delno v podprogramu MEDIA. Delno sodelovanje pomeni, da so upravičene samo do 

usposabljanja, dostopa do trga, festivalov in shem razvoja občinstva. Pogajanja z Izraelom še 

potekajo.  

                                                 
1 Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa 

Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in 

št. 1041/2009/ES. 
2 Kulturni in ustvarjalni sektorji med drugim vključujejo arhitekturo, arhive, knjižnice in muzeje, umetniške 

veščine, avdiovizualno področje (vključno s filmom, televizijo, videoigrami in večpredstavnostnimi vsebinami), 

snovno in nesnovno kulturno dediščino, oblikovanje, festivale, glasbo, literaturo, uprizoritvene umetnosti, 

založništvo, radijske in vizualne umetnosti. 
3 V skladu s splošnimi določbami Uredbe so splošni cilji: varovati, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in 

jezikovno raznolikost ter spodbujati evropsko kulturno dediščino; okrepiti konkurenčnost evropskih kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja, za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.  

Posebni cilji so: podpirati zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in 

mednarodno delovanje; spodbujati nadnacionalno mobilnost kulturnih in ustvarjalnih akterjev; trajnostno 

okrepiti finančno zmogljivost MSP ter mikro-, malih in srednjih organizacij v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih; 

spodbujati razvoj politik, inovacije, ustvarjalnost, razvoj občinstva ter nove poslovne modele in modele 

upravljanja. 
4 Usposabljanje avdiovizualnih strokovnjakov, razvoj posameznih projektov in skupin projektov, razvoj 

evropskih videoiger, televizijski programi in avdiovizualna dela, dostop do trgov, samodejna shema za 

kinematografijo, filmski festivali, kinematografske mreže, spletna distribucija, razvoj občinstva. 
5 Projekti sodelovanja, evropske mreže, evropske platforme, projekti literarnega prevajanja. 
6 Turčija je Komisijo obvestila, da bo odstopila od programa. EU in turška vlada se trenutno o tem pogajata, 

odstop pa naj bi začel veljati 1. januarja 2017. 
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Program od 1. januarja 2015 upravljata dva generalna direktorata (GD EAC in GD 

CONNECT) ter Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo 

(EACEA). GD EAC je odgovoren za podprogram Kultura in GD CONNECT za podprogram 

MEDIA, slednji pa je pristojen tudi za Jamstveno shemo. V EACEA se dva ločena subjekta 

ukvarjata z obema podprogramoma. Oblikovana je bila posebna projektna skupina, ki naj bi 

olajšala sodelovanje med obema generalnima direktoratoma. 

Skupni proračun za program Ustvarjalna Evropa za obdobje 2014–2020, ki spada v razdelek 3 

večletnega finančnega okvira, znaša 1,46 milijarde EUR. To predstavlja 0,14 % celotnega 

proračuna za sredstva večletnega finančnega okvira. Od skupnih dodeljenih finančnih sredstev 

jih je najmanj 31 % namenjenih za podprogram Kultura, najmanj 56 % za podprogram 

MEDIA in največ 13 % za medsektorski sklop. 

Proračun programa Ustvarjalna Evropa upravljata GD EAC in EACEA. Finančna sredstva so 

večinoma dodeljena v obliki nepovratnih sredstev prek razpisov za zbiranje predlogov, ki jih 

upravlja EACEA. Finančna sredstva za nekatere ukrepe (kot so študije, organizacija nagrad 

itd.) so dodeljena prek javnih naročil. 

Sporazum o prenosu Jamstvene sheme je bil z Evropskim investicijskim skladom podpisan 

30. junija 2016. Shema bo zagotavljala jamstva za posojilne in jamstvene institucije ter jih 

tako spodbujala, da ponudijo posojila malim in srednjim podjetjem, kulturnim institucijam in 

združenjem iz tega sektorja. Razpis za finančne institucije je Evropski investicijski sklad 

objavil 18. julija 2016, odprt pa bo do septembra 2020. Finančni posredniki oddajajo svoje 

vloge, ki so trenutno v fazi skrbnega pregleda.  Proračun sheme za obdobje 2014–2020 znaša 

121 milijonov EUR.  

Centri Ustvarjalne Evrope so prisotni v vseh državah, ki so del programa Ustvarjalna Evropa, 

sofinancirajo pa jih tudi države članice. V 38 državah je bilo ustanovljenih 39 centrov – 29 v 

28 državah članicah EU (Belgija ima dva ločena centra), 2 v državah EGP/EFTA in 8 v tretjih 

državah. Njihova naloga je zagotavljati brezplačne informacije in smernice za dostop do 

možnosti financiranja v okviru programa Ustvarjalna Evropa ter organizirati dejavnosti 

mreženja za lažje stike med kulturnimi izvajalci.  

Poročevalka je pri pripravi tega poročila svoje sklepe utemeljila s študijami1, ki jih je naročil 

tematski sektor B, in z notranjo oceno izvajanja, ki jo je izvedla Služba Evropskega 

parlamenta za raziskave2. Poročevalka se je srečala z deležniki, kulturnimi izvajalci, 

upravičenci in potencialnimi upravičenci programa. Poleg tega je sodelovala na kulturnem 

forumu v Bruslju in na večini evropskih filmskih forumov na festivalih v Berlinu, Cannesu, 

Benetkah in Karlovyh Varyh ter se udeležila srečanj mrež in upravičencev, med drugim tudi v 

Krakovu, San Sebastianu in Rimu. Nacionalna srečanja z upravičenci in neuspešnimi 

kandidati so potekala tudi v Italiji in Franciji. Poročevalka je od glavnih mrež in evropskih 

strokovnih združenj iz vseh sektorjev prejela več dokumentov o stališčih. Organizirana so bila 

tudi redna srečanja z obema generalnima direktoratoma in EACEA.   

 

                                                 
1http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573451/IPOL_STU(2016)573451_EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573452/IPOL_STU(2016)573452_EN.pdf 
2http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-

publications/2016/EPRS_IDAN_581413_The_Creative_Europe_programme.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573451/IPOL_STU(2016)573451_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573452/IPOL_STU(2016)573452_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_IDAN_581413_The_Creative_Europe_programme.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2016/EPRS_IDAN_581413_The_Creative_Europe_programme.pdf
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Obrazložitev 

Ustvarjalna Evropa je edini neposredni program EU za ustvarjalne, kulturne in avdiovizualne 

sektorje, svojo vlogo pa je utrdil v povezavi s predhodnimi programi in predvsem s tradicijo 

izmenjav in dialoga v skupnosti umetnikov in kulturnih institucij držav članic. 

Program Ustvarjalna Evropa se je izkazal za uspešnega pri predvidevanju novih trendov v 

ustreznih sektorjih, tako da je povezal kulturo in ustvarjalnost ter spodbudil pretok mladih 

nadarjenih umetnikov in razvoj občinstva v ekosistemu enotnega digitalnega trga. Centri 

Ustvarjalne Evrope k temu uspehu prispevajo s svojo zelo razvejano mrežo, ki je glede na 

omejen obseg programa vse bolj povezana.  Ustvarjalna Evropa je razmeroma majhen 

program s širokim področjem uporabe in visokimi ambicijami.  

Deležniki trdijo, da je program Ustvarjalna Evropa strukturiral njihov način dela v evropski 

razsežnosti, tako s sodelovanjem kot medsektorsko, zato poti nazaj ni – program se mora 

nadaljevati tudi po letu 2020. Poročevalka bo predlagala nekaj sprememb, ki se lahko uvedejo 

že pri vmesnem pregledu. 

Program Ustvarjalna Evropa pomaga pri razvoju kritične mase, tako da združuje kulturne, 

ustvarjalne in avdiovizualne sektorje. Čeprav so razlike med avdiovizualnimi sektorji na eni 

strani ter združenji, kulturnimi institucijami in kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji na drugi 

strani velike, je bil vzpostavljen interdisciplinarni dialog, ki je bil okrepljen s skupnimi izzivi 

digitalnega okolja, potrebo po boljših spretnostih s področja vodenja in usposabljanja, odnosi 

s širšim, raznolikim in participativnim občinstvom, dostopom do posojil in iskanjem rešitev 

za izzive, ki jih povzroča globalizacija. Poročevalka zaradi teh razlogov, in kljub nekaterim 

težavam, še vedno verjame v odločitev za en sam program, razdeljen na podprograme. 

Pri gospodarskem pristopu programa Ustvarjalna Evropa, ki upravičuje njegovo vključitev v 

strategijo Evropa 2020, so bili določeni cilji in sprejeta številna merila ocenjevanja, ki 

povečujejo kakovost poslovnih načrtov, verodostojnost mreže, inovacije in vpliv na novo in 

razširjeno občinstvo, zanemarjen pa je bil vidik umetniške kakovosti ter ustvarjalnih in 

kulturnih predlogov, brez katerih obstaja nevarnost, da bo umetnost postala čisto trženje. 

Tako obstaja nevarnost, da bo program nagrajeval tiste, ki upoštevajo predpisane oblike, in ne 

tistih, ki želijo pokazati pravo kakovost.  

Čeprav je bil program prvotno zasnovan kot zelo povezan, so se po delitvi generalnih 

direktoratov pokazale razlike med obema sektorjema – avdiovizualni sektor je bolj 

podjetniški, kulturni sektor pa bolj hibriden. Do tega je prišlo tudi zaradi medsektorskega 

sklopa, ki je bil mišljen kot področje dialoga med disciplinama, a se je uporabljal kot orodje 

financiranja, predvsem za komuniciranje in promocijo. Pri obeh podprogramih se čuti potreba 

po dostopu do novih trgov, razvoju novega občinstva ter usposabljanju na področju digitalnih 

in vodstvenih spretnosti, zato bi bilo to treba obravnavati v medsektorskem sklopu.  

Prve finančne institucije, ki bodo sodelovale v Jamstveni shemi za kulturne in ustvarjalne 

sektorje, za katero bo na voljo 120 milijonov EUR s predvidenim množilnim faktorjem 5,7, 

bodo objavljene konec leta 2016. Poročevalka obžaluje, da je pri predstavitvi tega instrumenta 

prišlo do zamude, in pozitivno pozdravlja odločitev za odprt seznam.  

V okviru programa je bila upravičeno prevzeta nova naloga, tako da je bilo leta 2015 

1,6 milijona EUR dodeljenih socialnemu vključevanju beguncev, in sicer kot izraz 
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medkulturnega dialoga, ki je v naši družbi tako zelo potreben. Žal ni bilo za ta namen 

dodeljenih nobenih dodatnih sredstev.  

Nekatere odločitve v zvezi s prekinitvijo predhodnih programov, kot so ambasadorji, 

posebnosti programa MEDIA Mundus in operativna nepovratna sredstva za mreže, so 

dejansko omejile zmožnosti programa za odzivanje na nove mednarodne socialno-ekonomske 

scenarije in za krepitev nadnacionalnih partnerstev. Zato je potreben ponoven razmislek. 

Ustvarjalna Evropa trpi zaradi lastnega uspeha: razmerje med oddanimi in podprtimi vlogami 

je zelo nizko, saj je stopnja uspešnosti za podprogram Kultura 15,83 %, za podprogram 

MEDIA pa 32 %1, pri čemer sheme podpore za samodejno distribucijo niso vključene. 

V prvih letih programa (2014, 2015 in prva polovica leta 2016) je podprogram Kultura 

13,67 % vlog prejel na razpisih za sodelovanje, 39,66 % za mreže, 11,27 % za platforme in 

24,03 % za literarno prevajanje. Pri razpisu za projekte vključevanja beguncev je bilo oddanih 

274 vlog, izbranih pa le 12, kar pomeni, da je bila stopnja uspešnosti zgolj 4,38 %2. 

Prag za financiranje je izjemno visok in številni predlogi zaradi nezadostnih finančnih 

sredstev uspeh zgrešijo za manj kot eno točko. Zato je treba znatno povečati proračun 

programa. To je razlog za vsesplošno razočaranje deležnikov, ki so izgubili motivacijo za 

ponovno vložitev vlog.  

Deležniki obžalujejo zlasti neprimeren razpis za sodelovanje (Kultura), saj je po njihovem 

mnenju preobsežen, presplošen in nezadostno financiran. Zato se predlaga, da se ta razpis 

razdeli na ločene ukrepe s posebnimi lastnostmi.   

Večina deležnikov kritizira upravljanje programa. Zelo so razočarani nad pomanjkanjem 

poenostavitve, preglednosti, komuniciranja in predvidljivosti ter zlasti nad merili ocenjevanja, 

točkovanjem, kompetencami ocenjevalcev pri določenih vprašanjih in njihovimi delovnimi 

metodami, kot je ocenjevanje na daljavo. 

Samodejni sistem točkovanja v podprogramu MEDIA je sporen, saj negativno vpliva na 

enake konkurenčne pogoje in vodi do izkrivljanja trga. 

Nova prednostna naloga socialnega vključevanja bi morala biti vključena za stalno, posebno 

pozornost pa bi bilo treba nameniti ranljivim posameznikom in skupinam, ki jim grozita 

marginalizacija in radikalizacija.  

Drugo področje, kjer so potrebna izboljšanja, se nanaša na omejeno sodelovanje tretjih držav, 

zlasti sredozemskih. Poročevalka poudarja, da je treba nujno vključiti države iz južnega 

evropskega sosedstva, v katerih so potrebna precejšnja prizadevanja za promocijo 

dvostranskih sporazumov. Poročevalka spodbuja takojšen začetek pogajanj s Tunizijo. 

Program bi moral spodbujati kulturno raznolikost na mednarodni ravni v skladu z Unescovo 

Konvencijo iz leta 2005. Razmisliti bi bilo treba o razpisu v zvezi s tem, tako za kulturne in 

ustvarjalne kot za avdiovizualne sektorje.  

                                                 
1 Stopnja izbora na odprtih razpisih za zbiranje predlogov pri podprogramu MEDIA programa Ustvarjalna 

Evropa je približno 32 % (+/– 8800 vlog in 2800 izbranih projektov). Obnovitve okvirnih partnerstev in sheme 

podpore za samodejno distribucijo niso vključene, saj pri njih veljajo druga pravila za izbor. 
2 Podatki Evropske komisije, GD EAC. 
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Program Ustvarjalna Evropa bi moralo v skladu z nedavnim sporočilom o kulturni 

diplomaciji1 vedno bolj spodbujati osebje iz delegacij EU v tretjih državah, ki se ukvarja s 

kulturno politiko, da bi v svetu promovirali evropsko kulturo in ustvarjalnost ter spodbujali 

vzpostavitev miru, medkulturne izmenjave in razvoj trga. 

Več bi bilo treba storiti za povečanje načrtovanih strategij med programom Ustvarjalna 

Evropa ter številnimi večletnimi programi in z njimi povezanimi skladi, kot so Erasmus +, 

Obzorje 2020, strukturna sklada (zlasti za krepitev gospodarske in inovacijske razsežnosti 

kulturnih in ustvarjalnih sektorjev pri strategiji S3, pametnih mestih in razvoju podeželja). 

Več bi bilo treba storiti tudi za krepitev strokovnega znanja pri evropskih prestolnicah kulture, 

znakih evropske dediščine, evropskih nagradah in kulturnih poteh Sveta Evrope. Zavarovati 

in izboljšati je treba dosežke programa ter hkrati ohraniti strukturo programa in povečati 

medsektorski sklop.  V tem smislu bi bilo treba s spremembami v vmesnem pregledu 

pripraviti nov program za obdobje po letu 2020. 

 

                                                 
1 JOIN(2016)0029, Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave. 
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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o izvajanju Uredbe (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi 

sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES 

(2015/2328(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi 

sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES1, 

–  ob upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, 

ki jo je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo 

(UNESCO) sprejela 20. oktobra 2005, 

– ob upoštevanju skupnega sporočila Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 

8. junija 2015 z naslovom Oblikovanje strategije EU za mednarodne kulturne povezave 

(JOIN(2016)0029), 

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. septembra 2012 z naslovom Spodbujanje 

kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za rast in delovna mesta v EU (COM(2012)0537), 

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. junija 2010 z naslovom Evropa, prva 

svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike 

(COM(2010)0352), 

–  ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 27. aprila 2010 z naslovom Izkoriščanje 

potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij (COM(2010)0183), 

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem 

vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi 

uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe2, 

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 27. maja 2015 o povezovanju kulturnih in 

ustvarjalnih sektorjev z drugimi sektorji za spodbujanje inovacij, ekonomske vzdržnosti 

in socialnega vključevanja, 

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. septembra 2015 z naslovom Na poti k 

celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo3, 

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 z naslovom Spodbujanje 

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 221. 
2 UL L 169, 1.7.2015, str. 1. 
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0293. 



 

PR\1104519SL.docx 9/13 PE589.315v01-00 

 SL 

evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev kot virov gospodarske rasti in delovnih 

mest1, 

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 z naslovom Kulturne razsežnosti 

zunanjega delovanja EU2, 

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 z naslovom Izkoriščanje potenciala 

kulturnih in ustvarjalnih industrij3, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika ter člena 1(1)(e) in Priloge 3 Priloge XVII 

Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenja Odbora za 

proračun (A8-0000/2016), 

A. ker se je Ustvarjalna Evropa v smislu svojih ciljev izkazala za uspešen program; 

B. ker imata program Ustvarjalna Evropa in zlasti njegov podprogram Kultura bistveno 

premalo finančnih sredstev; 

C. ker je zaradi strukture enega samega programa mogoče doseči kritično maso in 

zagotoviti prepoznavnost področij, ki so še vedno podcenjena in se soočajo z enakimi 

izzivi v zvezi z razdrobljenostjo, globalizacijo, pomanjkanjem podatkov in težavami pri 

dostopu do posojil; 

D. ker delitev na dva podprograma in medsektorski sklop glede na drugačno naravo in 

posebno poslanstvo kulture in medijev še vedno velja za uporabno, a so potrebne 

prilagoditve; 

E. ker je medsektorski sklop le delno razvil svoj strateški cilj spodbujanja nadnacionalnega 

in nadsektorskega kulturnega sodelovanja; 

F. ker je zaradi pomanjkanja podatkov ter kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov kljub 

ustrezni določbi v Uredbi težko oceniti vpliv programa; 

G. ker se je sedanji sistem ocenjevanja glede na naravo in specifičnost programa izkazal za 

neprimernega; 

H. ker bi bilo treba okrepiti in bolj dejavno spodbujati posebne ukrepe, kot so evropske 

prestolnice kulture, nagrade in znak evropske dediščine; 

I. ker je bil leta 2016 v okviru medsektorskega sklopa objavljen poseben razpis za 

vključevanje beguncev z namenom spodbujanja in podpiranja ustvarjalnosti in 

medkulturnega dialoga; 

J. ker Uredba predvideva vzpostavitev dvostranskih sporazumov s tretjimi državami z 

namenom njihovega sodelovanja v programu oziroma delih programa, a je do zdaj le 

                                                 
1 UL C 93, 9.3.2016, str. 95. 
2 UL C 377 E, 7.12.2012, str. 133. 
3 UL C 377 E, 7.12.2012, str. 142. 
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nekaj držav dokončalo ta postopek; 

K. ker so bile zaradi ukrepov Parlamenta kultura, kulturne in ustvarjalne industrije ter 

avdiovizualni sektor vključeni (čeprav nezadostno) v večletne programe Erasmus +, 

Obzorje 2020 in COSME, v strukturna sklada in med prednostne naloge Evropskega 

sklada za strateške naložbe; 

L. ker je delež uspešnih kandidatov v podprogramu Kultura 15 % in v podprogramu 

MEDIA 44 %, pri slednjem pa je še nižji (32 %), če samodejne sheme niso vključene; 

M. ker se je za podprogram MEDIA do sedaj prijavilo 13.000 kandidatov, sredstva pa so 

bila dodeljena več kot 5500 projektom; 

N. ker sistem samodejnega točkovanja v podprogramu MEDIA, katerega cilj je zagotoviti 

enake konkurenčne pogoje za države članice, vodi do izkrivljanja trga in močno 

oškoduje države z visoko stopnjo avdiovizualnih produkcijskih zmogljivosti; 

O. ker podpore za mreže, vključno z najbolj reprezentativnimi in pomembnimi mrežami, ni 

več mogoče dodeliti njihovim operativnim dejavnostim, kot je to veljalo za predhodni 

program, ampak le projektom; 

P. ker deležniki kritizirajo upravno vodenje (postopke vložitve vloge, ocenjevanja in 

poročanja), ki naj bi bilo še vedno obremenjujoče; 

Q. ker so centri Ustvarjalne Evrope ključni posredniki med Komisijo, Izvajalsko agencijo 

za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) in kandidati ter ker bi ti 

morali biti bolj vključeni v postopek sprejemanja odločitev; 

R. ker izvajalci obžalujejo veliko upravno breme v postopku vložitve vloge, ki vključuje 

obsežne smernice in veliko število dokumentov z informacijami, ki si včasih 

nasprotujejo; 

S. ker naj bi bila registracija podjetij v sistemu avtentikacijske storitve Evropske komisije 

(ECAS) problematična; ker pa je mnenje o e-obliki (NING) zelo pozitivno; 

1. poziva države članice, naj povečajo proračun programa Ustvarjalna Evropa v skladu z 

njegovimi ambicijami; 

2. poziva Komisijo, naj poveča skladnost programa z vsemi ustreznimi politikami EU in 

drugimi viri financiranja; 

3. priporoča Komisiji, da ohrani sedanjo strukturo z dvema podprogramoma in 

učinkoviteje izkoristi potencial medsektorskega sklopa; 

4. poziva Komisijo, naj v obeh podprogramih in smernicah za ocenjevalce doseže boljše 

ravnovesje med umetniško in ustvarjalno komponento ter vodstvenimi in inovativnimi 

vidiki, zlasti v kulturni in ustvarjalni industriji; 

5. poziva Komisijo, naj določi več kot sedanjih šest področij strokovnega znanja za 

ocenjevalce, da bi ti učinkoviteje obvladovali posebna področja; 
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6. poziva Komisijo in EACEA, naj izboljšata postopek ocenjevanja, tako da povečata 

število ocenjevalcev v prvi fazi in omogočita krog kolegialnega odločanja de visu pri 

izbiri kandidatov, ki so bili v drugi fazi uvrščeni v ožji izbor; 

7. poziva Komisijo, naj še bolj poenostavi postopke vložitve vloge in poročanja, tako da 

omeji število smernic in drugih dokumentov, poskrbi za manj tog časovni list in pripravi 

standardno obliko za sporazum o sodelovanju; 

8. poziva Komisijo, naj ne spreminja ali dodaja novih prednostnih nalog in pravil, ne da bi 

centrom Ustvarjalne Evrope in deležnikom dala dovolj časa za pripravo na naslednje 

razpise; 

9. poziva Komisijo, naj nadalje poenostavi finančne vidike in pospeši postopek 

uravnoteženja, vsaj za male upravičence do sodelovanja; 

10. poziva Komisijo, naj skupaj z Eurostatom še naprej določa posebna merila, ki ustrezajo 

specifični naravi sektorjev (ustvarjalnost, kulturna in umetniška vrednost, inovativnost, 

rast, socialno vključevanje, oblikovanje skupnosti, internacionalizacija, izboljšanje 

podjetništva, sposobnosti za prelivanje in povezovanje z drugimi sektorji itd.), ter oceni 

morebitno vključitev Skupnega raziskovalnega središča v postopek; 

MEDIA 

11. poziva Komisijo, naj spremeni sistem samodejnega točkovanja, da bo zagotovila 

resnično enake konkurenčne pogoje, in sicer ob upoštevanju obstoječih nacionalnih 

shem podpore za avdiovizualno industrijo; 

12. priznava, da se je izkazalo, da je podprogram MEDIA globoko zakoreninjen v 

raznolikem avdiovizualnem sektorju ter da učinkovito podpira kulturno raznolikost in 

industrijsko politiko; 

13. poudarja, da je evropsko avdiovizualno produkcijo na agresivnem in razvijajočem se 

mednarodnem trgu še vedno treba podpirati, tako da se usposabljanje razširi na več 

ukrepov in se ustrezna pozornost nameni učnemu načrtu izvajalcev usposabljanja; 

14. priznava, da evropske spletne platforme kljub podpori za spletno distribucijo še vedno 

niso konkurenčne na mednarodni ravni; 

15. pozdravlja delitev razvoja občinstva na pobude za filmsko pismenost in za razvoj 

občinstva; 

16. poudarja, da je podpora za neodvisne televizijske producente igranih serij, ki želijo 

konkurirati na svetovni ravni, v teku, čeprav se zdi, da se najboljši rezultati dosegajo v 

dokumentarnem in otroškem sektorju; 

17. poziva Komisijo, naj spremeni sistem bonusov za istočasno predvajanje v 

kinematografih in videih na zahtevo; 

18. priporoča, da se ocenjevalcem zagotovijo orodja, pri katerih se upoštevajo posebnosti 

shem podpore v posameznih državah, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje v 

podprogramu MEDIA; 
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Podprogram Kultura 

19. poziva Komisijo, naj gospodarsko razsežnost uravnoteži z notranjo vrednostjo same 

umetnosti in kulture ter se bolj osredotoči na umetnike in ustvarjalce; 

20. priporoča, da se evropski projekti na področju sodelovanja razdelijo na tri podrazpise: 

inovacije, mobilnost in koprodukcije; 

21. priporoča, da projekti literarnega prevajanja vključujejo promocijo knjig in branja ter 

podpirajo udeležbo na knjižnih sejmih, da bi povečali pretok knjig; 

22. priporoča, da se evropske platforme razširijo na vse sektorje programa Ustvarjalna 

Evropa, da bodo obetavni talenti lahko krožili po vsej EU; 

23. vztraja, da je treba evropske mreže, ki so stabilne in dobro predstavljajo enega od 

sektorjev iz programa Ustvarjalna Evropa, podpirati z različnimi nepovratnimi sredstvi: 

namen operativnih nepovratnih sredstev je zagotoviti sredstva za institucionalne 

dejavnosti in projekte; 

24. priporoča, da se zopet uvede evropska gledališka nagrada; 

25. poudarja uspeh in pomen sheme evropskih prestolnic kulture ter poziva k boljši uporabi 

strokovnega znanja teh prestolnic na področju razvoja mest; 

26. pozdravlja razširitev evropskih prestolnic kulture v tretje države po letu 2023 in 

priporoča boljše širjenje te izkušnje v okviru zunanjih odnosov EU; 

27. priporoča, da se poveča prepoznavnost znaka evropske dediščine, in poudarja pomen 

ustreznih (materialnih in nematerialnih) krajev na področju evropske identitete in 

oblikovanja EU; 

28. priporoča, da se sprejmejo ukrepi za usklajevanje in ustrezno podpiranje pobud v okviru 

evropskega leta kulturne dediščine 2018 s programom Ustvarjalna Evropa, začenši s 

pripravljalnim letom 2017, vendar prek ustrezne proračunske vrstice in ne s sredstvi, 

namenjenimi podprogramu Kultura, kot je predlagala Komisija; 

Medsektorski sklop 

29. poziva Komisijo, naj razvije in v celoti izkoristi potencial sklopa, da bo dosegla cilje iz 

Uredbe, zlasti s spodbujanjem nadnacionalnega in medsektorskega sodelovanja; 

30. priporoča uvedbo treh novih podpornih ukrepov v okviru sklopa: (a) Ustvarjalna Evropa 

Mundus za nadnacionalno sodelovanje, (b) socialno vključevanje in (c) inovativni 

medsektorski projekti in projekti povezovanja z drugimi sektorji; 

31. poziva Komisijo, naj zagotovi geografsko in sektorsko ravnovesje v Jamstveni shemi, 

oceni njen vpliv in prouči možnosti na področju oblikovanja sinergij z Evropskim 

skladom za strateške naložbe in drugimi programi; 

32. pozdravlja ukrepe, ki sta jih sprejeli Komisija in EACEA, da bi zagotovili usposabljanje 

in izenačili spretnosti v posameznih centrih Ustvarjalne Evrope, ter priporoča, da se ta 
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prizadevanja nadaljujejo; 

33. poudarja, da želijo biti centri Ustvarjalne Evrope vključeni v postopke sprejemanja 

odločitev in da bi bilo treba bolj upoštevati njihovo strokovno znanje s tega področja; 

poudarja, da bi lahko zaupna izmenjava poročil o ocenjevanju, tudi negativnih, 

pomagala izboljšati njihove zmogljivosti; 

Priporočila za naslednje generacije programa 

34. priporoča, da se program Ustvarjalna Evropa tudi v obdobju 2021–2028 izvaja kot 

program z dvema podprogramoma in medsektorskim sklopom, ki vključuje 

usposabljanje, razvoj občinstva, dostop do trgov, socialno vključevanje, mednarodno 

sodelovanje, medsektorske projekte in projekte povezovanja z drugimi sektorji, 

komuniciranje, študije, Jamstveno shemo in podporo za centre Ustvarjalne Evrope; 

35. poziva Komisijo, naj sprejme proaktiven pristop k vključevanju novih držav v program 

s posebnim statusom za države iz južnega evropskega sosedstva; 

36. poziva Komisijo, naj ustanovi evropski observatorij za kulturo in ustvarjalnost s 

standardi, ki so primerljivi s standardi Evropskega avdiovizualnega observatorija, da bi 

oblikovali merila, ki ustrezajo posebni naravi teh sektorjev; 

37. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Izvajalski 

agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. 


