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Start of the competition text

A kulturális sokféleség és a kreativitás támogatása. A kultúra és a kreativitás az európai projekt két központi eleme. A kultúra formálja identitásunkat és életvitelünket, vezérli törekvéseinket és meghatározza azt, ahogyan másokhoz és a világhoz viszonyulunk. Környezetünk és mindennapjaink elválaszthatatlanok a szűkebb és tágabb értelemben vett kultúrától. A technológia rohamos fejlődése a kulturális és kreatív ágazat számára számos lehetőséget kínál, ugyanakkor kihívásokat is rejt magában. Az Európai Unió elkötelezetten támogatja ezen ágazatok szereplőit, a kulturális örökségüket ápoló helyi közösségektől a díjnyertes filmek alkotógárdájáig, annak érdekében, hogy valamennyien élhessenek a kínálkozó lehetőségekkel, és könnyebben leküzdhessék az útjukban álló akadályokat. A kulturális sokszínűség az Európai Unió elengedhetetlen összetevője, ám a nyelvi és kulturális különbségek a piac felaprózódását eredményezik. Ezen kívül az új digitális technológiák is nagy hatást gyakorolnak a hagyományos terjesztési módszerekre, például teljes könyvtárak vándorolnak át a könyvespolcokról merevlemezekre. Mindehhez azonban nem könnyű fenntartható üzleti modellt kialakítani. A kihívások tehát jelentősek. Az európai kulturális és kreatív iparágak szerepet játszanak a gazdasági növekedésben, a foglalkoztatásban, az innováció fejlesztésében, de a társadalmi kohézió megteremtésében is. A kulturális és kreatív ágazatok mindemellett bebizonyították, hogy gazdasági visszaesés idején a többi iparágnál jobban helyt tudnak állni, és szerepet játszanak az innovációban, a készségfejlesztésben és a városrehabilitációban. Kedvező hatással vannak más gazdasági területekre, így az idegenforgalomra és az információs és kommunikációs technológiákra is. Az Európai Unió országai saját maguk kezelik a kulturális és audiovizuális politikával kapcsolatos kérdéseket. Az Európai Unió e téren végzett munkájával kiegészíti a tagállamok tevékenységét, és újabb dimenzióval gazdagítja azt. Az Unió egészéből származó összesített adatok segíthetik a tagállami döntéshozatalt, és rávilágíthatnak olyan bevált módszerekre, amelyeket adott esetben más tagállamok is átvehetnek. E célból az Európai Unió mechanizmusokat alakított ki a tagállamok közötti együttműködés céljaira. Az audiovizuális média egységes piacának megteremtése, illetve a gyermekek online védelmére irányuló Biztonságosabb internet elnevezésű program létrehozása két olyan intézkedés, amelyben az átfogó megközelítés sokkal hatékonyabb a tagállami szintű problémakezelésnél. Számos régióban és városban bebizonyosodott már, hogy a kultúra és a kreatív ágazat jelentősen hozzájárul a gazdasági versenyképesség növeléséhez és a munkahelyteremtéshez. Az Európai Unió regionális politikája ezért célzott alapok segítségével támogatja a kultúra területén, illetve a kulturális és a kreatív ágazatokban megvalósuló stratégiai befektetéseket. Kulturális menetrendjének végrehajtása érdekében az Európai Unió szorosan együttműködik a tagállamokkal, a régiókkal, a kulturális szervezetekkel és a kulturális élet egyéb szereplőivel. Például a kulturális turizmus fejlesztését szolgáló, alulról szerveződő projektek vagy a kulturális jelentőségű területek rehabilitációjára irányuló törekvések, illetve a független filmek terjesztésének támogatására összpontosító és más hasonló erőfeszítések úgy érhetik el céljukat a leghatékonyabban, ha a különféle szinteken működő szervezetek összefognak egymással és egyesítik erőforrásaikat. E célok elérése érdekében a tagállami hatóságok, az uniós intézmények és az európai kulturális ágazat között évek óta szoros együttműködés van. Ez elősegíti a kulturális sokszínűséget és a kultúrák közötti párbeszédet. A kultúrát mint a kreativitás és az innováció mozgatórugóját, az Unió nemzetközi kapcsolatrendszerének fontos elemét említi. Az együttműködés keretében a tagállami hatóságok képviselőket delegálhatnak az uniós szakértői csoportokba, amelyek az úgynevezett nyitott koordinációs módszer szerint megvitatják a nemzeti és regionális szinten bevált gyakorlatokat és a kiemelt területeken folytatandó közös munka új módozatait. Ez a módszer a tagállamok közötti önkéntes együttműködésen alapuló új irányítási módként értékelhető. A szakpolitikai területek kialakítása terén már meglévő szakértelem legteljesebb kihasználása érdekében az Európai Bizottság rendszeres eszmecseréket és információcseréket folytat a kulturális ágazatokban tevékenykedő szervezetekkel. Ez a strukturált párbeszéd számos központi kérdést ölel fel. Ilyen például a kulturális és kreatív iparágak helyzete, a kultúrák közötti párbeszéd, a kulturális örökség és a kultúrához való hozzáférés. Több olyan független csoport is létezik Európában, amely feladatául tűzte ki a kultúra ápolását. Az Európai Bizottság által kétévente megtartott Európai Kulturális Fórum lehetőséget biztosít az érdekelteknek és a döntéshozóknak arra, hogy találkozzanak egymással, és megvitassák az ágazat legfontosabb kérdéseit. Az Európai Unió mindemellett az Unión kívüli országokkal, valamint a regionális és nemzetközi szervezetekkel folytatott kulturális együttműködésnek is elkötelezett támogatója. A kulturális menetrend elfogadása óta a kultúrára egyre inkább olyan politikai, társadalmi és gazdasági jelentőségű stratégiai tényezőként szokás tekinteni, amely hozzájárul a külpolitikai célkitűzések megvalósításához. Az idén megkötött egyezmény szerződő feleként az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy külső tevékenysége egyik központi elemévé teszi a kulturális sokféleség kérdését, és a nemzetközi kapcsolatokon belül érvényesítendő újszerű és aktívabb kulturális szerepet dolgoz ki Európa számára. Nemzeti szinten az uniós tagállamok több forrásból, például az adókból, televíziós bevételekből, illetve az is előfordul, hogy a szerencsejátékokból befolyó összegekből támogatják audiovizuális ágazatukat. Minden országban létezik nemzeti filmintézet vagy hasonló testület, melynek célja a filmipar támogatása. A filmgyártás területén az uniós tagállamoknak bizonyos szabályokat kell betartaniuk annak érdekében, hogy az európai filmek tisztességes versenyben mérethessék meg magukat. A szabályok értelmében például a tagállami hozzájárulás nem haladhatja meg a produkciós költségek bizonyos százalékát. Európa-szerte számos olyan, polgári kezdeményezéssel létrehozott független csoport, szervezet működik, amely arra törekszik, hogy versenyképesebbé tegye az audiovizuális ágazatot, és felkarolja a kreativitást. Ilyen például a Európai Filmpromóciós Szervezet nevű csoport és az Európai Filmakadémia. Rendkívül fontos, hogy a kultúra és az audiovizuális kifejezésformák alakításában az uniós polgárok is szerephez jussanak. A kreatív iparág csak az ő közreműködésükkel járulhat hozzá a társadalmi befogadással, a kölcsönös megbecsüléssel és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos célok megvalósulásához. Ha az uniós országok mindegyike saját televíziós szabályozással rendelkezne, nehéz lenne más európai országokból sugárzott műsorokat fogni. Ezért az Európai Unió néhány éve elfogadta a határok nélküli televíziózásról szóló irányelvet, amelyben rögzítette az egész Unióban kötelező, minimális szabályozás alapelveit. Az internetre köthető televíziókészülékek és az audiovizuális tartalom terjesztésének új formái azonban új kihívások elé állították a törvényalkotókat. Fontos kérdés, hogyan óvhatjuk meg a fiatalokat az ártalmas tartalmaktól, és hogyan szabhatunk gátat a gyűlöletkeltésnek úgy, hogy közben a szólásszabadsághoz fűződő jog se sérüljön. Az irányelv az audiovizuális médiaszolgáltatások valamennyi típusára, így a hagyományos vagyis lineáris televíziózásra és a lekérhető, tehát nem lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokra is vonatkozik. Az útmutatás ezekkel kapcsolatban számos követelményt fogalmaz meg. E követelmények a médiaszolgáltatók azonosítását, a gyűlöletkeltés tilalmát, a fogyatékkal élők hozzáférését, az európai alkotások népszerűsítését, a kereskedelmi közleményekre vonatkozó bizonyos minőségi előírásokat, a szponzorálást és a termékmegjelenítést érintik. Az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelv azonban figyelembe veszi a szolgáltatás felett gyakorolt felhasználói ellenőrzés mértékét, ezért a lineáris és a lekérhető szolgáltatásokat eltérően kezeli. A lekérhető szolgáltatások viszonylag csekély hatást gyakorolnak a társadalom egészére, ezért némileg enyhébb szabályozás alá esnek. A televíziós műsorszolgáltatásra ellenben szigorúbb követelmények vonatkoznak, különösen a reklám, a kiskorúak védelme és az európai alkotások népszerűsítése és terjesztése terén. Az európai alkotások népszerűsítését illetően a műsorszolgáltatásra vonatkozó szabályok előírják, hogy az adásidő nagyobb részét a különböző műfajú európai alkotások számára kell fenntartani. Továbbá a műsorszolgáltatóknak adásidejük vagy műsorkészítési költségvetésük legalább tíz százalékát olyan európai alkotásokra kell szánniuk, amelyeket a műsorszolgáltatóktól független producerek állítanak elő. A lekérhető szolgáltatások esetében a tagállamok szélesebb mérlegelési jogkörrel rendelkeznek abban a tekintetben, hogy miként kívánják népszerűsíteni az európai alkotásokat. Például intézkedéseket hozhatnak az európai alkotások műsorkínálaton belüli részarányával vagy hangsúlyosabb helyen való szerepeltetésével kapcsolatosan. Előírhatják, hogy a lekérhető videofilmeket nyújtó médiaszolgáltatóknak pénzbeli hozzájárulást kell biztosítaniuk ezen alkotások készítéséhez és jogainak megszerzéséhez. Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvek a származási ország elvét kiterjesztik valamennyi audiovizuális médiaszolgáltatásra. Ez azt is jelenti, hogy minden szolgáltatásnak meg kell felelnie azon ország szabályainak, amelyben a szolgáltató található. A szabályok végrehajtása az adott tagállam feladata. Mivel a hagyományos műsorszórás és az online környezet nyilvánvalóan közelít egymáshoz, ezért a Bizottság nemrég nyilvános konzultációt kezdeményezett annak feltárására, hogy ez a konvergencia mit jelenthet Európa gazdasági növekedése, az innováció, a kulturális sokszínűség és a fogyasztók szempontjából. Az Európa Kulturális Fővárosa cím új és kreatív lendületet adhat a városoknak, új helyi közönséget teremt a kulturális események számára, és segíti a helyi kulturális szervezőket az európai és globális hálózatépítésben. Ezenkívül egyedülálló lehetőséget kínál a városok megújítására, arculatuk megváltoztatására vagy nemzetközi ismertségük növelésére, ami az idegenforgalom fejlődését és új befektetések érkezését vonhatja maga után. Az Európa Kulturális Fővárosa cím mindemellett hathatósan segítheti a társadalmi befogadást és a kultúrák közötti párbeszédet, például a közösség tagjait bevonó, kreatív tájékoztatási programok és az önkéntesek hatékony mozgósítása révén. A cím mindenekelőtt arra nyújt lehetőséget, hogy az európai és Európán kívüli polgárok felfedezzék kontinensünk bámulatos kulturális sokszínűségét. A címet viselő városokban megrendezett kulturális eseményeken keresztül rácsodálkozhatnak közös gyökereinkre, történelmünkre és értékeinkre. Európa kulturális fővárosai kiválóan szemléltetik az EU kulturális sokszínűség iránti elkötelezettségét, valamint azt, hogy a kultúra hogyan képes összekovácsolni Európa lakóit. E városok jól szemléltetik azt, hogy a kultúrának igenis fontos szerep jut a fenntartható fejlődést célzó politikánkban. Az európai városok és régióik hosszú távú fejlődésének részeként ösztönzik a dinamizmust, a kreativitást és a társadalmi befogadást. Ha előre tekintünk, akkor megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió kulturális jövőképének mindenekelőtt az európai polgárok bevonásáról kell szólnia. Ahhoz, hogy országaink kulturális sokszínűségét gazdaságilag is kamatoztathassuk, és elérjük, hogy az egyes kultúrák megértéssel és tisztelettel forduljanak egymás felé, a szakpolitikai területek minden szintjén tenni kell. Így az oktatásban nagyobb teret kell biztosítani a kultúrának, valamint ösztönözni kell a kulturális alkotótevékenységet és az abban való részvételt. Ma, a gazdasági instabilitás és a globalizáció korában a következő kihívásokkal nézünk szembe. Fontos követelmény a digitális jövőre való felkészülés. A digitális technológia napjainkban jelentősen meghatározza, hogyan állítjuk elő, terjesztjük, vesszük igénybe a kulturális javakat. Digitalizálási hullám söpör végig a mozikon, a filmterjesztési eljárások gyökeres átalakulásának vagyunk tanúi. Európaiak milliói követik munkába menet kedvenc tévésorozatukat okostelefonjaikon, néznek online digitális tartalmakat a nappalijukban lévő televízión, vagy töltik fel az internetre a maguk által létrehozott tartalmakat. Ezek a változások pedig valósággal elmossák a fogyasztók, a média és az internet közötti hagyományos határokat. Az európai kulturális és kreatív iparágak e digitális változás egyik mozgatórugóját jelentik. Olyan új utakat nyitnak meg, amelyeken az európai polgárok felfedezhetik és élvezhetik a digitális tartalmakat, illetve részt vehetnek azok létrehozásában. Az Európai Bizottság egyik prioritása, hogy támogassa Európa nemzetközi vezető szerepét a minőségi tartalmak előállítása terén, egyszersmind a digitális környezetben is megőrizze az európai kulturális és kreatív ágazatok versenyelőnyét. Finanszírozáshoz jutás. A kulturális és audiovizuális ágazatokban működő kis- és középvállalkozásoknak, röviden kkv-knek, tevékenységeik bővítéséhez és üzleti vállalkozásuk növekedéséhez forrásokra van szükségük, ám többségük nehezen jut bankkölcsönhöz. Az Európai Unió a jövő évtől kezdődően fokozatosan bevezet egy olyan kulturális és audiovizuális ágazatokat szolgáló eszközt, amely finanszírozást biztosít a kkv-k számára. A közönségfejlesztés területén a Kreatív Európa további célja, hogy valamennyi tevékenységi területén ösztönözze az európai kulturális alkotások tartós közönségének fejlesztését és megerősödését szolgáló új technikákat. A közönségfejlesztés kulturális, társadalmi és gazdasági dimenzióból összetevődő folyamat, amely a következőket foglalja magában: új közönség kialakítása, a meglévő közönséggel való kapcsolatok elmélyítése, a közönség diverzifikálása, a médiaműveltséggel kapcsolatos európai együttműködés fejlesztése. A jelenlegi ciklusban az Európai Unió a Kreatív Európa program révén, amely a korábban meghirdetett programokat váltja fel, és több milliárd eurót fektet a kulturális és kreatív ágazatokba. Ez több százalékos növekedést jelent az előző költségvetési időszakhoz képest. A Kreatív Európa program célja, hogy a határokon átnyúló kulturális projektek, például együttműködési tevékenységek, platformok és hálózatok, valamint műfordítási projektek támogatásával ápolja közös kulturális örökségünket. A Kreatív Európa program emellett jól kiegészíti a tagállami forrásokat.
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