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Start of the competition text

De Europese Unie bevordert een rijkdom aan cultuur en creativiteit. Cultuur en creativiteit vormen de kern van het Europese project. Cultuur is bepalend voor onze identiteit, onze idealen en voor de manier waarop we met anderen en de wereld omgaan. Bovendien is cultuur bepalend voor de manier waarop wij ons leven en onze omgeving inrichten. De steeds sneller veranderende technologie biedt de culturele en creatieve sector van Europa nieuwe kansen en uitdagingen. De Europese Unie zet zich in voor alle betrokkenen in deze sector, van lokale gemeenschappen die hun erfgoed willen beschermen tot regisseurs van bekroonde films, om hen te helpen de kansen te benutten die op hun pad komen en de obstakels te overwinnen waarmee ze worden geconfronteerd. De uitdagingen zijn aanzienlijk. Culturele diversiteit is een troef voor de Europese Unie, maar verschillen in taal en cultuur zorgen voor marktfragmentatie. Nieuwe digitale technologieën hebben een grote impact op de traditionele distributiekanalen. Zo worden bijvoorbeeld enorme hoeveelheden papieren boeken nu op de harde schijf gezet, maar het is moeilijk om duurzame bedrijfsmodellen op te stellen. Culturele en creatieve sectoren van Europa dragen bij aan economische groei, werkgelegenheid, innovatie en sociale cohesie. Daarnaast hebben Europa’s culturele en creatieve sectoren bewezen in tijden van economische achteruitgang veerkrachtiger te zijn dan andere sectoren. Beide sectoren dragen bij aan de ontwikkeling van vaardigheden en stadsvernieuwing en hebben een positieve invloed op andere sectoren, zoals toerisme en informatie- en communicatietechnologie. In deze context hebben alle EU-landen hun eigen aanpak van vraagstukken aangaande cultuur en audiovisueel beleid. Het werk dat door de Europese Unie gedaan is, integreert dit en voegt er een nieuwe dimensie aan toe. Gegevens uit de hele Europese Unie kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de beleidsbeslissingen op nationaal niveau, of als voorbeelden van beste praktijken die anderen kunnen delen. Daartoe zijn speciale samenwerkingsmechanismen tussen de lidstaten van de Europese Unie in het leven geroepen. De interne markt voor audiovisuele media en het creëren van een programma voor veiliger internet om kinderen door heel de Europese Unie online te beschermen, zijn slechts twee manieren waarop een EU-aanpak verder kan gaan dan het aanpakken van dergelijke kwesties op nationaal niveau. Veel regio’s en steden beseffen hoe cultuur en creativiteit een bijdrage leveren aan hun economische concurrentievermogen en banen creëren. Daarom wordt er ook in het kader van het regionaal beleid van de Europese Unie strategisch geïnvesteerd in de culturele en creatieve sector, via speciale fondsen. Om haar plannen voor de culturele sector te kunnen uitvoeren, rekent Europa op solide partnerschappen tussen alle actoren, inclusief de lidstaten, regio’s, culturele organisaties en andere culturele experts. Bij hun activiteiten stellen ze basisprojecten voor om het cultureel toerisme of stadsvernieuwing in cultureel belangrijke gebieden te versterken, of om de distributie van onafhankelijke films te ondersteunen. Deze en vele andere doelen worden het best bereikt als organisaties op verschillende niveaus hun inspanningen en middelen bundelen. Nationale overheden, EU-instellingen en de culturele sector in heel Europa hebben jarenlang nauw samengewerkt om de drie belangrijkste doelstellingen te bereiken. De eerste gaat over culturele diversiteit en een dialoog tussen culturen. De tweede gaat over cultuur als katalysator voor creativiteit en innovatie. De derde en laatste betreft cultuur als component van de internationale betrekkingen van de Europese Unie. In dit samenwerkingskader kunnen de nationale autoriteiten vertegenwoordigers aanwijzen voor de EU-wijde deskundigengroepen, waarin de nationale en regionale beste praktijken en nieuwe manieren van het samenwerken aan prioriteiten worden besproken. Dat gebeurt in een vorm van overleg op basis van vrijwillige samenwerking tussen de lidstaten. Om optimaal profijt te trekken van de reeds bestaande deskundigheid wat betreft het opstellen van beleid, wisselt de Europese Commissie regelmatig ideeën en informatie met culturele organisaties uit. Deze gestructureerde dialoog gaat over tal van belangrijke zaken zoals de culturele en creatieve bedrijfstakken, de interculturele dialoog, het cultureel erfgoed en de toegankelijkheid van cultuur. Bovendien zijn er in heel Europa onafhankelijke organisaties die zich wijden aan het bevorderen van de cultuur. Twee keer per jaar organiseert de Europese Commissie een forum, waarop de betrokkenen en beleidsmakers de meest nijpende problemen voor de sector kunnen bespreken. De Europese Unie bevordert ook de culturele samenwerking met individuele landen buiten de Europese Unie, alsook met regionale en internationale organisaties. Al jaren wordt cultuur steeds meer gezien als een strategische factor van politiek, maatschappelijk en economisch belang die ook bijdraagt aan externe beleidsdoelstellingen. Voorts heeft de Europese Unie zich erop vastgelegd culturele verscheidenheid tot essentieel element te maken van haar optreden naar buiten toe en om een nieuwe en meer actieve culturele rol voor Europa op internationaal vlak te ontwikkelen. Wat betreft de audiovisuele sector op nationaal niveau ondersteunen EU-landen hun audiovisuele industrie op allerlei manieren: met budgetten afgeleid uit nationale belastinginkomsten, met kijk- en luistergeldbijdragen en soms zelfs met de opbrengst van loterijen. Alle landen hebben een nationaal filminstituut of iets dergelijks dat hun filmindustrie ondersteunt. Als het gaat om een filmproductie dan zijn er regels die de EU-landen moeten volgen om eerlijke concurrentie voor alle films in de hele Europese Unie te waarborgen. Zo mag bijvoorbeeld nationale subsidie in principe niet meer zijn dan de helft van de productiekosten. Wat betreft onafhankelijke groepen zijn er veel organisaties opgericht door burgers overal in de Europese Unie om de audiovisuele sector concurrerender te maken en de creativiteit te bevorderen. Burgers in de hele Europese Unie betrekken bij cultuur en audiovisuele expressie is essentieel als we doelstellingen willen bereiken van maatschappelijke integratie, wederzijds respect en economische groei zoals voortkomend uit de creatieve industrie. Daarom zijn er verschillende prijzen, onderscheidingen en labels. Als elk EU-land bijvoorbeeld zijn eigen regels over televisie zou hebben, zou het moeilijk zijn om tv-programma’s te ontvangen die vanuit andere Europese landen worden uitgezonden. Daarom kwam de Europese Unie met de richtlijn televisie zonder grenzen, met gemeenschappelijke minimumregels voor de hele Europese Unie. Televisie via internet en nieuwe wegen om audiovisuele inhoud te verspreiden, bieden regelgevers nieuwe uitdagingen, zoals jongeren beschermen tegen schadelijke inhoud en het verbod op het aanzetten tot haat, zonder de vrijheid van meningsuiting aan te tasten. De richtlijn omvat alle audiovisuele mediadiensten en stelt een aantal algemene eisen aan hen. Zo moeten aanbieders van mediadiensten hun identiteit bekendmaken. Er is een verbod op het aanzetten tot haat. De diensten moeten ook voor gehandicapten toegankelijk zijn. Verder moeten Europese producties worden gestimuleerd en worden er bepaalde kwalitatieve eisen gesteld aan reclame, sponsoring en productplaatsing. Trouwens, de richtlijn audiovisuele mediadiensten houdt rekening met de mate van controle die de gebruikers over de dienst kunnen uitoefenen en behandelt derhalve lineaire diensten en ondemanddiensten verschillend. De regelgeving voor ondemanddiensten is dus iets minder streng. Dat is in overeenstemming met hun relatieve invloed op de samenleving als geheel. Daarentegen zijn gewone tv-uitzendingen aan strengere eisen onderworpen, voornamelijk wat betreft reclame, bescherming van minderjarigen en de promotie en distributie van Europese producties. Zo bepalen de regels dat het grootste deel van de tv-zendtijd bestemd moet zijn voor Europese producties van verschillende genres. De omroepen moeten ook een deel van hun zendtijd of programmabudget reserveren voor Europese producties van onafhankelijke producenten. Wat betreft video ondemand hebben de lidstaten meer vrijheid om te bepalen hoe zij Europese producties stimuleren. Ze kunnen bijvoorbeeld als maatregelen invoeren dat een bepaald deel van de catalogi uit Europese producties moet bestaan en dat deze extra onder de aandacht moeten worden gebracht, of opleggen dat de aanbieders van video ondemand meebetalen aan de productie en overnamerechten van dergelijke werken. De richtlijn audiovisuele mediadiensten breidt het land-van-oorsprongbeginsel uit naar alle audiovisuele mediadiensten. Dit betekent dat elke dienst moet voldoen aan de regels in het land van vestiging van de aanbieder. Handhaving van de regels is de taak van die lidstaat. De laatste tijd groeien traditionele televisie en internet meer en meer naar elkaar toe. Daarom heeft de Commissie onlangs een openbare raadpleging gehouden over de betekenis hiervan voor de economische groei, innovatie en culturele diversiteit en de consumenten in Europa. Een ander belangrijk aspect dat verwant is aan cultuur is de titel van Culturele Hoofdstad van Europa. Die titel kan steden een nieuwe creatieve impuls geven, zorgen voor nieuw lokaal publiek voor cultuur en plaatselijke cultuuraanbieders helpen om in heel Europa en daarbuiten netwerkactiviteiten te ontwikkelen. Het kan ook een unieke kans zijn voor steden om zichzelf te vernieuwen, hun imago te verbeteren of hun internationaal aanzien te verhogen, wat op zijn beurt kan bijdragen tot de ontwikkeling van het toerisme en het aantrekken van nieuwe investeringen. De Europese Culturele Hoofdsteden kunnen ook een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke integratie van en de dialoog tussen verschillende culturen, bijvoorbeeld via gemeenschapoverschrijdende vindingrijke programma’s en effectieve inzet van vrijwilligers. Maar bovenal bieden de Culturele Hoofdsteden van Europa inwoners van Europa en daarbuiten de kans om de grote culturele rijkdom van ons continent te ontdekken en om een frisse kijk te krijgen op onze gemeenschappelijke wortels, geschiedenis en waarden aan de hand van de talloze door titelhouders georganiseerde culturele evenementen. Culturele Hoofdsteden van Europa illustreren duidelijk het engagement van de Europese Unie met culturele verscheidenheid en hoe cultuur de mensen binnen Europa kan verbinden. Ze zijn het bewijs dat cultuur een belangrijke rol speelt in ons beleid van duurzame ontwikkeling, niet alleen omdat ze deel uitmaken van de langetermijnontwikkeling van Europese steden en hun regio’s, maar ook omdat ze een bron van dynamiek, creativiteit en maatschappelijke integratie vormen. Als we kijken naar de toekomst dan moet in de visie van de Europese Unie op cultuur de betrokkenheid van haar burgers centraal staan. Om economisch voordeel te halen uit onze culturele verscheidenheid en om meer respect en begrip tussen de diverse culturen te krijgen, om de toegang tot cultuur in het onderwijs te verbeteren en om de culturele productie en participatie te stimuleren, moeten maatregelen worden opgenomen in het beleid op alle niveaus. Bij de aanpak van al deze aspecten in tijden van economische onzekerheid en globalisering is het noodzakelijk drie uitdagingen onder ogen te zien. De eerste uitdaging is de digitale ontwikkeling te omarmen. Digitale technologie heeft een enorme invloed op de ontstaanswijze en de verspreiding van cultuur en de toegang ertoe. Dientengevolge wordt distributie van films herzien en gaat de digitalisering van bioscopen in een hoog tempo. Miljoenen Europeanen kijken op weg naar het werk op hun smartphone naar hun favoriete tv-serie, bekijken op hun tv-toestel in de woonkamer onlineprogramma’s of zetten zelfgemaakte inhoud op internet. Door veranderingen worden de traditionele grenzen tussen consumenten, media en internet weggevaagd. De Europese culturele en creatieve sector stuwt deze digitale ontwikkeling door nieuwe mogelijkheden te verkennen waarop Europese inwoners de digitale programma’s ontdekken, meehelpen ze te creëren en ervan genieten. De prioriteit van de Europese Commissie is om de wereldwijd toonaangevende positie van Europa op het gebied van de productie van kwalitatief hoogwaardige media in stand te houden, met behoud van de concurrentiepositie van de Europese culturele en creatieve sectoren, ook in de digitale omgeving. De tweede uitdaging is financieringsmogelijkheden. Kleine en middelgrote bedrijven in de culturele en audiovisuele sector hebben geld nodig om hun activiteiten uit te breiden. Helaas ervaren de meesten van hen problemen bij het verkrijgen van een lening van de bank. Vanaf volgend jaar zullen financieringsmogelijkheden voor de culturele en audiovisuele sector worden ingevoerd om kleine en middelgrote ondernemingen toegang te geven tot financiering. De derde uitdaging is publieksontwikkeling. De Europese Unie zou graag de ontwikkeling van nieuwe technieken willen bevorderen en wil ook lange-termijnpubliek voor Europese culturele producties vasthouden.
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