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St.prp. nr. 47

(2006–2007) 

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS
komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et 

støtteprogram for den europeiske audiovisuelle 
industri (MEDIA 2007) 

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 2. mars 2007, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Bakgrunn 

Samarbeidet med EU på den audiovisuelle sekto
ren er hjemlet i EØS-avtalen, protokoll 31, som 
åpner for EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs 
program for den audiovisuelle sektor. 

Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i de tre 
foregående EU-programmene for utvikling av 
audiovisuell sektor (MEDIA 95 1991-1995, MEDIA 
II 1996-2000 og MEDIA Pluss 2001-2006). Europa
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF 
av 15. november 2006 om gjennomføringen av et 
støtteprogram for den audiovisuelle sektor 
(MEDIA 2007) trådte i kraft for EU 1. januar 2007. 

Norsk deltakelse i programmet krever bud
sjettvedtak. Stortingets samtykke til deltakelse i en 
beslutning i EØS-komiteen er derfor nødvendig i 
medhold av Grunnlovens § 26, annet ledd. For at 
Norge skal kunne delta i programmet så snart som 
mulig, legges det opp til at stortingsproposisjonen 
fremmes før vedtaket blir fattet i EØS-komiteen. 

Europaparlaments- og rådsbeslutning om 
MEDIA 2007 og utkast til vedtak i EØS-komiteen i 
uoffisiell norsk oversettelse følger som vedlegg til 
proposisjonen. 

2 Nærmere om programmet 
MEDIA 2007 

EU etablerte i 1991 et tidsbegrenset støtteprogram 
for utvikling av den audiovisuelle industrien i 
Europa under navnet MEDIA 95. Målsettingen var 
å fremme europeisk filmproduksjon og visning av 
europeiske program. Programmet var en prøve
ordning. Ved avslutningen av MEDIA 95 var det et 
ønske fra film- og fjernsynssektoren at EU skulle 
videreføre en støtteordning for den audiovisuelle 
sektoren. Dette ble gjort gjennom programmene 
MEDIA II og MEDIA Pluss. 

I forbindelse med beslutningen om å videreføre 
samarbeidet om et støtteprogram i perioden 2007
2013, understreket Rådet og Europaparlamentet at 
den audiovisuelle industrien spiller en vesentlig 
rolle i å formidle og utvikle europeiske kulturelle 
verdier. Formålet med MEDIA 2007 er å styrke 
den audiovisuelle industrien økonomisk for å gjøre 
den i stand til mer effektivt å spille en kulturell rolle 
i samfunnet. Programmet har tre overordnede mål: 
a) å bevare og fremme europeisk kulturelt mang

fold og den europeiske filmarven, garantere 
dets tilgjengelighet til europeiske borgere og 
fremme tverrkulturell dialog, 



2 St.prp. nr. 47 2006–2007
  Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et støtteprogram for den 

europeiske audiovisuelle industri (MEDIA 2007) 

b) å øke utbredelsen av og publikumsoppslutnin
gen om europeiske audiovisuelle verk innenfor 
og utenfor EU, blant annet gjennom større sam
arbeid mellom aktørene i bransjen, og 

c) å styrke konkurranseevnen til den europeiske 
audiovisuelle industri i et åpent og konkurran
sedyktig marked gjennom å fremme forbindel
ser mellom aktørene i bransjen. 

For å nå disse målene vil programmet støtte utdan
ning av europeiske yrkesutøvere i den audiovisu
elle industrien, utvikling, distribusjon og markeds
føring av europeiske audiovisuelle verk og pilot
prosjekter for å sikre at programmet tilpasser seg 
markedsutviklingen. 

Ved tildeling av støtte skal MEDIA 2007-pro
grammet prioritere følgende: 
–	 fremme kreativiteten i den audiovisuelle indus

trien og kunnskapen og spredningen av den eu
ropeiske filmarven, 

–	 styrke produksjonsstrukturen i den europeiske 
audiovisuelle industrien, særlig små og mel
lomstore bedrifter, 

–	 redusere ubalansen mellom stater med høy 
produksjonskapasitet og stater og regioner 
med lav produksjonskapasitet og/eller begren
set språklig og geografisk nedslagsfelt, 

–	 følge og støtte markedsutviklingen i forhold til 
digitalisering. 

Utdanning: 

Utdanningstiltakene skal for det første heve kom
petansen til yrkesutøvere innen utvikling, produk
sjon, distribusjon/spredning og promotering for å 
fremme kvaliteten og utnytte potensialet til euro
peiske audiovisuelle verk. Dette skal gjøres gjen
nom støtte til tiltak innen manuskriptutvikling, 
økonomi og ledelse og bruk av digital teknologi. 
For det andre skal den europeiske dimensjonen i 
utdanningstiltakene heves gjennom blant annet 
bidrag til nettverk og mobilitet blant lærekreftene 
og opplæring av lærekreftene. For det tredje skal 
yrkesutøvere fra EU-medlemsstatene som ble 
medlemmer etter 30. april 2004, gis mulighet til å 
delta i utdanningstiltakene gjennom stipend. 

Utvikling: 

Programmet skal gi støtte til utvikling av uavhen
gige drama-, animasjons-, dokumentar- og multi
mediaprosjekter for det europeiske eller interna
sjonale markedet. Det skal også gi støtte til videre
utvikling av finansieringsplan for selskaper og 
prosjekter, særlig finansieringen av samproduksjo
ner. 

Distribusjon og spredning: 

Programmet skal styrke europeisk distribusjon 
gjennom å oppmuntre distributører til investering i 
samproduksjoner, kjøp av rettigheter og markeds
føring av ikke-nasjonale europeiske filmer og til å 
utvikle koordinerte markedsføringsstrategier. 
Bedre utbredelse av ikke-nasjonale europeiske fil
mer på det europeiske og internasjonale markedet 
skal oppnås gjennom incentiver for eksport, distri
busjon (i ethvert medium) og kinovisning. Tverrna
sjonal spredning av europeiske audiovisuelle verk 
produsert av uavhengige produksjonsselskaper 
skal fremmes  gjennom å oppmuntre til samarbeid 
mellom kringkastere og uavhengige produsenter 
og distributører. Programmet skal også oppmuntre 
til digitalisering av europeiske audiovisuelle verk 
og utvikling av et konkurransedyktig digitalt mar
ked, samt oppmuntre kinoer til å utnytte mulighe
tene digital distribusjon tilbyr. 

Markedsføring: 

Bedre utbredelse av europeiske audiovisuelle verk 
skal fremmes gjennom å sikre at den europeiske 
audiovisuelle industrien har tilgang til europeiske 
og internasjonale markeder, og oppmuntre til felles 
satsinger mellom nasjonale promoteringstiltak og 
til markedsføring av den europeiske filmarven. 

Pilotprosjekter: 

Det kan gis støtte til pilotprosjekter for å sikre at 
programmet tilpasser seg markedsutviklingen, 
med spesielt vekt på introduksjon og bruk av infor
masjons- og kommunikasjonsteknologier. 

MEDIA 2007 gjelder fra 1. januar 2007 til og 
med 31. desember 2013. Budsjettet for program-
met er for disse syv årene totalt på 754 950 000 
euro. 

Støtte kan normalt ikke overstige 50 % av pro
sjektets/tiltakets kostnader, bortsett fra enkelte 
særlige unntak hvor støtten kan dekke opp til 75 %. 

Forslaget til MEDIA 2007 er lagt opp etter de 
samme hovedprinsipper som MEDIA Pluss, men i 
en forenklet form og med økt fokus på digital tek
nologi. 

Kommisjonen er ansvarlig for å iverksette pro
grammet, i samsvar med retningslinjer gitt i ved
legg til Europarlaments- og rådsbeslutningen. Som 
i tidligere program, vil Kommisjonen lede arbeidet 
i en forvaltningskomité - MEDIA- komiteen - med 
representasjon fra medlemsstatene. Norge har full 
talerett, men ikke stemmerett i komiteen. Kommi
sjonen skal legge frem spørsmål om innretningen 
av MEDIA 2007 for komiteen. 
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Videre skal MEDIA-deskene, som er informa
sjonskontorer opprettet i hver deltakerstat, fun
gere som bindeledd mellom programmet og den 
audiovisuelle industrien. 

Kommisjonen vil legge frem utkast til retnings
linjer for de enkelte tiltakene under hvert program
område for MEDIA-komiteen til godkjenning. 
Kommisjonen vil opprette egne panel med eksper
ter fra medlemsstatene som skal vurdere og gi inn-
stilling om tildeling av midler innenfor de enkelte 
programområdene. Kommisjonen fatter endelig 
vedtak om tildeling. Kommisjonen legger spørsmå
let om tildeling frem for komiteen til avgjørelse for 
beløp over 200 000 euro per støttemottaker og per 
år for utdanning og markedsføring, 200 000 euro 
for utvikling og 300 000 euro for distribusjon. 

Programmet er åpent for de EFTA-statene som 
er tilsluttet EØS-avtalen. Tredjeland kan på sær
skilte vilkår også slutte seg til programmet. 

Konstitusjonelle forhold 

Norsk deltakelse krever bevilgning over syv år. Stor
tinget må derfor gi samtykke til deltakelse i EØS
komiteens beslutning, jf Grunnloven § 26, andre 
ledd. 

For å hindre at Norge forsinker iverksettingen 
av beslutningen og å sikre at EFTA/EØS-statene 
kan delta i programmet så tidlig som mulig, frem
mer Regjeringen forslag om at Stortinget gir sitt 
samtykke til deltakelse før beslutningen er fattet i 
EØS-komiteen. Det vil dermed ikke være nødven
dig for Norge å ta forbehold om konstitusjonelle 
prosedyrer ved vedtakelsen. Det er ikke ventet at 
det vil bli gjort endringer i utkastet til EØS-komite
ens beslutning. Dersom den endelige beslutningen 
blir vesentlig annerledes enn utkastet som er lagt 
frem i proposisjonen, vil saken bli lagt frem for 
Stortinget på nytt. 

EØS-komiteens vedtak 

EØS-komiteen tar sikte på å vedta en endring av 
EØS-avtalen, protokoll 31 om samarbeid på særlige 
områder utenfor de fire friheter slik at avtalen 
omfatter MEDIA 2007 i tråd med de prosedyrene 
som følger av artiklene 86 og 98 i avtalen. 

Artikkel 1 i utkastet slår fast at Europaparla
ments- og rådsbeslutningen om etableringen av et 
støtteprogram til den europeiske audiovisuelle 
industri (MEDIA 2007) blir innlemmet i EØS-avta
len, protokoll 31 artikkel 9 (4). 

Artikkel 2 slår fast at beslutningen skal tre i 
kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser i medhold av artikkel 103 i EØS-avta
len. Den får anvendelse fra 1. januar 2007. 

Artikkel 3 slår fast at beslutningen skal kunn
gjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. 

5 	Administrative og økonomiske 
konsekvenser 

Kontingenten for norsk deltakelse i MEDIA Pluss 
var i 2006 ca. 15 mill. kroner. Den årlige kontingen
ten for MEDIA 2007 vil ligge på omtrent samme 
nivå. Utgiftene vil bli dekket over Kultur- og kirke
departementets budsjett kap 334 Film og mediefor
mål, post 75 Medieprogrammet. I tillegg kommer 
utgifter til drift av et nasjonalt kontakt- og informa
sjonskontor, MEDIA-Desk Norge, som er organi
satorisk tilknyttet Norsk filmfond. Utgiftene til drift 
av desken deles likt mellom Norge og Kommisjo
nen. Årlige norske utgifter ligger på ca 600 000 – 
700 000 kroner og vil bli dekket over Kultur- og kir
kedepartementets budsjett kap 334 Film og medie
formål, post 01 Driftsutgifter. 

EFTA er i MEDIA-programmet gitt en nasjonal 
ekspert i Kommisjonen, som er besatt av Norge 
etter avtale EFTA-statene i mellom. Årlige kostna
der forbundet med den nasjonale eksperten ligger 
på ca 800 000 kroner. Utgiftene vil bli dekket over 
Kultur- og kirkedepartementets budsjett kap 300 
Kultur- og kirkedepartementet, post 01 Driftsutgif
ter. 

Deltakelse i programmet medfører ikke lov
eller forskriftsendringer. 

6 	Vurdering 

Utviklingen på medieområdet går i retning av sta
dig større internasjonalisering. Det er i norsk inter
esse å medvirke til utviklingen av internasjonalt og 
europeisk kultursamarbeid. Norsk deltakelse i 
MEDIA 2007 vil gi norsk audiovisuell industri 
mulighet til å utvikle både forretningsmessig og 
kulturell kompetanse. 

Økonomien i norsk filmproduksjon er preget 
av at publikum i Norge utgjør et begrenset marked. 
Det er derfor viktig å ta del i et større internasjo
nalt samarbeid. Nettverksbygging over landegren
sene vil kunne medvirke til å styrke den økono
miske og faglige utviklingen i den norske filmsek

4 
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toren. Norge har i mange år samarbeidet med 
andre stater i Europa, blant annet gjennom euro
peiske samproduksjoner. Disse internasjonale 
samproduksjonene har bidratt til å utvide marke
det og det økonomiske grunnlaget for bransjen. 
Dette samarbeidet er også viktig for å få impulser 
fra andre stater, og det kan lette tilgangen til uten
landsk kapital. Videre kan norske filmer gjennom 
slikt internasjonalt samarbeid lettere bli distribu
ert utenlands. 

Ett av hovedsatsingsområdene i MEDIA-pro
grammet er bedre distribusjon av europeiske fil
mer. I perioden 2001-2006 mottok norske distribu
tører 37,3 mill. kroner i støtte fra MEDIA Pluss til 
distribusjon av 116 europeiske filmer i Norge. Sam
tidig mottok utenlandske distributører støtte på 
totalt 14 mill. kroner til lansering av norske filmer i 
utlandet. Et annet hovedområde er støtte til pro
sjektutvikling og fjernsynsproduksjoner. I løpet av 
programperioden mottok 36 norske produksjons
selskap støtte på til sammen 23,3 mill. kroner til 
utvikling eller produksjon av norske prosjekt. I til
legg til disse hovedområdene gis det støtte til nor
ske festivaler og norske kinoer som viser mye 
europeisk film, og støtte til utdanningsprogram
mer og pilot-prosjekter med norske partnere. 

Norske produsenter, distributører og yrkesutø
vere har jevnt over oppnådd gode resultat innenfor 
rammen av MEDIA II og MEDIA Pluss. I perioden 
2001-2005 mottok norske prosjekter totalt 74,1 
mill. kroner i støtte fra MEDIA Pluss. Til sammen
ligning var Norges utgifter til dekning av program
kostnader og administrasjon for samme periode 
67,5 mill. kroner. Samlet sett for programperioden 
MEDIA Pluss (2001-2006) mottok norske prosjek
ter støtte på 82,4 mill. kroner, mens totale norske 
utgifter var på 83,9 mill. kroner. 

Betydningen av å delta i MEDIA-programmet 
kan imidlertid ikke utelukkende måles i størrelsen 
på tildelte midler. Deltakelse i programmet handler 
også om programmets betydning for økt kompe
tanse og nettverksbygging for den norske bran
sjen. Blant annet deltar 30-40 manusforfattere, pro
dusenter og andre årlig på MEDIA-programmets 
finansierte kurs og workshops, festivaler og mar
keder. Av markedsføringsaktiviteter som mottar 
støtte som også kommer den norske bransjen til 
gode, kan for eksempel nevnes støtte til European 
Film Promotion (hvor Norsk filminstitutt er med
lem), som står for mange arrangement på interna
sjonale festivaler, blant annet Shooting Star i Ber
lin. Norske yrkesutøvere innenfor film- og fjern
synsmiljøet får således verdifulle impulser både 
når det gjelder økonomiske midler og faglig utvik
ling og kontakt gjennom en aktiv utnytting av de 
mulighetene MEDIA-programmet byr på. 

Kultur- og kirkedepartementet anbefaler at 
Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om end-
ring av protokoll 31, artikkel 9 i EØS-avtalen ved 
innlemmelse av programmet MEDIA 2007 i EØS
avtalen. Utenriksdepartementet slutter seg til 
dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komi
teen om innlemmelse i EØS-avtalen av et støttepro
gram for den europeiske audiovisuelle industri 
(MEDIA 2007). 

Vi HARALD, Norges Konge,


s t a d f e s t e r : 


Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om 
innlemmelse i EØS-avtalen av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA 2007), i 
samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 


til vedtak om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS

komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et støtteprogram for 


den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA 2007)


I 

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et 
støtteprogram for den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA 2007). 
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Vedlegg 1 

EØS-komiteens beslutning nr. [...] av [...] om endring av 
protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder 

utenfor de fire friheter 

EØS-KOMITEEN HAR – 
under henvisning til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde, endret ved proto
kollen om justering av avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
«avtalen», særlig artikkel 86 og 98, og 

på følgende bakgrunn: 
1.	 EØS-avtalens protokoll 31 er endret ved EØS

komiteens beslutning nr. .../... av ...1. 
2.	 Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides 

til å omfatte europaparlaments- og rådsbeslut
ning nr. 1718/2006/EF av 15. november 2006 
om gjennomføring av et støtteprogram for den 
europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 
2007)2. 

3.	 Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å 
gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 
1. januar 2007 – 

BESLUTTET FØLGENDE: 
Artikkel 1 

I avtalens protokoll 31 artikkel 9 nr. 4 skal nytt 
strekpunkt lyde: 
«– 32006 D 1718: Europaparlaments- og råds

beslutning nr. 1718/2006/EF av 15. november 

1 EUT L ...

2 EUT L 327 av 24.11.2006, s. 12.


2006 om gjennomføring av et støtteprogram for 
den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 
2007) (EUT L 327 av 24.11.2006, s. 12).» 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avta
lens artikkel 103 nr. 13. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2007. 

Artikkel 3 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelin
gen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende. 

Utferdiget i Brussel, [...]. 

For EØS-komiteen 
Formann 
[...] 

EØS-komiteens sekretærer 
[...] 

3	 [Forfatningsrettslige krav angitt.] [Ingen forfatningsretts
lige krav angitt.] 
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Vedlegg 2 

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1718/2006/EF av

15. november 2006 om gjennomføringen av et støtteprogram 


for den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007)


EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 150 
nr. 4 og artikkel 157 nr. 3, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 
under henvisning til uttalelse fra Den euro

peiske økonomiske og sosiale komité1, 
under henvisning til uttalelse fra Regionkomi

teen2, 
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens 

artikkel 2513 og 
ut fra følgende betraktninger: 

1.	 Den europeiske audiovisuelle sektor spiller en 
nøkkelrolle i framveksten av et europeisk bor
gerskap fordi den er et av de viktigste verktøy
ene i formidlingen av unionens felles grunnleg
gende verdier til europeere, særlig unge men
nesker. Støtten fra Fellesskapet skal gjøre det 
mulig for den europeiske audiovisuelle sektor å 
fremme tverrkulturell dialog, øke gjensidig for
ståelse blant Europas kulturer og å utvikle sitt 
politiske, kulturelle, sosiale og økonomiske po
tensial, som utgjør en ekte merverdi i oppgaven 
med å virkeliggjøre et europeisk borgerskap. 
Hensikten med slik støtte er å øke konkurran
seevnen, og særlig markedsandelen til ikke-na
sjonale europeiske verk i Europa. 

2.	 Det er også nødvendig å fremme et aktivt bor
gerskap og gjøre mer for å sikre respekt for 
prinsippet om menneskeverd, fremme likhet 
mellom menn og kvinner og bekjempe alle for
mer for diskriminering og utstøting, herunder 
rasisme og fremmedfrykt. 

3.	 Alle tiltak som vedtas i henhold til dette pro
gram, bør være i samsvar med Den europeiske 
unions pakt om grunnleggende rettigheter, 
særlig artikkel 11 om ytringsfrihet og medie
mangfold. 

1 EFT C 255 av 14.10.2005, s. 39.

2 EFT C 164 av 5.7.2005, s. 76.

3 Europaparlamentsuttalelse av 25. oktober 2005 (ennå ikke


offentliggjort i EUT), Rådets felles holdning av 24. juli 2006 
(EUT C 251 E av 17.10.2006, s. 1) og Europaparlamentets 
holdning av 25. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i 
EUT). 

4.	 I artikkel 22 i den nevnte pakten fastslås at uni
onen skal respektere kulturelt og språklig 
mangfold. Det er derfor nødvendig å ta hensyn 
til de særlige behovene til de små medlemssta
tene og til medlemsstater med mer enn ett 
språkområde. 

5.	 Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor 
er i tråd med traktatens artikkel 151. 

6.	 Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor 
er også i tråd unionens nye strategiske mål, 
nemlig å øke opplæring, sysselsetting, økono
miske reformer og sosial utjevning i en kunn
skapsbasert økonomi, som ble fastsatt på Det 
europeiske råds møte i Lisboa 23. og 24. mars 
2000. Det europeiske råd fastslo i sine konklu
sjoner at «innholdsindustriene skaper en mer
verdi ved å utnytte og skape et nettverk for kul
turelt mangfold i Europa». Denne strategien ble 
bekreftet på Det europeiske råds møte i Brus
sel 20. and 21. mars 2003. 

7.	 Fellesskapets støtte til den audiovisuelle sektor 
bygger på den betydelige erfaring som ble opp
nådd i programmene MEDIA I, MEDIA II, 
MEDIA Pluss og MEDIA — Opplæring4, som 

4 Programmene ble opprettet ved: 
- Rådsbeslutning 90/685/EØF av 21. desember1990 om 
iverksetting av et handlingsprogram for å fremme utviklin
gen av den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA) 
(1991 - 1995) (EFT L 380 av 31.12.1990, s. 37) (MEDIA I), 
- Rådsbeslutning 95/563/EF av 10. juli 1995 om iverksetting 
av et program for å fremme utviklingen og distribusjonen 
av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA II - utvikling og 
distribusjon) (1996-2000) (EFT L 321 av 30.12.1995, s. 25) 
og Rådsbeslutning 95/564/EF av 22. desember 1995 om 
iverksetting av et opplæringsprogram for yrkesutøvere i 
den europeiske audiovisuelle programindustri (MEDIA II -
Opplæring) (EFT L 321 av 30.12.1995, s. 33) (MEDIA II), 
- Rådsbeslutning 2000/821/EF av 20. desember 2000 om 
iverksetting av et program for å fremme utvikling, distribu
sjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk 
(MEDIA Pluss – Utvikling, distribusjon og markedsføring) 
(2001-2005) (EFT L 336 av 30.12.2000, s. 82). Beslutningen 
sist endret ved forordning (EF) nr. 885/2004 (EUT L 168 av 
1.5.2004, s. 1) (MEDIA Pluss). 
- Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 163/2001/EF av 
19. januar 2001 om iverksetting av et opplæringsprogram 
for yrkesutøvere i den europeiske audiovisuelle programin
dustri (MEDIA — Opplæring) (2001-2005) (EFT L 26 av 
27.1.2001, s. 1). Beslutningen sist endret ved forordning 
(EF) nr. 885/2004 (MEDIA — Opplæring). 
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siden 1991 har bidratt til utviklingen av den 
europeiske audiovisuelle industrien, noe som 
kommer klart fram i vurderingen av disse pro
grammene. 

8.	 Resultatene som ble oppnådd viser at Felles
skapet i hovedsak bør konsentrere seg om: 
–	 i førproduksjonsfasen av audiovisuell pro

duksjon: utviklingen av europeiske audiovi
suelle verk og tilegning og styrking av au
diovisuelle ferdigheter, der sistnevnte må 
ses som en integrert del av den audiovisuel
le førproduksjonsprosessen, 

–	 i etterproduksjonsfasen av audiovisuell pro
duksjon: distribusjon, kinovisning og mar
kedsføring av europeiske audiovisuelle 
verk, 

–	 digitalisering, som vil være et avgjørende bi
drag for å styrke den audiovisuelle sektor, 
og å gjøre digitalisering til et sentralt ele
ment i MEDIA 2007. Støtte til digitale tje
nester og europeiske kataloger er et av de 
prioriterte områdene i programmet for å 
løse problemet med fragmentering av det 
europeiske audiovisuelle markedet. 

9.	 MEDIA-programmet bør oppmuntre forfattere 
(manuskriptskrivere og regissører) i den ska
pende prosessen og oppmuntre dem til å utvi
kle og tilegne seg nye kreative teknikker som 
vil styrke den europeiske audiovisuelle sektors 
evne til nyskaping. 

10. Det finnes mer enn en plattform for digitalise
ring i forbindelse med filmframvisninger, 
avhengig av ulike typer bruk, brukere og 
behov. Forsøksprosjektene i MEDIA-program
met er en forsøksarena for utprøving av framti
dige utviklinger i den audiovisuelle sektor. 

11. Det forberedende tiltaket «Vekst og audiovisu
elle medier: i2i Audiovisuell», som utfyller pro
grammene MEDIA Pluss og MEDIA — Opplæ
ring, markerte et ytterligere trinn i gjennomfø
ringen av Fellesskapets politikk om støtte til 
den audiovisuelle sektor. Formålet med tiltaket 
er særlig å bidra til å løse de finansieringspro
blemene små og mellomstore bedrifter 
(SMBer) i denne sektoren har. Evalueringen av 
«Vekst og audiovisuelle medier: 
i2i Audiovisuell» har vist at tiltaket har oppfylt 
sektorens behov og at det er behov å videreføre 
Fellesskapets innsats langs de samme linjene, 
men at tiltakene i større grad bør være rettet 
mot sektorens særskilte behov. 

12. Den europeiske audiovisuelle sektor kjenne
tegnes av et betydelig potensial for vekst, inno
vasjon og dynamikk, av fragmentering av mar

kedet som en følge av kulturelt og språklig 
mangfold og, som en følge av dette, av et stort 
antall mellomstore, små og svært små bedrifter 
med en stadig mangel på kapital. Ved gjennom
føringen av Fellesskapets støtte bør det tas hen
syn til den audiovisuelle sektors egenart samt 
sikres at administrative og finansielle fram
gangsmåter med hensyn til mengden av støtte 
forenkles i så stor grad som mulig og tilpasses 
de målene som skal nås og sektorens praksis 
og behov. 

13. En stor hindring for konkurransen i hele EU er 
en tilnærmet fullstendig mangel på selskaper 
som spesialiserer seg på lånefinansiering i den 
audiovisuelle sektor. 

14. Kommisjonen og medlemsstatene bør vurdere 
sin støtte til den audiovisuelle sektor på nytt, 
særlig på grunnlag av resultatene av det forbe
redende tiltaket «Vekst og audiovisuelle 
medier: i2i Audiovisuell», for å avgjøre i hvilken 
grad framtidig støtte kan forenkle utviklingen 
av spesielle tilbud til små og mellomstore 
bedrifter med hensyn til lånefinansiering. 

15. Lånefinansieringssystemer som er utviklet i 
medlemsstatene for å fremme nasjonale audio
visuelle prosjekter og for å skaffe til veie privat 
kapital, bør undersøkes for å se om slik kapital 
kan gjøres tilgjengelig for ikke-nasjonale euro
peiske prosjekter. 

16. Økt åpenhet og spredning av informasjon om 
det europeiske audiovisuelle markedet kan 
gjøre aktørene i sektoren, særlig små og mel
lomstore bedrifter, mer konkurransedyktige. 
Dette kan gi større forståelse for industriens 
potensial, og styrke private investorers tillit. 
Det vil også gjøre det enklere å evaluere og 
følge opp Fellesskapets tiltak. Den europeiske 
unions deltaking i Det europeiske observato
rium for det audiovisuelle område skal bidra til 
å nå disse målene. 

17. I et fellesskap med 25 medlemsstater blir sam
arbeid i økende grad et strategisk middel for å 
styrke den europeiske filmindustriens konkur
ransedyktighet. Det er derfor behov for økt 
støtte til nettverksprosjekter i hele EU på alle 
nivåer i MEDIA-programmet — opplæring, 
utvikling, distribusjon og markedsføring. Dette 
gjelder særlig samarbeid med aktører fra de 
medlemsstatene som ble medlemmer i Den 
europeiske union etter 30. april 2004. Det bør 
understrekes at enhver strategi for samarbeid 
mellom aktørene i den audiovisuelle sektor må 
være i samsvar med Fellesskapets konkurran
serett. 
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18. Offentlig støtte til kinoer på europeisk, nasjo
nalt, regionalt eller lokalt plan er viktig for å 
løse sektorens strukturelle problemer og å 
gjøre det mulig for den europeiske audiovisu
elle industrien å møte utfordringene knyttet til 
globaliseringen. 

19. Søkerstater til Den europeiske union og de 
EFTA-statene som er medlemmer av EØS-avta
len, anses som potensielle deltakere i felles
skapsprogrammene, i samsvar med de avtaler 
som er inngått med disse statene. 

20. Det er behov for å styrke samarbeidet mellom 
MEDIA og Eurimages, men uten at det fører til 
finansiell og administrativ integrasjon. 

21. Det europeiske råd vedtok på sitt møte i Tessa
loniki 19. og 20. juni 2003 «Handlingsplanen for 
Vest-Balkan: På vei mot europeisk integra
sjon», der det fastslås at stater som gjennomgår 
en stabiliserings- og tilknytningsprosess, skal 
kunne delta i fellesskapsprogrammer, på 
grunnlag av rammeavtaler som vil bli inngått 
mellom Fellesskapet og disse statene. 

22. De andre europeiske statene som er parter i 
Europarådets konvensjon om fjernsyn over lan
degrensene, utgjør en integrert del av det euro
peiske audiovisuelle området og bør derfor, 
dersom de ønsker det, og samtidig som det tas 
hensyn til budsjettmessige overveielser eller 
prioriteringer innenfor deres audiovisuelle 
industrier, få anledning til å delta i dette pro
grammet eller nyte godt av et mer begrenset 
samarbeid på grunnlag av tilleggsbevilgninger 
og særskilte ordninger, i samsvar med vilkår 
som vil bli fastsatt i avtaler mellom de berørte 
partene. 

23. Samarbeid som utvikles med ikke-europeiske 
tredjestater på grunnlag av gjensidige og balan
serte interesser, kan skape merverdi for den 
europeiske audiovisuelle industrien med hen
syn til markedsføring, markedsadgang, distri
busjon, spredning og visning av europeiske 
verk i disse statene. Et slikt samarbeid bør utvi
kles på grunnlag av tilleggsbevilgninger og 
særordninger som skal avtales mellom de 
berørte parter. 

24. Det bør iverksettes egnede tiltak for å hindre 
uregelmessigheter og bedrageri og for å tilba
kebetale midler som er tapt eller urettmessig 
utbetalt, eller anvendt på en feilaktig måte. 

25. I denne beslutning fastsettes for hele program
mets varighet en finansiell ramme som utgjør 
det viktigste referansegrunnlaget for budsjett
myndighetene ved den årlige budsjettbehand
lingen, som definert i punkt 37 i den tverrinsti

tusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom Euro
paparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og god økonomistyring5. 

26. De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre 
denne beslutning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 
om fastsettelse av nærmere regler for utøvel
sen av den gjennomføringsmyndighet som er 
tillagt Kommisjonen6. 

27. Ordningene for å overvåke og evaluere tilta
kene bør omfatte detaljerte, årlige rapporter 
samt særskilte, målbare, oppnåelige, relevante 
og tidsbegrensede mål og indikatorer. 

28. Det må fastsettes tiltak for å styre overgangen 
fra programmene under MEDIA Pluss og 
MEDIA — Opplæring til programmet fastsatt 
ved denne beslutning. 

29. Ettersom målene for denne beslutning ikke i til
strekkelig grad kan nås av medlemsstatene,  og 
derfor på grunn av tiltakets omfang og virknin
ger bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fel
lesskapet iverksette tiltak i samsvar med nær
hetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 
5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 
fastsatt i nevnte artikkel, går dette vedtak ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 
målene — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 
Kapittel I 

Overordnede mål og budsjett 

Artikkel 1 

Programmets overordnede mål og prioriterin
ger 

1.	 I denne beslutning fastsettes et program for 
støtte til den europeiske audiovisuelle sektor, 
heretter kalt  «programmet», for perioden 1. ja
nuar 2007 – 31. desember 2013. 

2.	 Den audiovisuelle sektor er et viktig virkemid
del for å overføre og utvikle europeiske kultu
relle verdier og for å skape høyt kvalifiserte, 
framtidsorienterte arbeidsplasser. Sektorens 
skaperevne har en positiv innvirkning på kon
kurransedyktigheten og på offentlighetens kul
turelle interesse. Hensikten med programmet 
er å styrke den audiovisuelle sektor økono
misk, gjennom å utvikle en industri som tilbyr 
et sterkt og mangfoldig innhold og en verdifull 
og tilgjengelig arv, slik at den blir i stand til å 

5	 EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1. 
6	 EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen sist endret ved 

beslutning nr. 2006/512/EF (EUT L 200 av 22.7.2006, 
s. 11). 
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spille sin kulturelle rolle mer effektivt, og å gi

nasjonal støtte en merverdi.

Programmets overordnede mål er å:

a) bevare og styrke Europas kulturelle og


språklige mangfold samt filmarv og audiovi
suelle arv, å sikre offentligheten tilgang til 
denne arven og å fremme tverrkulturell dia
log, 

b) øke europeiske audiovisuelle verks utbre
delse og seerantall innenfor og utenfor Den 
europeiske union, blant annet gjennom 
bedre samarbeid mellom aktørene, 

c) styrke den europeiske audiovisuelle sek
tors konkurranseevne innenfor rammen av 
et åpent og konkurransedyktig europeisk 
marked som virker positivt på sysselsettin
gen, blant annet gjennom å fremme kontakt 
mellom yrkesutøvere på det audiovisuelle 
området. 

3. For å nå disse målene skal programmet støtte: 
a) i førproduksjonsfasen av audiovisuell pro

duksjon: tilegning og styrking av ferdighe
ter på det audiovisuelle området og utvik
ling av europeiske audiovisuelle verk, 

b) i etterproduksjonsfasen av audiovisuell pro
duksjon: distribusjon og markedsføring av 
europeiske audiovisuelle verk, 

c) Forsøksprosjekter for å sikre at program-
met tilpasses utviklingene i markedet. 

4. Følgende prioriteringer gjelder for innsatsom
rådene fastsatt i nr. 3: 
a) fremme skaperevnen i den audiovisuelle 

sektor samt kunnskap om og spredning av 
Europas filmarv og audiovisuelle arv, 

b) styrke strukturen i den europeiske audiovi
suelle sektor, særlig små og mellomstore 
bedrifter, 

c) redusere ubalansene i det europeiske 
audiovisuelle markedet mellom stater med 
høy audiovisuell produksjonskapasitet og 
stater eller regioner med lav audiovisuell 
produksjonskapasitet og/eller et begrenset 
geografisk og språklig område, 

d) følge med på og støtte utviklingene i marke
det med hensyn til digitalisering, herunder 
markedsføring av interessante digitale kata
loger over europeiske filmer på digitale 
plattformer. 

Artikkel 2 

Den finansielle rammen 

1.	 Den finansielle rammen for gjennomføringen 
av dette program i tidsrommet fastsatt i artikkel 
1 nr. 1, er satt til 754 950 000 millioner euro. 

Den veiledende fordelingen av dette beløpet på 
områder er vist i punkt 1.4 i Kapittel II i vedleg
get. 

2.	 Budsjettmyndigheten skal godkjenne de årlige 
bevilgningene innenfor den finansielle ram-
mens grenser. 

Kapittel II 

Særskilte mål i førproduksjonsfasen av audio
visuell produksjon 

Artikkel 3 

Tilegning og styrking av ferdigheter på det 
audiovisuelle området 

På området tilegning og styrking av ferdigheter er 
programmets mål å: 
1. styrke europeiske audiovisuelle yrkesutøveres 

ferdigheter på områdene utvikling, produksjon, 
distribusjon/spredning og markedsføring, med 
sikte på å forbedre europeiske audiovisuelle 
verks kvalitet og potensial. Programmet skal 
særlig støtte tiltak innenfor følgende områder: 
a) manuskriptskrivingsteknikker med sikte på 

å øke europeiske audiovisuelle verks kvali
tet og mulige utbredelse, 

b) økonomisk, finansiell og forretningsmessig 
ledelse av produksjon, distribusjon og mar
kedsføring av audiovisuelle verk for å gjøre 
det mulig å utvikle europeiske strategier 
allerede i utviklingsfasen, 

c) bruk av digitale teknologier i tidligfasen av 
produksjon, etterproduksjon, distribusjon, 
markedsføring og arkivering av europeiske 
audiovisuelle programmer. 

Det skal også iverksettes tiltak for å sikre del-
taking av yrkesutøvere og lærere fra andre sta
ter enn dem der opplæringstiltakene som støt
tes i henhold til nr. 2 bokstav a), b) og c), finner 
sted, 

2.	 styrke den europeiske dimensjonen av audiovi
suelle opplæringstiltak gjennom: 
a) støtte til nettverksbygging og mobilitet for 

europeiske opplæringsfagfolk, særlig: 
– europeiske filmskoler,

– opplæringsinstitusjoner,

– bransjens parter, 

b) opplæring av lærere, 
c) støtte til filmskoler, 
d) samordnings- og markedsføringstiltak for 

de organer som støttes med hensyn til tilta
kene nevnt i nr. 1, 

3.	 gjøre det mulig for yrkesutøvere fra de med
lemsstatene som sluttet seg til Den europeiske 
union etter 30. april 2004, gjennom spesielle sti
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pender, å delta i opplæringstiltakene nevnt i 
nr. 1. 

Tiltakene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 skal gjennomføres i 
samsvar med bestemmelsene i vedlegget. 

Artikkel 4 

Utvikling 

1. Programmets mål i forbindelse med utvikling 
er å: 
a) støtte utviklingen av produksjonsprosjekter 

som drives av uavhengige produksjonssel
skaper, og som er beregnet på det euro
peiske og internasjonale markedet, 

b) støtte utarbeidelsen av finansieringsplaner 
for europeiske produksjonsselskaper og 
prosjekter, særlig finansiering av sampro
duksjoner. 

2.	 Kommisjonen skal treffe tiltak for å sikre at 
virksomhetene som støttes i forbindelse med 
styrking av bransjeferdigheter og tiltakene fast
satt i nr. 1, utfyller hverandre. 

3.	 Tiltakene fastsatt i nr. 1, 2 og 3 skal gjennomfø
res i samsvar med bestemmelsene i vedlegget. 

Kapittel II 

Særskilte mål i etterproduksjonsfasen av 
audiovisuell produksjon 

Artikkel 5 

Distribusjon og spredning 

Programmets mål på området distribusjon og 
spredning er å: 
a)	 styrke europeisk distribusjon ved å oppmuntre 

distributørene til å investere i samproduksjon, 
innkjøp og markedsføring av ikke-nasjonale eu
ropeiske filmer og til å utarbeide samordnede 
markedsføringsstrategier, 

b) øke utbredelsen av ikke-nasjonale europeiske 
filmer på de europeiske og internasjonale mar
kedene ved å stimulere til eksport, distribusjon 
på alle typer medier og kinoframvisning, 

c) fremme tverrnasjonal spredning av europeiske 
audiovisuelle verk produsert av uavhengige 
produksjonsselskaper ved å oppmuntre til sam
arbeid mellom senderselskap på den ene siden 
og uavhengige produsenter og distributører på 
den andre siden, 

d) oppmuntre til digitalisering av europeiske au
diovisuelle verk og til utvikling av en konkur
ransedyktig, digital markedsplass, 

e) oppmuntre kinoer til å utnytte de mulighetene 
som digital distribusjon tilbyr. 

Tiltakene fastsatt i bokstav a) til e) skal gjennomfø
res i samsvar med bestemmelsene i vedlegget. 

Artikkel 6 

Markedsføring 

Programmets mål på området markedsføring er å: 
a) øke utbredelsen av europeiske audiovisuelle 

verk ved å sikre at den europeiske audiovisuel
le sektor har tilgang til europeiske og interna
sjonale bransjemarkeder, 

b) lette det europeiske og internasjonale publi
kums tilgang til europeiske audiovisuelle verk, 

c)	 oppmuntre nasjonale organisasjoner som arbei
der med markedsføring av filmer og audiovisu
elle programmer, til felles tiltak 

d)	 oppmuntre til markedsføring av Europas 
filmarv og audiovisuelle arv og lette publikums 
tilgang til dem på både europeisk og internasjo
nalt plan. 

Tiltakene fastsatt i bokstav a) til d) skal gjennomfø
res i samsvar med bestemmelsene i vedlegget. 

Kapittel IV 

Forsøksprosjekter 

Artikkel 7 

Forsøksprosjekter 

1.	 Programmet kan gi støtte til forsøksprosjekter 
for å sikre at det tilpasser seg utviklingene i 
markedet, med særlig vekt på innføring og 
bruk av informasjons- og kommunikasjonstek
nologier. 

2.	 Kommisjonen skal i forbindelse med gjennom
føringen av nr. 1 bistås av teknisk rådgivende 
grupper bestående av eksperter utpekt av med
lemsstatene på grunnlag av et forslag fra Kom
misjonen. 

Kapittel V 

Regler for gjennomføring av programmet og 
finansielle bestemmelser 

Artikkel 8 

Bestemmelser om tredjestater 

1.	 Programmet skal være åpent for deltaking fra 
følgende stater, forutsatt at de oppfyller de nød
vendige vilkår samt at tilleggsbevilgninger er 
mottatt: 
a) EFTA-stater som er medlemmer av EØS, i 

samsvar med EØS-avtalens bestemmelser, 
b) søkerstater som omfattes av en strategi om 

forhåndstiltredelse til Den europeiske 
union, i samsvar med allmenne prinsipper 
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og generelle vilkår og regler for disse state
nes deltaking i fellesskapsprogrammer, 
som fastsatt i henholdsvis rammeavtalen og 
i Assosieringsrådets beslutninger, 

c) Vest-Balkanstatene i samsvar med regler 
som avtales med disse landene i forbindelse 
med rammeavtaler som vil bli inngått, og 
som vil styre disse landenes deltaking i fel
lesskapsprogrammer. 

2.	 Programmet skal være åpent for deltaking fra 
stater som er parter i Europarådets konvensjon 
om fjernsyn over landegrensene, selv om de 
ikke er nevnt i nr. 1, forutsatt at tilleggsbevilg
ninger mottas i tråd med de vilkår som vil bli 
avtalt mellom de berørte partene. 

3.	 Åpning av programmet for de europeiske tred
jestatene nevnt i nr. 1 og 2 kan gjøres avhengig 
av en forhåndsundersøkelse av om disse state
nes nasjonale lovgivning er forenlig med gjel
dende fellesskapsrett, herunder artikkel 6 nr. 5 
i rådsdirektiv 89/552/EØF av 3. oktober 1989 
om samordning av visse bestemmelser om utø
velse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov 
eller forskrift i medlemsstatene7. Denne 
bestemmelse får ikke anvendelse på tiltak i 
henhold til i artikkel 3 i denne beslutning. 

4.	 Programmet skal også være åpent for samar
beid med andre tredjestater som har inngått 
assosierings- eller samarbeidsavtaler med Den 
europeiske union som inneholder klausuler om 
den audiovisuelle sektor, forutsatt at det opp
nås enighet om hvilke tilleggsbevilgninger og 
særordninger samarbeidet skal bygge på. De 
Vest-Balkanstatene nevnt i nr. 1 som ikke 
ønsker full deltaking i programmet, kan delta i 
programmet på de vilkår som er fastsatt i dette 
nummer. 

Artikkel 9 

Finansielle bestemmelser 

1.	 Fysiske og juridiske personer kan motta støtte 
fra programmet. 

Med forbehold for de avtaler og konvensjo
ner som Fellesskapet er part i, skal foretak som 
mottar støtte fra programmet eies og fortsatt 
eies, enten direkte eller ved flertallsandel, av 
medlemsstatene og/eller borgere i medlems
statene. 

2.	 Kommisjonen kan avgjøre om visse typer støt
temottakere og tiltak kan unntas fra kravet om 
kontroll av de bransjeferdigheter og -kvalifika
sjoner som kreves for å fullføre et tiltak eller et 

EFT L 298 av 17.10.1989, s. 23. 

arbeidsprogram på en vellykket måte. Kommi
sjonen kan også ta hensyn til den typen tiltak 
som støttes, målgruppens profil i den aktuelle 
audiovisuelle sektoren og programmets mål. 

3.	 Avhengig av type tiltak, kan finansiell støtte gis 
i form av tilskudd eller stipend, eller i form av 
ethvert annet instrument godkjent ved rådsfor
ordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. 
juni 2002 om finansreglementet som får anven
delse på de europeiske fellesskaps alminnelige 
budsjett8. Kommisjonen kan også utdele priser 
til programmets tiltak eller prosjekter. Avhen
gig av type tiltak, kan det gis tillatelse til bruk av 
enhetskostnadstariffer eller til finansiering 
etter fast sats for bidrag som ikke overstiger 
beløpet nevnt artikkel 181 i Kommisjonsforord
ning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om fastset
telse av nærmere regler for gjennomføring av 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20029. 

4.	 Kommisjonen skal i forbindelse med størrelsen 
på det tildelte stipendet overholde forholds
messighetsprinsippet med hensyn til adminis
trative og finansielle krav, som for eksempel 
støttekriterier og finansiell evne. 

5.	 Finansiell støtte gitt i henhold til programmets 
vilkår, kan ikke overstige 50 % av de endelige 
kostnadene for det tiltak som støttes. I de tilfel
ler der dette er uttrykkelig angitt i vedlegget, 
kan denne prosentandelen imidlertid økes til 
inntil 75 % av tiltakets kostnader. Videre skal 
det ved tildeling av slik støtte sikres at fram
gangsmåtene for tildelingen er oversiktlige og 
upartiske. 

6.	 I tråd med de samfinansierte tiltakenes egenart 
og i samsvar med artikkel 112 nr. 1 i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002, kan Kommisjo
nen beslutte at kostnader som har direkte til
knytning til gjennomføringen av det støttede til
taket, er støtteberettigede, selv om kostnadene 
delvis var forårsaket av støttemottakeren før 
utvelgingen fant sted. 

7.	 I samsvar med artikkel 113 nr. 1 i forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 og i forbindelse 
med artikkel 172 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 2342/2002, kan samfinansiering skje helt 
eller delvis i form av naturalytelser dersom ver
dien av bidraget ikke overstiger de faktiske 
kostnadene, behørig dokumentert i form av 
regnskapsbilag, eller de kostnadene som van
ligvis aksepteres i det aktuelle markedet. Loka
ler som gjøres tilgjengelige for opplærings

8 EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. 
9 EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1. 7 
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eller markedsføringsformål kan inngå i slike 
bidrag. 

8.	 Alle beløp som tilbakebetales under program-
met, dvs. beløp fra MEDIA-programmene 
(1991 - 2006) og beløp som ikke er brukt i 
utvalgte prosjekter, skal overføres til MEDIA 
2007-programmet. 

Artikkel 10 

Gjennomføring av denne beslutning 

1.	 Kommisjonen er ansvarlig for gjennomførin
gen av programmet i samsvar med bestemmel
sene fastsatt i vedlegget. 

2. De nødvendige tiltak for gjennomføringen av 
denne beslutning med hensyn til spørsmålene 
omhandlet nedenfor, skal vedtas etter fram
gangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2: 
a) de overordnede retningslinjer for alle tiltak 

som er beskrevet i vedlegget, 
b) innholdet i forslagsinnbydelsene, fastsettel

sen av kriterier og framgangsmåtene for 
utvelging av prosjekter, 

c) spørsmål knyttet til den årlige interne forde
lingen av midler fra programmet, herunder 
fordelingen mellom tiltak på områdene styr
king av bransjeferdigheter, utvikling, distri
busjon/spredning og markedsføring, 

d) nærmere bestemmelser om overvåking og 
evaluering av tiltakene, 

e) alle forslag om tildeling av fellesskapsmid
ler på over 200 000 euro per støttemottaker 
og år for opplæring og markedsføring, på 
over 200 000 euro for utvikling og på over 
300 000 euro for distribusjon. 

f)	 utvelgingen av forsøksprosjekter, jf. artik
kel 7. 

3.	 De nødvendige tiltak for gjennomføringen av 
denne beslutning knyttet til alle andre spørs
mål, skal vedtas etter framgangsmåten nevnt i 
artikkel 11 nr. 3. 

Artikkel 11 

Komitéframgangsmåte 

1.	 Kommisjonen skal bistås av en komité. 
2.	 Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 

7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse. 
3.	 Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslut

ning 1999/468/EF skal være to måneder. 
4.	 Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 

7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samti
dig som det tas hensyn til bestemmelsene i 
beslutningens artikkel 8. 

5.	 Komiteen fastsetter sin forretningsorden. 

Artikkel 12 

MEDIA-kontor 

1.	 Det europeiske MEDIA-kontornettverket skal 
være ansvarlig for å spre informasjon om pro
grammet i medlemsstatene, særlig om prosjek
ter over landegrensene, øke synligheten av pro
grammet og oppmuntre til bruk av det, samti
dig som artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 over
holdes, som fastsatt i punkt 2.2 i Kapittel II i 
vedlegget. 

2.	 Det skal oppmuntres til samarbeid mellom 
MEDIA-kontor ved hjelp av nettverk, særlig 
nærnett, for å lette utvekslinger og kontakter 
mellom bransjeaktørene og for å skape mer 
offentlig oppmerksomhet om viktige begiven
heter som støttes av programmet, samt om pri
ser og utmerkelser som deles ut innenfor ram-
men av programmet. 

3. MEDIA-kontorene skal oppfylle følgende krite
rier: 
a) ha et tilstrekkelig antall ansatte med til

fredsstillende bransje- og språkkunnskaper 
til å arbeide i et miljø basert på internasjo
nalt samarbeid, 

b) ha en tilfredsstillende infrastruktur, særlig 
med hensyn til data- og kommunikasjonsut
styr, 

c) virke i en administrativ sammenheng som 
gjør dem i stand til å utføre sine oppgaver på 
en tilfredsstillende måte og å unngå interes
sekonflikter. 

Artikkel 13 

Sammenheng og komplementaritet 

1.	 I forbindelse med gjennomføringen av pro
grammet skal Kommisjonen, i nært samarbeid 
med medlemsstatene, sikre overordnet sam
menheng og komplementaritet med annen re
levant fellesskapspolitikk samt med andre pro
grammer og tiltak som har innvirkning på opp
læringsområdet og det audiovisuelle området. 

2.	 Kommisjonen skal også sikre at programmet 
samordnes med andre fellesskapsprogrammer 
innenfor områdene utdanning, opplæring, fors
kning og informasjonssamfunnet. 

3.	 Kommisjonen skal sikre effektiv kontakt mel
lom dette program og de programmer og tiltak 
på opplæringsområdet og på det audiovisuelle 
området som gjennomføres innenfor rammen 
av Fellesskapets samarbeid med tredjestater 
og relevante internasjonale organisasjoner, 
særlig Europarådet (Eurimages og Det euro
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peiske observatorium for det audiovisuelle 
område, heretter kalt «Observatoriet»). 

Artikkel 14 

Overvåking og evaluering 

1. Kommisjonen skal sørge for forhåndsevalue
ring, overvåking og etterevaluering av tiltakene 
omfattet av denne beslutning. Det skal tas hen
syn til resultatene av overvåkings- og evalue
ringsprosessen ved gjennomføringen av pro
grammet. 

Kommisjonen skal sørge for at det regelmes
sig foretas en ekstern og uavhengig evaluering 
av programmet. For å sikre en effektiv evalue
ring av programmet kan Kommisjonen samle 
inn opplysninger med sikte på å overvåke alle 
virksomheter som støttes av programmet. Eva
lueringen bør ta hensyn til komiteens regler om 
overvåking og evaluering nevnt i artikkel 10 nr. 
2 bokstav d). 

Overvåkingsprosessen skal omfatte utarbei
ding av rapportene nevnt i nr. 2 bokstav a) og 
(c), samt særskilte virksomheter. 

2. Kommisjonen skal oversende Europaparla
mentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og 
sosiale komité og Regionkomiteen: 
a) senest tre år etter starten av programmet: 

en foreløpig rapport med evaluering av de 
oppnådde resultatene og av de kvalitative 
og kvantitative sidene ved gjennomføringen 
av programmet, 

b) senest fire år etter starten av programmet: 
en underretning om videreføringen av pro
grammet, 

c) innen 31. desember 2015: en detaljert evalu
eringsrapport som om gjennomføringen og 
resultatene av programmet etter at pro
grammet er gjennomført. 

Kommisjonen skal via MEDIA-kontorene 
offentliggjøre og spre alle relevante statistikker 
og analyser. 

3.	 Rapporter som utarbeides i henhold til nr. 2 
bokstav a) og c), skal klargjøre programmets 
merverdi. 

Artikkel 15 

Overgangsbestemmelser 

Tiltak som igangsettes før 31. desember 2006 på 
grunnlag av rådsbeslutning 2000/821/EF10 og 
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 163/ 
2001/EF11, skal fortsette å være omfattet av 

10 EFT L 13 av 17.1.2001, s. 82. 
11 EFT L 26 av 27.1.2001, s. 1. 

bestemmelsene i de nevnte beslutninger til de 
avsluttes. 

Komiteen som omhandles i artikkel 8 i beslut
ning 2000/821/EF og i artikkel 6 i beslutning nr. 
163/2001/EF, skal erstattes av komiteen som 
omhandles i artikkel 11 i denne beslutning. 

Kapittel VI 

Informasjon om den europeiske audiovisuelle 
sektor og deltaking i det europeiske observa
torium for det audiovisuelle område 

Artikkel 16 

Informasjon om den europeiske audiovisuelle 
sektor 

Den europeiske union skal bidra til økt åpenhet og 
spredning av informasjon om den europeiske 
audiovisuelle sektor. 

Artikkel 17 

Deltaking i Det europeiske observatorium for 
det audiovisuelle området 

Med sikte på gjennomføring av artikkel 16 skal 
Den europeiske union være medlem av observato
riet gjennom hele programmets levetid. 

Den europeiske union skal representeres av 
Kommisjonen i sine kontakter med observatoriet. 

Artikkel 18 

Bidrag for å oppfylle programmets mål 

Den europeiske unions deltakelse i observatoriet 
skal være en integrert del av dette program og 
bidra til å oppfylle programmets mål ved å: 
a) oppmuntre til åpenhet i markedet ved å gjøre 

det lettere å sammenligne de opplysninger som 
samles inn i de ulike statene, og sikre at aktøre
ne har tilgang til statistikker samt økonomisk 
og juridisk informasjon, særlig om de med
lemsstatene som har sluttet seg til Den euro
peiske union etter 30. april 2004, for på den må
ten å øke den europeiske audiovisuelle sektors 
konkurranseevne og muligheter til å utvikle 
seg. 

b) åpne for en mer effektiv overvåking av pro
grammet og lette evalueringen av det. 

Artikkel 19 

Overvåking og evaluering 

Overvåking og evaluering av Den europeiske uni
ons deltaking i observatoriet skal gjennomføres 
innenfor rammen av overvåkingen og evaluerin
gen av programmet i samsvar med artikkel 14. 
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Kapittel VI 

Ikrafttredelse 

Artikkel 20 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at 
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2007. 

Utferdiget i Strasbourg, 15. november 2006. 

For Europaparlamentet 
Formann 
J. P. BORRELL FONTELLES 

For Rådet 
Formann 
P. LEHTOMÄKI 

Vedlegg 

Kapittel I 

Operative mål og tiltak som skal gjennomføres 

1. Tilegning og styrking av ferdigheter på det 
audiovisuelle området 

1.1. Styrke europeiske audiovisuelle yrkesutøveres 
ferdigheter på områdene utvikling, produksjon, dis
tribusjon/spredning og markedsføring, med sikte på 
å forbedre europeiske audiovisuelle verks kvalitet og 
potensial 

1.1.1. Manuskriptskrivingsteknikker 
Operativt mål 
–	 Gi erfarne manuskriptskrivere muligheten til å 

forbedre sin evne til å utvikle teknikker basert 
på tradisjonelle og interaktive skrivemetoder. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Støtte utvikling, gjennomføring og oppdate

ring av opplæringsmoduler om temaer som 
identifisering av målgrupper, redigering og ut
vikling av skript for et internasjonalt publikum 
og forholdet mellom blant andre manuskript
skriver, redaktør, regissør, produsent og dis
tributør. 

–	 Støtte fjernundervisning og oppmuntre til ut
vekslinger og partnerskap som knytter 
sammen stater og regioner med liten audiovisu
ell produksjonskapasitet og/eller med et be
grenset språklig eller geografisk område. 

1.1.2. Økonomisk, finansiell og forretningsmessig 
ledelse av produksjon, distribusjon og markedsfø
ring av audiovisuelle verk 
Operativt mål 
–	 Utvikle fagfolkenes evne til å forstå og integre

re den europeiske dimensjonen på områdene 
utvikling, produksjon, salg, distribusjon/spred
ning og markedsføring av audiovisuelle pro
grammer. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Støtte utvikling, gjennomføring og oppdatering 

av opplæringsmoduler om temaet ledelse, sam
tidig som det tas hensyn til den europeiske di
mensjonen. 

–	 Støtte fjernundervisning og oppmuntre til ut
vekslinger og partnerskap som knytter 
sammen stater og regioner med liten audiovisu
ell produksjonskapasitet og/eller med et be
grenset språklig eller geografisk område. 

1.1.3. Bruk av digitale teknologier i tidligfasen av 
produksjon, etterproduksjon, distribusjon, mar
kedsføring og arkivering av europeiske audiovisu
elle programmer. 
Operativt mål 
–	 Utvikle fagfolkenes evne til bruke digitale tek

nologier, særlig på områdene produksjon, et
terproduksjon, distribusjon, markedsføring, ar
kivering og multimedia. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Støtte utvikling, gjennomføring og oppdatering 

av opplæringsmoduler på området digitale au
diovisuelle teknologier. 

–	 Støtte fjernundervisning og oppmuntre til ut
vekslinger og partnerskap som knytter 
sammen stater og regioner med liten audiovisu
ell produksjonskapasitet og/eller med et be
grenset språklig eller geografisk område. 

1.2. Styrke den europeiske dimensjonen av audiovi
suelle opplæringstiltak 

1.2.1. Støtte nettverksbygging og mobilitet for 
europeiske opplæringsaktører, særlig europeiske 
filmskoler, opplæringsinstitusjoner, bransjens par
ter 
Operativt mål 
–	 Oppmuntre til utvekslinger og samarbeid mel

lom eksisterende opplæringsinstitusjoner og/ 
eller -virksomheter. 
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Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Oppmuntre programmets støttemottakere til å 

styrke samordningen av sine opplæringsvirk
somheter, særlig de som gjelder videreopplæ
ring, med sikte på å utvikle et europeisk nett
verk som kan motta fellesskapsstøtte, særlig 
med sikte på samarbeid mellom aktørene, her-
under fjernsynsselskap. 

1.2.2. Opplæring av lærere, 
Operativt mål 
–	 Sikre at lærerne er kvalifiserte. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Bidra til opplæring av lærere, særlig ved hjelp 

av fjernundervisning. 

1.2.3. Støtte til filmskoler, 
Operativt mål 
–	 Oppmuntre til bevegelighet av kinostudenter i 

Europa. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Oppmuntre til flyttestipender knyttet til et opp

læringsprosjekt. 
–	 Oppmuntre til uvikling av nye talenter og fag-

folk gjennom opprettelse av en pris for nye ta
lenter. 

1.2.4. Innføring av samordnings- og markedsfø
ringstiltak fra institusjonene som mottar støtte i 
henhold til 1.2.1 
Operativt mål 
–	 Fremme samordning og markedsføring av de 

prosjekter som støttes av programmet. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Bidra til målrettede tiltak for samordning og 

markedsføring av de opplæringsvirksomhete
ne som støttes av programmet. 

1.2.5. Gjennom spesielle stipender gjøre det mulig 
for yrkesutøvere fra de medlemsstatene som slut
tet seg til Den europeiske union etter 30. april 2004, 
å delta i opplæringstiltakene fastsatt i nr. 1.1. 
Operativt mål 
–	 Gjøre det lettere for yrkesutøvere fra de med

lemsstatene som sluttet seg til Den europeiske 
union etter 30. april 2004, å delta i prosjekter 
som støttes av programmet. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Bidra til opprettelse av en støtteordning. 

2. Utvikling 

2.1. Støtte utviklingen av produksjonsprosjekter 
beregnet på det europeiske og internasjonale 
markedet som foreslås av uavhengige produksjons
selskaper, særlig små og mellomstore bedrifter 

Operativt mål 
–	 Støtte utviklingen av følgende typer europeiske 

verk: spillefilmer, animasjonsfilmer, dokumen
tarfilmer og multimedia. 

–	 Oppmuntre selskapene til å produsere kvali
tetsverk med internasjonalt potensial. 

–	 Oppmuntre selskapene til å benytte digitale 
teknologier for produksjon og distribusjon alle
rede i utviklingsfasen. 

–	 Oppmuntre selskapene til å utvikle strategier 
for internasjonal framvisning, markedsføring 
og distribusjon allerede i utviklingsfasen. 

–	 Gjøre det mulig for små og mellomstore bedrif
ter å få støtte til utvikling, og skreddersy tiltake
ne for å tilfredsstille deres behov. 

–	 Øke tiltakenes komplementaritet med de tilta
kene som får støtte fra MEDIA, for å styrke yr
kesutøvernes ferdigheter. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Støtte utviklingen av audiovisuelle prosjekter 

eller prosjektkataloger. 
–	 Støtte digitaliseringen av europeiske audiovisu

elle verk allerede i utviklingsfasen. 

2.2. Støtte utarbeidelsen av finansieringsplaner for 
europeiske produksjonsselskaper og -prosjekter, her-
under samproduksjonsprosjekter 

Operativt mål 
–	 Støtte produksjonsselskapenes utarbeidelse av 

finansieringsplaner for følgende typer euro
peiske verk: spillefilmer, animasjonsfilmer, do
kumentarfilmer og multimedia. 

–	 Som en oppfølging av det forberedende tiltaket 
«Vekst og audiovisuelle medier: i2i Audiovisu
ell» oppmuntre til å finne europeiske finanspart
nere for å oppnå synergi mellom offentlige og 
private investorer samt til å utarbeide distribu
sjonsstrategier allerede i produksjonsfasen. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Gi støtte til indirekte kostnader knyttet til privat 

finansiering av produksjons- og samproduk
sjonsprosjekter som foreslås av små og mel
lomstore bedrifter (som for eksempel finans
kostnader, forsikringskostnader og kostnader i 
forbindelse med ferdigstillelsesgarantier). 

–	 Støtte små og mellomstore bedrifters, særlig 
uavhengige produksjonsselskapers, tilgang til 
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finansieringsselskaper som utarbeider investe
ringsplaner for utvikling og samproduksjon av 
audiovisuelle verk med potensial for internasjo
nal distribusjon. 

–	 Oppmuntre finansielle mellommenn til å støtte 
utvikling og samproduksjon av audiovisuelle 
verk med potensial for internasjonal distribu
sjon. 

–	 Støtte samarbeidet mellom nasjonale byråer i 
den audiovisuelle sektor. 

3. Distribusjon og spredning 

Horisontalt operativt mål 

–	 Øke det kulturelle og språklige mangfoldet i eu
ropeiske audiovisuelle verk. 

Tiltak som skal gjennomføres 

–	 Støtte dubbing og teksting av europeiske audio
visuelle verk med sikte på distribusjon og 
spredning gjennom alle tilgjengelige kanaler, 
særlig digitale kanaler, til fordel for produsen
ter, distributører og senderselskap. 

3.1. Styrke europeisk distribusjon ved å oppmuntre 
distributørene til å investere i samproduksjon, inn
kjøp og markedsføring av ikke-nasjonale europeiske 
filmer og til å utarbeide samordnede markedsfø
ringsstrategier 

Operativt mål nr. 1 
–	 Oppmuntre filmdistributørene til å investere i 

samproduksjon, kjøp av bruksrettigheter og 
markedsføring av ikke-nasjonale europeiske fil
mer. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Etablere et system for automatisk støtte til eu

ropeiske distributører, der støtten står i forhold 
til antall solgte kinobilletter for ikke-nasjonale 
europeiske filmer i de medlemsstatene som 
deltar i programmet, med et tak for hver film og 
tilpasset den enkelte medlemsstat. 

–	 Distributørene kan bare investere denne støt
ten i: 
–	 samproduksjon av ikke-nasjonale europeis

ke filmer, 
–	 kjøp av bruksrettigheter til ikke-nasjonale 

europeiske filmer, 
–	 redigering (kopiering, dubbing og teksting) 

av, markedsføring av og reklame for ikke
nasjonale europeiske filmer. 

Operativt mål nr. 2 
–	 Oppmuntre europeiske distributører til å sam

arbeide med sikte på å vedta felles strategier på 
det europeiske markedet. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Etablere et system med selektiv støtte til distri

busjon av ikke-nasjonale europeiske filmer be
regnet på grupper av distributører, og gi grup
pene direkte støtte dersom de er permanente. 

Operativt mål nr. 3 
–	 Oppmuntre til samarbeid mellom distributører, 

produsenter og selgere med sikte på å utvikle 
internasjonale markedsføringsstrategier for eu
ropeiske filmrettigheter allerede i utviklingsfa
sen. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Etablere et system med støtte til utarbeiding av 

en salgspakke for europeiske filmverk (bestå
ende av en tekstet kopi, et internasjonalt 
lydspor —  musikk og effekter — og reklame
materiell). 

Operativt mål nr. 4 
–	 Oppmuntre til at små og mellomstore bedrifter 

skal ha tilgang til finansiering i forbindelse med 
distribusjon og internasjonalt salg av ikke-na
sjonale europeiske verk. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Gi støtte til indirekte kostnader (som for ek

sempel finanskostnader og forsikring) knyttet 
til distribusjon og/eller internasjonale salgs
virksomheter, som for eksempel innkjøp av ka
taloger over ikke-nasjonale europeiske filmer, 
åpning av nye markeder for disse filmene og 
opprettelse av faste grupper av europeiske dis
tributører. 

3.2. Øke utbredelsen av ikke-nasjonale europeiske 
filmer på europeiske og internasjonale markeder 
gjennom å stimulere til eksport, distribusjon på alle 
typer medier og kinoframvisninger 

Operativt mål nr. 1 
–	 Oppmuntre filmdistributørene til å investere i 

hensiktsmessig publisering og markedsføring 
av ikke-nasjonale europeiske filmer. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Etablere et system med selektiv støtte til film

distributører for salg og markedsføring av ikke
nasjonale europeiske filmer. Utvelgingskrite
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riene for filmene kan omfatte bestemmelser 
som skiller mellom prosjektene på grunnlag av 
deres opprinnelse og størrelse på budsjettene. 

–	 Gi særlig støtte til filmer som er av interesse for 
utviklingen av europeisk kulturelt og språklig 
mangfold. 

–	 Gi støtte i et bestemt tidsrom til en katalog over 
ikke-nasjonale europeiske verk. 

Operativt mål nr. 2 
–	 Oppmuntre til framvisning av ikke-nasjonale 

europeiske verk på det europeiske markedet, 
særlig ved å støtte samordningen av et kino
nettverk. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Oppmuntre kinoeiere og operatører til i en fast

satt minsteperiode å vise en betydelig andel 
ikke-nasjonale europeiske filmer på premiere
kinoer. Støtten som skal gis til hver kino, vil bli 
bestemt på grunnlag av spilleplanen, samtidig 
som det tas hensyn til antall solgte billetter til 
ikke-nasjonale europeiske filmer i en referanse
periode. 

–	 Bidra til utviklingen av utdanningstiltak og 
holdningsskapende tiltak for unge kinogjenge
re. 

–	 Støtte etableringen og samordningen av et nett
verk av kinoeiere for å utvikle felles tiltak av 
denne type. 

Operativt mål nr. 3 
–	 Oppmuntre til internasjonalt salg og eksport av 

europeiske filmer, særlig av ikke-nasjonale eu
ropeiske filmer i Europa. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Etablere et støttesystem for europeiske selska

per som distribuerer kinofilmer internasjonalt 
(salgsagenter), der støtten gjøres avhengig av 
resultatene i markedet over et bestemt tidsrom. 
Denne støtten skal investeres i innkjøp av nye 
ikke-nasjonale europeiske filmer og i markeds
føringen av dem på de europeiske og interna
sjonale markedene. 

3.3. Fremme tverrnasjonal kringkasting av euro
peiske audiovisuelle verk produsert av uavhengige 
produksjonsselskaper ved å oppmuntre til 
samarbeid mellom senderselskap på den ene siden 
og uavhengige produsenter og distributører på den 
andre siden 

Operativt mål nr. 1 

–	 Oppmuntre til spredning av ikke-nasjonale eu
ropeiske audiovisuelle verk fra uavhengige pro
duksjonsselskaper. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Oppmuntre uavhengige produsenter til å pro

dusere verk (spillefilmer, dokumentarfilmer og 
animasjonsfilmer) som omfatter deltakelse fra 
minst tre senderselskaper fra flere medlems
stater. Utvelgingskriteriene for støttemottaker
ne kan omfatte bestemmelser som har som mål 
å skille mellom prosjektene på grunnlag av 
størrelsen på budsjettene. Gi særlig støtte til fil
mer som er av interesse for utviklingen av euro
peisk kulturelt og språklig mangfold. 

Operativt mål nr. 2 
–	 Lette tilgangen til finansiering for europeiske 

uavhengige produksjonsselskaper. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Gi støtte til indirekte kostnader (som for ek

sempel finanskostnader, forsikringskostnader 
og kostnader for ferdigstillelsesgarantier) knyt
tet til produksjon av verk (spillefilmer, doku
mentarfilmer og animasjonsfilmer) som omfat
ter deltakelse fra minst tre senderselskaper fra 
flere medlemsstater og fra ulike språkområder. 

Operativt mål nr. 3 
–	 Oppmuntre til internasjonal distribusjon av eu

ropeiske fjernsynsprogrammer laget av uav
hengige produsenter. Distribusjonen av slike 
programmer krever samtykke fra den uavhen
gige produsenten, som må få en passende an-
del av salgsinntekten. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Etablere et støttesystem for europeiske, inter

nasjonale selskaper som distribuerer audiovi
suelle verk (salgsagenter), der støtten  gjøres 
avhengig av resultatene i markedet over et be
stemt tidsrom. De internasjonale distributøre
ne skal investere denne støtten i innkjøp og 
markedsføring av nye europeiske verk på de 
europeiske og internasjonale markedene. 

3.4. Oppmuntre til digitalisering av europeiske au
diovisuelle verk 

Operativt mål nr. 1 
–	 Styrke distribusjonen av ikke-nasjonale euro

peiske verk på digitale medier til privat bruk 
(DVD), særlig ved å oppmuntre forlagene til å 
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samarbeide om utarbeiding av flerspråklige 
masterkopier på europeisk nivå. 

–	 Oppmuntre til bruk av digitale teknologier i eu
ropeiske verk (ved hjelp av digitale masterkopi
er som alle europeiske distributører kan benyt
te). 

–	 Oppmuntre særlig forlagene til å investere i 
hensiktsmessig markedsføring og distribusjon 
av ikke-nasjonale europeiske verk. 

–	 Støtte flerspråklighet for europeiske verk (dub
bing, teksting og flerspråklig produksjon). 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Etablere et system for automatisk støtte til for-

lag som utgir europeiske filmverk og audiovisu
elle verk på medier beregnet til privat bruk 
(som for eksempel DVD, DVD-ROM), der støt
ten gjøres avhengig av resultatene i markedet 
over et bestemt tidsrom. Forlagene skal inves
tere denne støtten i utgivelse og distribusjon av 
ikke-nasjonale europeiske verk på digitale me
dier. 

–	 Støtte digitalisering av innhold for distribusjon. 

Operativt mål nr. 2 
–	 Oppmuntre til levering av ikke-nasjonale euro

peiske verk for direktekoplet distribusjon ved 
hjelp av høyt utviklede distribusjonstjenester 
og nye medier (Internett, video på bestilling, 
betaling per sending), samtidig som det utvi
kles teknikker for sikring av  direktekoplede 
verk med sikte på å bekjempe piratvirksomhet. 

–	 Oppmuntre den europeiske audiovisuelle pro
gramindustrien til å tilpasse seg utviklingen av 
digital teknologi, særlig med hensyn til høyt ut
viklede direktekoplede distribusjonstjenester. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Oppmuntre europeiske selskaper (leverandø

rer av direktekoplet tilgang, temakanaler, osv.) 
til å utarbeide, ved hjelp av tiltak med sikte på 
digitalisering av verk og utarbeiding av mar
kedsførings- og reklamemateriell på digitale 
medier, kataloger over europeiske verk i digi
talt format beregnet på bruk i forbindelse med 
nye medier. 

–	 Fremme utviklingen av digitale tjenester som 
inneholder europeiske kataloger. 

3.5. Oppmuntre kinoer som viser en betydelig andel 
ikke-nasjonale europeiske verk, til å utnytte de 
mulighetene som digital distribusjon tilbyr 

Operativt mål 

–	 Oppmuntre kinoer til å investere i digitalt utstyr 
ved å gjøre det lettere for kinoeiere å få tilgang 
til lån. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Gi støtte til de indirekte kostnadene (som for 

eksempel finanskostnader og forsikring) som 
kinoeierne og operatørene har i forbindelse 
med investering i digitalt utstyr. 

4. Markedsføring 

4.1. Øke utbredelsen av europeiske audiovisuelle 
verk ved å sikre at den europeiske audiovisuelle 
sektor har tilgang til europeiske og internasjonale 
audiovisuelle bransjemarkeder 

Operativt mål nr. 1 
–	 Forbedre vilkårene for yrkesutøveres tilgang til 

bransjearrangementer og audiovisuelle marke
der i og utenfor Europa. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Gi teknisk og økonomisk bistand i forbindelse 

med arrangementer som for eksempel: 
–	 de viktigste europeiske og internasjonale ki

nomarkedene, 
–	 de viktigste europeiske og internasjonale 

fjernsynsmarkedene, 
–	 temamarkeder, særlig markeder for anima

sjonsfilm, dokumentarfilmer, multimedier 
og ny teknologi. 

Operativt mål nr. 2 og tiltak som skal gjennomføres 
–	 Oppmuntre til og støtte utarbeidelsen av euro

peiske kataloger samt utviklingen av databaser 
over europeiske programkataloger beregnet på 
fagfolk. 

Operativt mål nr. 3 
–	 Oppmuntre til støtte til markedsføring fra før

produksjons- eller produksjonsfasen av. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Støtte gjennomføringen av foraer for utvikling, 

finansiering, samproduksjon og distribusjon av 
europeiske (eller hovedsakelig europeiske) 
verk og programmer. 

–	 Organisere og gjennomføre markedsførings
kampanjer og salgsfremmende kampanjer for 
europeiske filmprogrammer og audiovisuelle 
programmer under produksjonsfasen. 

4.2. Lette det europeiske og internasjonale 
publikums tilgang til europeiske audiovisuelle verk 

Operative mål og tiltak som skal gjennomføres 
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–	 Oppmuntre til og støtte audiovisuelle festivaler 
for å vise de fleste, eller en betydelig andel av, 
europeiske verk. 

–	 Prioritere og støtte festivaler som bidrar til å 
fremme verk fra medlemsstatene eller fra regi
oner med liten audiovisuell produksjonskapasi
tet, og verk produsert av unge mennesker i Eu
ropa, som øker det kulturelle og språklige 
mangfoldet og den tverrkulturelle dialogen. 

–	 Oppmuntre og støtte initiativer til bildemedie
utdanning organisert av festivaler for unge 
mennesker, særlig i nært samarbeid med sko
ler og andre institusjoner. 

–	 Oppmuntre og støtte initiativer fra bransjeaktø
rer, særlig kinoeiere, offentlige eller private 
fjernsynskanaler, festivaler og kulturinstitusjo
ner, som i nært samarbeid med medlemsstate
ne og Kommisjonen har som mål å gjennomfø
re markedsføringstiltak rettet mot offentlighe
ten, med sikte på å skape europeiske filmer og 
audiovisuelle verk. 

–	 Oppmuntre og støtte gjennomføringen av ar
rangementer med omfattende mediedekning, 
som for eksempel prisutdelinger og europeiske 
kinodager. 

4.3. Oppmuntre til felles tiltak mellom nasjonale 
organisasjoner som arbeider med markedsføring av 
filmer og audiovisuelle programmer 

Operativt mål 
–	 Oppmuntre til nettverksbygging og samord

ning i forbindelse med felles europeiske tiltak 
og prosjekter. 

Tiltak som skal gjennomføres 
–	 Støtte danningen av europeiske markedsfø

ringsplattformer. 
–	 Støtte europeiske sammenslutninger og para

plyorganisasjoner for nasjonal og/eller regio
nal markedsføring på europeiske markeder og 
på verdensbasis. 

–	 Støtte nettverksbygging i forbindelse med festi
valer, særlig utveksling av programmer og sak
kunnskap. 

–	 Støtte sammenslutningen av prosjekter som 
følger identiske, lignende og/eller komplemen
tære mål. 

–	 Støtte opprettelsen av nettverk av databaser og 
kataloger. 

4.4. Oppmuntre til markedsføring av og tilgang til 
Europas filmarv og audiovisuelle arv 

Operative mål og tiltak som skal gjennomføres 

–	 Oppmuntre og støtte gjennomføringen av ar
rangementer som markedsfører Europas 
filmarv og audiovisuelle arv, særlig de som er 
rettet mot unge mennesker. 

5. Forsøksprosjekter 

Operativt mål 

–	 Sikre at programmet tilpasser seg utviklingene 
i markedet, først og fremst i forbindelse med 
innføring og bruk av informasjons- og kommu
nikasjonsteknologier. 

Tiltak som skal gjennomføres 

–	 Gi støtte til forsøksprosjekter på områder der 
det anses som sannsynlig at prosjektene vil bli 
påvirket av innføring og bruk av nye informa
sjons- og kommunikasjonsteknologier. 

–	 Sørge for omfattende spredning av resultatene 
av forsøksprosjektene ved å gjennomføre kon
feranser eller direktekoplede eller frakoblede 
arrangementer for å oppmuntre til spredning av 
god praksis. 

Kapittel II 

Nærmere regler for gjennomføringen 

1. Fellesskapsstøtte 

1.1. Fellesskapets andel av bidrag til dekning av de 
støttede tiltakenes kostnader 

Det finansielle bidraget fra MEDIA kan ikke være 
høyere enn 50 % av de støttede tiltakenes kostna
der, unntatt i tilfellene nevnt nedenfor. 

Det finansielle bidraget fra MEDIA kan være på 
inntil 60 % av de støttede tiltakenes kostnader for: 
a) opplæringstiltak i stater og regioner med liten 

audiovisuell produksjonskapasitet og/eller 
med et begrenset språklig eller geografisk om
råde. 

b) innsendte prosjekter innenfor områdene utvik
ling, distribusjon/spredning og markedsføring 
som bidrar til å øke verdien av språklig og kul
turelt mangfold i Europa, 

c) tiltak, herunder de som er beskrevet i kapittel I 
i dette vedlegg (distribusjon og spredning), 
som er i samsvar med framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 11 nr. 2. 

Det finansielle bidraget fra MEDIA kan være på 
inntil 75 % av de støttede tiltakenes opplærings
kostnader i de medlemsstatene som har blitt med
lemmer av Den europeiske union etter 30. april 
2004. Det vil bli tatt særlig hensyn til denne 
bestemmelse under vurderingen midtveis i pro
grammet. 
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1.2. Regler for Fellesskapets støtte 

Kommisjonen skal sørge for at programmet er til
gjengelig og at det gjennomføres på en oversiktlig 
måte. 

Fellesskapets støtte skal skje i form av tilskudd 
eller stipend. 

I opplæringssektoren skal et passende beløp av 
de årlig tilgjengelige midlene i så stor grad som 
mulig brukes på nye virksomheter. 

1.3. Utvelging av prosjekter 

De utvalgte prosjektene må være i samsvar med: 
–	 bestemmelsene i denne beslutning og dens 

vedlegg, 
–	 bestemmelsene i forordning (EF, Euratom) nr. 

1605/2002 og forordning (EF, Euratom) nr. 
2342/2002. 

1.4. Ressursfordeling 

Disponible midler skal fordeles ut fra følgende ret
ningslinjer: 

Tilegnelse og styrking av ferdigheter ca. 7 % 
Utvikling minst 20 % 
Distribusjon minst 55 % 
Markedsføring ca. 9 % 
Forsøksprosjekter ca. 4 % 
Horisontale spørsmål minst 5 % 

Prosentsatsene er veiledende og kan endres 
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2. 

For å sikre at programmets overordnede mål 
gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig 
måte, som fastsatt i artikkel 1, bør Fellesskapets til
tak ha som mål å videreutvikle tiltakene gjennom
ført i de tidligere programmene, som omtalt i 
betraktning 7. 

Alle tiltakene skal revideres årlig etter fram
gangsmåten i artikkel 10 nr. 2, noe som gjør det 
mulig for Fellesskapet å tilpasse seg behovene og 
utviklingen i sektoren. 

For å ivareta programmets overordnede kultu
relle og industrielle mål bør beslutningen om årlig 
fordeling av den finansielle rammen baseres på en 
løpende overvåking av effektiviteten i program
mets tiltaksområder. 

2. Kommunikasjon 

2.1. Kommisjonen 

Kommisjonen kan gjennomføre seminarer, konfe
ranser eller møter for å hjelpe til med å gjennom
føre programmet og kan igangsette alle typer 

egnede informasjons-, publiserings- og spred
ningstiltak, særlig i forbindelse med overvåkingen 
og evalueringen av programmet. Slike virksomhe
ter kan finansieres ved tilskudd eller anbudsinnby
delser eller de kan gjennomføres og finansieres 
direkte av Kommisjonen 

2.2. MEDIA-kontor og MEDIA-filialer 

Kommisjonen skal, i direkte samarbeid med med
lemsstatene, opprette et europeisk nettverk av 
MEDIA-kontor og MEDIA-filialer, som skal funge
rer som et gjennomføringsorgan på nasjonalt plan 
i samsvar med artikkel 54 nr. 2 bokstav c) og nr. 3 
i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig 
med sikte på å: 
a) informere yrkesutøverne i den audiovisuelle 

sektor om de ulike støtteordningene som er til
gjengelige innenfor rammen av  Den europeis
ke unions politikk, 

b) offentliggjøre og markedsføre programmet, 
c) oppmuntre til størst mulig deltaking av fagfolk 

i programmets virksomheter, 
d) bistå fagfolk med å presentere prosjekter som 

svar på forslagsinnbydelser, 
e) oppmuntre til samarbeid over landegrensene 

mellom yrkesutøvere, institusjoner og nett
verk, 

f)	 støtte Kommisjonen i arbeidet med å opprette 
kontakt mellom de ulike støtteorganene i med
lemsstatene med henblikk på komplementari
tet mellom programmets tiltak og nasjonale 
støttetiltak, 

g) gjøre opplysninger om nasjonale audiovisuelle 
markeder tilgjengelig for interesserte parter. 

3. Informasjon om det europeiske audio
visuelle markedet og deltaking i observatoriet 
og eventuelt samarbeid med Europarådets 
støttefond Eurimages 

Programmet gir det rettslige grunnlaget for de 
kostnader som kreves for å overvåke Fellesska
pets audiovisuelle politikk. 

Programmet åpner for at Den europeiske union 
kan fortsette å delta i observatoriet. Dette vil lette 
operatørenes tilgangen til samt spredningen av 
informasjon i sektoren. Det vil også bidra til større 
åpenhet i produksjonsprosessen. Programmet kan 
også gjøre det mulig for Den europeiske union å 
undersøke mulighetene for et samarbeid (unntatt i 
finansielle og administrative spørsmål) med støtte
fondet Eurimages, med sikte på å fremme den 
europeiske audiovisuelle sektors konkurransedyk
tighet på det internasjonale markedet. 
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4. Ledelsesoppgaver 

Programmets finansielle ramme kan også omfatte 
kostnader til forberedelse, overvåking, kontroll, 
revisjon og evaluering i forbindelse med den 
direkte styringen av programmet og gjennomførin
gen av programmets mål, særlig kostnader til 
undersøkelser, møter, informasjons- og publise
ringstiltak, kostnader knyttet til datanett i forbin
delse med informasjonsutveksling, samt alle andre 
kostnader knyttet til teknisk og administrativ 
bistand som Kommisjonen har tilgang til i forbin
delse med styringen av programmet. Sakkyndige 
fra de tekniske rådgivende gruppene, eller andre 
framgangsmåter for evaluering og utvelging, kan 
få støtte etter ytelse. 

I forbindelse med gjennomføringen av pro
grammet vil Kommisjonen sikre at det er samsvar 
med målene og prioriteringene fastsatt i artikkel 1 
og at den faglige deltakingen i programmet gjen
speiler det kulturelle mangfoldet i Europa på en 
balansert måte. 

5. Kontroll og revisjon 

For de prosjektene som er utvalgt etter framgangs
måten beskrevet i artikkel 9, skal det gjennomfø
res en stikkprøverevisjon. 

Enhver støttemottaker som mottar tilskudd, 
skal stille alle underbilag som viser påløpte kostna
der, til rådighet for Kommisjonen i et tidsrom på 
fem år etter siste utbetaling. Støttemottakerne skal 
ved behov sørge for at alle underbilag som 
befinner seg hos samarbeidspartnere eller med
lemmer stilles til rådighet for Kommisjonen. 

Kommisjonen kan, enten direkte gjennom sin 
administrasjon eller gjennom et hvilket som helst 

kvalifisert, eksternt byrå, gjennomføre en revisjon 
av måten støtten er brukt på. Slike revisjoner kan 
gjennomføres gjennom hele kontraktsperioden og 
i en periode på fem år fra datoen da støttebeløpet 
ble utbetalt. Avhenigig av resultatet av disse revi
sjonene kan Kommisjonen kreve at midler blir til
bakebetalt. 

Kommisjonens administrasjon og eksterne per
soner som Kommisjonen bemyndiger, skal ha til
strekkelig tilgang til særlig støttemottakerens kon
torer og til all informasjon, herunder elektronisk 
informasjon, som er nødvendig for å gjennomføre 
revisjonene på en tilfredsstillende måte. 

De europeiske fellesskaps revisjonsrett og Det 
europeiske kontor for bedrageribekjempelse skal 
ha de samme rettigheter, særlig med hensyn til til-
gang, som Kommisjonen. 

For å sikre at De europeiske fellesskaps økono
miske interesser ikke utsettes for bedrageri og 
andre uregelmessigheter kan Kommisjonen også 
gjennomføre kontroller og undersøkelser på stedet 
i henhold til dette program, i samsvar med forord
ning (Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 
1996 om på-stedet-kontroller og inspeksjoner som 
Kommisjonen gjennomfører for å sikre at De euro
peiske fellesskaps økonomiske interesser ikke 
utsettes for bedrageri og andre uregelmessighe
ter12. Om nødvendig, skal undersøkelsene gjen
nomføres av Det europeiske kontor for bedrageri
bekjempelse og være underlagt europaparlaments
og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 
1999 om undersøkelser utført av Det europeiske 
kontor for bedrageribekjempelse(OLAF)13. 

12 EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2. 
13 EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1. 








