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Avrupa Birliği kültür zenginliği ve yaratıcılığı teşvik etmektedir. Kültür ve yaratıcılık Avrupa projesinin merkezinde yatmaktadır. Kültür kimliklerimizi, amaçlarımızı, başkaları ve dünyayla nasıl ilişkimiz olduğunu şekillendirir. Ayrıca yaşadığımız ve sürdürdüğümüz yer ve doğayı da şekillendirir. Teknolojinin giderek artan hızı Avrupanın kültürel ve yaratıcı sektörleri için hem olanaklar hem de zorluklar getirmektedir. Avrupa Birliği kendini önlerine çıkan olanaklara kucak açmaları ve karşılaştıkları engelleri aşmaları için, kültürel miraslarını yücelten yerel topluluklardan ödüllü film yapımcılarına kadar, bu sektörde yer alanlara yardımcı olmaya adamıştır. Zorluklar anlamlıdır. Kültürel çeşitlilik Avrupa Birliği için değerlidir. Fakat dil bilimsel ve kültürel zorluklar pazarın bölünmesine yol açmaktadır. Yeni sayısal teknolojilerin geleneksel dağıtım yöntemleri üzerine büyük etkisi vardır. Örneğin, büyük kütüphaneler rafları sabit disklere taşımışlardır. Ancak sürdürülebilir işletme modelleri oluşturmak zordur. Avrupanın kültürel ve yaratıcı sektörleri ekonomik büyüme, üretim, yeni düzenleme yöntemi ve sosyal bütünleşmeye katkıda bulunurlar. Ayrıca, Avrupanın kültürel ve yaratıcı sektörlerinin ekonomik gerileme dönemlerinde diğer sektörlere karşı daha dirençli oldukları ve becerilerin gelişmesine, kentsel yenilemeye katkıda bulunurken turizm ve bilgi ile iletişim teknolojileri gibi diğer sektörleri de olumlu anlamda etkiledikleri kanıtlanmıştır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının kültür ve görsel işitsel politikalar gibi, yönlerle ilgili konuları ele almada kendi yöntemleri vardır. Avrupa Birliği tarafından yapılan çalışma bunu bütünleştirir ve yeni bir boyut kazandırır. Bir bütün olarak Avrupa Birliğinden elde edilen bilgi ulusal politikayı desteklemek ya da başkalarının da paylaşabileceği en iyi uygulama örneklerini sağlamak için kullanılabilir. Avrupa Birliği üye devletleri arasındaki özel işbirliği mekanizmaları bu amaçla oluşturulmuştur. Avrupa Birliğinde çevrimiçi olan çocukları korumak için görsel işitsel medya için tek bir Pazar ve daha güvenli internet programı, Avrupa Birliği çapında bir yaklaşımın ulusal seviyelerde bu konuları ele alabileceği yollardan ikisidir. Pek çok bölge ve şehir kültür ve yaratıcı sektörlerin ekonomik rekabet yeteneğine katkıda bulunur ve iş yaratır. Bu durum Avrupa Birliği bölgesel politikasının kültürde kararlı yatırımları ile ayrılmış fonlarla kültürel ve yaratıcı sektörleri neden desteklediğini açıklar. Kültür sorununu gündemine taşımak için, Avrupa bütün üye devletler, bölgeler, kültürel organizasyonlar ve diğer kültürel bilişim işletmenlerinin içinde olduğu bütün aktörler arasında güçlü ortaklıklara güvenmektedir. Çalışmaları arasında kültürel açıdan önemli bölgelerde kültürel turizmi veya kentsel yenilenmeyi artırmak için örgütlenme tasarılarını önermekte ya da bağımsız filmlerin dağıtımını desteklemektedirler. Bütün bunlar ve diğer pek çok amaç, en iyi farklı düzeylerde kurumlar çabalarını ve kaynaklarını birleştirdiklerinde elde edilir. Ulusal makamlar, Avrupa Birliği kurumları ve Avrupadaki kültürel sektör yıllardır bu üç temel amaç için birlikte çalışmaktadır. Birincisi kültürler arasında kültürel çeşitlilik ve diyalogdur. İkincisi yaratıcılık ve yeni bir düzenleme yöntemi için kültürün bir aracı olması hakkındadır. Üçüncü ve sonuncusu ise Avrupa Birliğinin uluslararası ilişkilerinin bir parçası olarak kültür hakkındadır. Bu işbirliği çerçevesinde, ulusal makamlar, ulusal ve bölgesel en iyi uygulamalar ve öncelikli konularda birlikte yeni çalışma yollarının üye devletlerarasında gönüllü işbirliğine dayalı olarak, yönetim şeklinde tartışıldığı Avrupa Birliği çapında uzman gruplar için temsilciler görevlendirilebilir. Politika belirleme konusuna gelindiğinde halen var olan uzmanlıktan en fazla şekilde yararlanmak için, Avrupa Komisyonu düzenli olarak kültürel sektörlerdeki kurumlarla düzenli olarak görüş ve bilgi alışverişi yapar. Bu yapısal diyalog kültürel ve yaratıcı sanayiler, kültürler arası diyalog, kültürel miras ve kültüre erişim gibi geniş bir yelpazede önemli sorunları kapsar. Avrupa Komisyonu yılda iki defa düzenlenen forumlar aracılığı ile paydaşlar ile politika yapıcıların bir araya gelmeleri ve sektör için en önemli sorunların tartışmaları için olanaklar sağlar. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği dışındaki yalnız ve tek ülkelerle kültürel işbirliğini de geliştirir. Kültür yıllardır giderek artan bir şekilde dış politika hedeflerine katkıda bulunan siyasi, sosyal ve ekonomik önemde kararlı bir unsur olarak algılanmaktadır. Ayrıca, Avrupa Birliği, kendini kültürel çeşitliliği dış eylemlerinin önemli unsuru yapmaya ve uluslararası ilişkilerde Avrupa için daha aktif bir kültürel rol geliştirmeye adamıştır. Ulusal düzeyde görsel işitsel sektörle ilgili olarak, Avrupa Birliği ülkeleri, ulusal vergi gelirleri, televizyonlardan alınan katkılar ve bazı durumlarda, piyangolardan verilen paralardan ayrılmış bütçeler yoluyla görsel işitsel sanayilerini desteklerler. Bütün ulusal film sanayileri veya benzeri kurumlar kendi film sanayilerini desteklemektedirler. Film yapımına gelince, Avrupa Birliği ülkelerinin bütün filmlerin Avrupa Birliğinde adil rekabeti için izlemek zorunda oldukları kurallar vardır. Örneğin, prensip olarak ulusal yardım üretim maliyetinin yarısını aşmamalıdır. Bağımsız gruplar söz konusu olduğunda, görsel işitsel sektörü daha rekabetçi duruma getirmek ve yaratıcılığı geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği içindeki vatandaşlar tarafından kurulmuş pek çok düzenleme bulunmaktadır. Yaratıcı sanayilerle dahil edilme hedeflerimizi, karşılıklı saygı ve ekonomik büyümeyi başarmak istiyorsak, kültür ve görsel işitsel ifadelere Avrupa Birliği içindeki vatandaşlarının dahil edilmesi önem arz etmektedir. Bu yüzden çeşitli ödüller, armağanlar ve belgeler vardır. Televizyon ile ilgili olarak, eğer her Avrupa Birliği ülkesi kendi farklı kurallarına sahip olsa, diğer Avrupa ülkelerinden yayınlanan televizyon programlarını izlemek zor olurdu. Bu nedenle, Avrupa Birliği, bütün Avrupa Birliği için ortak en az gereklilikler oluşturan bir yönetmelik kabul etmiştir. İnternet üzerinden çalışan televizyon ve görsel işitsel programların yayını için yeni yollar, gençlerin zararlı içerikten korunması ve konuşma özgürlüğünü sağlarken nefreti kışkırtmanın yasaklanması gibi düzenleyicilere yeni zorluklar getirmektedirler. Yönetmelik bütün görsel işitsel medya hizmetlerini kapsamakta ve bunlar için çok sayıda genel kurallar oluşturmaktadır. Bu gereklilikler medya hizmeti sağlayıcıların belirlenmesini, nefreti kışkırtmanın yasaklanmasını, engelli insanların erişiminin sağlanması, Avrupa çalışmalarının geliştirilmesi için önlemler, ticari haberleşme, sponsorluk ve ürün yerleştirme için belli nitelikli gereklilikleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, görsel işitsel medya hizmetleri yönetmeliği, hizmet üzerindeki kullanıcı kontrolünün derecesini hesaba katmakta ve dolayısıyla doğru bir istek üzerine sağlanan hizmetlere farklı davranmaktadır. Bu nedenle, istek üzerine sağlanan hizmetler bir şekilde bir bütün olarak toplum üzerinde sahip oldukları göreceli etkiyle eşleşen daha az yönetmeliğine bağlıdır. Aksine, televizyon yayınları daha zorlayıcı kurallara bağlıdır, özellikle de reklam, küçüklerin korunması ve Avrupa çalışmalarının tanıtılması ve dağıtımı hakkında. Avrupa çalışmalarının özendirmesi söz konusu olduğunda, kurallar, yayın saatinin büyük bir kısmının değişik alanlardaki Avrupa çalışmalarına ayrılmasını şart koşmaktadır. Ayrıca, yayıncılar en azından yayın sürelerinin ya da program bütçelerinin bir kısmını bağımsız üreticiler tarafından üretilen Avrupa çalışmalarına ayırmak zorundadırlar. Video olarak istenilen hizmetler durumunda, üye devletler, Avrupa çalışmalarının nasıl destekleneceği konusunda daha geniş bir takdir hakkına sahiptir. Bu ülkeler örneğin, Avrupa çalışmalarının payı, bu çalışmaların öne çıkması veya istek üzerine video hizmeti sağlayıcılarına üretim ve edinme hakları için mali katkılar sağlamak ile ilgili olarak önlemler uygulamaya koyabilir. Her durumda, görsel işitsel medya hizmetleri yönetmeliği, asıl ülkesi ilkesini bütün görsel işitsel medya hizmetlerine genişletmektedir. Bunun anlamı her hizmetin sağlayıcının bulunduğu ülkenin kurallarına uyması gerektiğidir. Kuralların uygulanması o üye devletin sorumluluğundadır. Son zamanlarda, geleneksel yayıncılık ile çevrimiçi dünya arasındaki yakınlaşma giderek daha görünür duruma geldiği için, Komisyon Avrupa ekonomik büyümesi veya yenilik kültürel çeşitlilik ve tüketiciler için bu yakınlaşmanın ne anlama gelebileceğini anlamak amacıyla bir kamu tartışması başlattı. Kültürle ilgili bir başka önemli yön ise, Avrupa Kültür Başkenti unvanı ile ilgilidir. Avrupa Kültür Başkenti olmak şehirlere yeni yaratıcı enerji verebilir, kültür için yeni yerel kitle inşa edebilir ve yerel kültürel işletmenlere Avrupa ve küresel ortamlarda örgütlenme çalışmaları geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, şehirlerin kendilerini yenilemeleri, imgelerini değiştirmek ve profillerini uluslararası anlamda artırmak için eşsiz bir olanak sunabilir ki bu da karşılığında turizmin geliştirilmesi ve yeni yatırımların bölgeye çekilmesine katkıda bulunabilir. Avrupa Kültür Başkentleri sosyal bütünleşmeye ve de kültürler arası karşılıklı konuşmaya değerli katkıda bulunabilir. Örneğin, yaratıcı toplum destek programları ve gönüllülerin etkili kullanımı bir yoldur. En önemlisi de, Avrupa kültür başkentleri, Avrupalı vatandaşlarına, mümkün olanın ötesinde kıtamızın büyük kültürel çeşitliliğini keşfetme ve hak sahipleri tarafından düzenlenen çeşitli kültürel etkinlikler ortak köklerimize, tarih ve değerlere yeni bakış açısı sunar. Avrupa kültür başkentleri, Avrupa Birliğinin kültürel çeşitliliğe kendini adaması ve kültürün Avrupa içindeki insanları nasıl birleştirebildiğinin açık bir tasviridir. Bu kentler sürdürülebilir geliştirilmesi politikamızın temelinde büyük bir rol oynadığının kanıtıdır. Çünkü Avrupa şehirlerinin ve bölgelerinin uzun vadeli gelişmenin bir parçası ile aynı zamanda dinamizmi ortaya çıkarma, yaratıcılık ve sosyal bütünleşmenin kaynağıdır. Geleceğe bakıldığında, Avrupa Birliğinin kültürel gösterimi, vatandaşlarının bütünüyle katılımına sahip olması gerekir. Kültürel çeşitlilikten ekonomik olarak faydalanmak ve kültürler arası saygı anlayış kazanmak, eğitimde kültüre erişimi geliştirmek, kültürel üretimi artırmak ve katılımını desteklemek için bütün seviyelerde politikalara dahil edilmelidir. Ekonomik kararsızlık ve küreselleşme zamanlarında, bütün bu yönler ele alınırken, üç zorluğun alınması gerekir. Birinci zorluk sayısal bir geleceği kucaklamaktır. Dijital teknolojinin kültürün nasıl yapıldığı, dağıtıldığı ve erişildiği hakkında derin bir etkisi vardır. Sonuç olarak, film dağıtım uygulamaları ve dijitalleşme sinemaları çevrelemektedir. Milyonlarca Avrupalı sevdikleri televizyon dizilerini akıllı telefonlarında işe giderken, çevrimiçi programları oturma odalarından veya kullanıcı tarafından oluşturulmuş programları çevrimiçi olarak izleyebilmektedir. Değişiklikler tüketiciler, medya ve internet arasındaki geleneksel sınırları ortadan kaldırmaktadır. Avrupa kültürel ve yaratıcı sanayileri, Avrupalı vatandaşların, dijital programları keşfedip, eğlenip, katılımda bulunacağı yeni yolları keşfederek dijital değişikleri ortaya çıkarmaktadır. Avrupa Komisyonunun önceliği, kaliteli programlar üretmede Avrupanın önde gelen rolünü desteklerken Avrupa kültürel ve yaratıcı sektörlerin rekabet avantajını dijital ortamda da sürdürmektir. İkinci zorluk ise kaynak bulmaktır. Kültürel ve görsel işitsel sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler çalışmalarını ve işlerini büyütmek için kaynağa ihtiyaç duyarlar. Ancak çoğu bankalardan kredi almakta zorluk yaşamaktadır. Gelecek yıldan başlamak üzere, kültürel ve görsel işitsel alanda çalışan küçük ve orta ölçekli işletmelere kaynağa ulaşmada kolaylık sağlanacaktır. Üçüncü zorluk, hedef kitleyi geliştirmektir. Avrupa Birliği Avrupa kültür çalışmaları için uzun vadeli hedef kitleyi geliştirmek ve iyileştirmek için yenidir teknikleri özendirmektir.
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