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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 29 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση σχετικά µε το επόµενο πολυετές
χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, το οποίο καθορίζει τον προϋπολογισµό
για την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Επιτροπή, στην πρότασή της,
αποφάσισε ότι η υποστήριξη του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα θα πρέπει να
εξακολουθήσει να αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του επόµενου χρηµατοδοτικού πακέτου και
πρότεινε τη θέσπιση ενός και µόνου προγράµµατος-πλαισίου, του προγράµµατος
«∆ηµιουργική Ευρώπη», το οποίο θα συνενώσει τα ισχύοντα προγράµµατα «Πολιτισµός»,
«MEDIA» και «MEDIA Mundus» και θα περιλαµβάνει έναν νέο χρηµατοδοτικό µηχανισµό
που θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) και των οργανισµών του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα.
Με αυτή την προσέγγιση αναγνωρίζεται η σηµαντική συµβολή των εν λόγω τοµέων στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη, αφού το 2008 αντιπροσώπευαν το 4,5 %
του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ και απασχολούσαν περίπου το 3,8 % του εργατικού
δυναµικού1. Οι τοµείς αυτοί, πέραν της άµεσης συνεισφοράς τους στο ΑΕγχΠ, επηρεάζουν
θετικά και άλλους τοµείς της οικονοµίας, όπως τον τουρισµό, και τροφοδοτούν µε
περιεχόµενο τις τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας (ΤΠΕ). Υπό µια ευρύτερη
έννοια, η δηµιουργικότητα θα διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη εκπαίδευση. Θα
αποτελέσει την αιχµή του δόρατος της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, καθώς και της
έξυπνης και βιώσιµης ανάπτυξης, ενώ θα συµβάλει παράλληλα στην κοινωνική ενσωµάτωση.
Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν µεγάλο αριθµό πολιτιστικών πρωτοβουλιών, πολλές από τις
οποίες εµπίπτουν στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Ωστόσο, αν και τα ποσοστά ανάπτυξης που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια σε πολλές
χώρες ήταν υψηλότερα από τα αντίστοιχα µέσα ποσοστά, οι συγκεκριµένοι τοµείς
αντιµετωπίζουν διάφορες κοινές προκλήσεις και δυσκολίες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
περαιτέρω ανάπτυξης στο µέλλον, αν ακολουθηθεί συνεκτική στρατηγική προσέγγιση και
υπάρξουν οι κατάλληλοι κινητήριοι µοχλοί.
Το πρόγραµµα-πλαίσιο «∆ηµιουργική Ευρώπη» θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων και
ορισµένων εµβληµατικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», απαντώντας στις
προκλήσεις µε τις οποίες αναµετρώνται ο πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας όπως ο
κατακερµατισµός, η παγκοσµιοποίηση και η στροφή στην ψηφιακή εποχή, η έλλειψη
στοιχείων και η απουσία ιδιωτικών επενδύσεων. Το εν λόγω πρόγραµµα-πλαίσιο θα επιδιώξει
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, δίνοντας
κυρίως έµφαση σε µέτρα για τη δηµιουργία ικανοτήτων και στην υποστήριξη της διακρατικής
κυκλοφορίας των πολιτιστικών έργων. Ταυτόχρονα, θα συµβάλει καθοριστικά στην τήρηση
των νοµικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προάσπιση και την
προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας.
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«Building a Digital Economy: The importance of saving jobs in the EU's creative industries», TERA
Consultants, Μάρτιος 2010. Βλ. επίσης την έµφαση που έδωσε στον πολιτιστικό και στον δηµιουργικό
τοµέα η έκθεση του 2010 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 2010 – Έγγραφο εργασίας των
υπηρεσιών της Επιτροπής, COM(2010) 614.
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Το πρόγραµµα θα είναι µια απλή, αναγνωρίσιµη και εύκολα προσβάσιµη δίοδος για τους
ευρωπαίους επαγγελµατίες του πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα και θα παρέχει τη
δυνατότητα δραστηριοποίησης εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η θέσπιση ενός
και µόνο προγράµµατος-πλαισίου θα επιτρέψει τη δηµιουργία συνεργειών και τη γόνιµη
αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων.
Ο στόχος που έχει η παρέµβαση της ΕΕ σ’ αυτό το πεδίο είναι να υπάρξει συστηµικός
αντίκτυπος και να υποστηριχθεί η χάραξη πολιτικής. Θα έχει, µάλιστα, ιδιαίτερη σηµασία για
τους εξής λόγους:
–

τον διακρατικό χαρακτήρα των συναφών δραστηριοτήτων και του αντικτύπου
τους, που θα συµπληρώνουν εθνικά, διεθνή και άλλα ενωσιακά προγράµµατα·

–

τις οικονοµίες κλίµακας και την κρίσιµη µάζα που µπορεί να τονώσει µια
στήριξη από την ΕΕ, προκαλώντας µόχλευση σε επιπλέον κονδύλια·

–

τη διακρατική συνεργασία, που µπορεί να προωθήσει πιο συνθετικές, γρήγορες
και αποτελεσµατικές απαντήσεις στις παγκόσµιες προκλήσεις και να έχει
µακροχρόνια συστηµικά αποτελέσµατα στον συγκεκριµένο τοµέα·

–

την εξασφάλιση πιο ισότιµων κανόνων παιχνιδιού στον πολιτιστικό και τον
δηµιουργικό τοµέα της Ευρώπης, µε βάση τις χώρες µε χαµηλότερη
δυνατότητα παραγωγής και/ή τις χώρες ή περιφέρειες µε περιορισµένη
γεωγραφική και γλωσσική εµβέλεια.

Το πρόγραµµα αυτό εστιάζεται ειδικά στις ανάγκες του πολιτιστικού και του δηµιουργικού
τοµέα, που έχουν ως στόχο τη δραστηριοποίησή τους πέραν των εθνικών συνόρων, και
συνδέεται άρρηκτα µε την προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας. Με τον
τρόπο αυτό, θα συµπληρώσει άλλα προγράµµατα της ΕΕ, όπως την υποστήριξη από τα
διαρθρωτικά ταµεία για επενδύσεις στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, την
αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τις πολιτιστικές υποδοµές και υπηρεσίες,
καθώς και τα κονδύλια για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα µέσα για
τις εξωτερικές σχέσεις. Επιπροσθέτως, θα αξιοποιεί την πείρα και την επιτυχία υφιστάµενων
εµπορικών σηµάτων, όπως του MEDIA και των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

2.1.

∆ιαβούλευση και γνωµοδότηση εµπειρογνωµόνων

Από τις 15 Σεπτεµβρίου έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε δηµόσια
διαβούλευση σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος «Πολιτισµός». Πάρα πολλοί
οργανισµοί έστειλαν επίσης ξεχωριστά έγγραφα µε τις θέσεις τους. ∆εδοµένου ότι
συγκεντρώθηκαν σχεδόν 1.000 απαντήσεις (589 από ιδιώτες και 376 από οργανισµούς και
δηµόσιες αρχές), συγκροτήθηκε αντιπροσωπευτικό δείγµα για τη µελλοντική ανάλυση. Στο
πλαίσιο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης τέθηκε µια σειρά ερωτήσεων που βασίζονταν στις
διαπιστώσεις της ενδιάµεσης αξιολόγησης. Τον Ιούνιο του 2011 δηµοσιεύθηκε σύνοψη των
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αποτελεσµάτων2. Μετά την ηλεκτρονική διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε δηµόσια
διαβούλευση, στις 16 Φεβρουαρίου 2011 στις Βρυξέλλες, στην οποία παρευρέθηκαν
περισσότερα από 550 άτοµα, πολλά εξ ονόµατος αντιπροσωπευτικών ευρωπαϊκών
πολιτιστικών οργανισµών3.
Εκτός από τα αποτελέσµατα των δηµόσιων διαβουλεύσεων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη την
ενδιάµεση αξιολόγηση του τρέχοντος προγράµµατος η οποία πραγµατοποιήθηκε το 20104, τις
παρατηρήσεις σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής µε τίτλο «Aπελευθέρωση του
δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας» (για την οποία ελήφθησαν
περίπου 350 απαντήσεις), τα πορίσµατα ανεξάρτητων µελετών, καθώς και τις συστάσεις που
υπέβαλαν εµπειρογνώµονες στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού για τον
πολιτισµό και του διαρθρωµένου διαλόγου µε τον συγκεκριµένο τοµέα την περίοδο 20082010.
Οι διάφορες αυτές πηγές επισήµαιναν τα πολλά οφέλη του προγράµµατος «Πολιτισµός»,
αλλά υποδείκνυαν και περιθώρια βελτίωσης και απλούστευσης. Ένα στοιχείο που
αναδείχθηκε ιδιαίτερα ήταν η αναγκαιότητα αναθεώρησης των στόχων µε βάση τη
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις νοµικές και ηθικές υποχρεώσεις της Ένωσης να εντείνει
την προάσπιση και των προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας. Επιπλέον,
υποστηρίχθηκε έντονα ο ρόλος που µπορεί να έχει το πρόγραµµα, αφενός, στην ενίσχυση του
πολιτιστικού τοµέα µέσω της επαγγελµατικής εξέλιξης και της ανάπτυξης δυνατοτήτων των
καλλιτεχνών/πολιτιστικών φορέων σε ένα διεθνές περιβάλλον και, αφετέρου, στην προώθηση
της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών έργων και προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της
κινητικότητας των καλλιτεχνών, των ερµηνευτών και των επαγγελµατιών του πολιτιστικού
τοµέα. Υιοθετήθηκαν επίσης προτεραιότητες πιο κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι η
διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισµό και η συµµετοχή οµάδων µειονεκτούντων ατόµων
στον πολιτισµό (κοινωνική ενσωµάτωση). Επιπροσθέτως, τονίστηκε επανειληµµένως η
ύπαρξη προβληµάτων όσον αφορά την πρόσβαση πολιτιστικών και δηµιουργικών ΜΜΕ στη
χρηµατοδότηση.
Από τον Σεπτέµβριο έως τον Νοέµβριο του 2010 η Επιτροπή διενήργησε ηλεκτρονική
διαβούλευση σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος «MEDIA 2007». Σ’ αυτήν τη δηµόσια
ηλεκτρονική διαβούλευση της Επιτροπής ανταποκρίθηκαν 2.586 ερωτηθέντες5.
Αντιπροσωπεύουν µεγάλο εύρος ενδιαφεροµένων από τον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό
τοµέα, από πολλά κράτη µέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τη δηµόσια διαβούλευση
προέκυψε ότι οι βασικές προτεραιότητες για το µελλοντικό πρόγραµµα, όπως τις
αντιλαµβάνονται οι ερωτηθέντες, είναι κυρίως οι εξής: οι νέες τεχνολογίες, τα κενά στην
κατάρτιση, ο κατακερµατισµός, οι κανόνες υποστήριξης, ο µιντιακός γραµµατισµός και οι
ποσοστώσεις ευρωπαϊκών έργων.
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Η σύνοψη των αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχετικά µε το πρόγραµµα
«Πολιτισµός» µετά το 2013 είναι διαθέσιµη στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa.eu/culture/ourprogrammes-and-actions/consultation-on-the-future-culture-programme_en.htm
Η σύνοψη της συγκεκριµένης δηµόσιας ακρόασης είναι διαθέσιµη στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/culture/summary-public-meeting-16-022011_en.pdf
Η ενδιάµεση αξιολόγηση είναι διαθέσιµη στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/culture/2010/progreport_en.pdf
Η σύνοψη των αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχετικά µε το πρόγραµµα «MEDIA»
µετά
το
2013
είναι
διαθέσιµη
στην
εξής
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/docs/overview/online_consultation_summary_en.pdf
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Μια ξεχωριστή ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά µε το µέλλον του προγράµµατος «MEDIA
Mundus» πραγµατοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως το τέλος Μαΐου του 2011. Η Επιτροπή
έλαβε 367 απαντήσεις από 51 χώρες6. Το 86 % των απαντήσεων προερχόταν από
επαγγελµατίες των κρατών µελών. Οι ενδιαφερόµενοι που συµµετείχαν στη διαβούλευση για
το «MEDIA Mundus» έδωσαν προτεραιότητα σε δράσεις που διευκολύνουν τις
συµπαραγωγές, δηλαδή στην υποστήριξη των αγορών συµπαραγωγής και των διεθνών
ταµείων συµπαραγωγής. Η συνεχής κατάρτιση έλαβε επίσης ιδιαίτερα έντονη υποστήριξη
από τους ενδιαφεροµένους.
Στις 18 Μαρτίου 2011 πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες δηµόσια ακρόαση σχετικά µε τα
προγράµµατα «MEDIA» και «MEDIA Mundus»7, στην οποία συµµετείχαν περίπου 250
ενδιαφερόµενοι, όπως κινηµατογραφιστές, παραγωγοί, διανοµείς, σκηνοθέτες, αιθουσάρχες,
ταµεία υποστήριξης ταινιών κ.λπ., για να εκθέσουν τις απόψεις τους και να συζητήσουν το
µέλλον των προγραµµάτων. Επιπλέον 900 άτοµα παρακολούθησαν την ακρόαση µέσω
διαδικτύου. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της ακρόασης ήταν τα εξής: στα 20 χρόνια ύπαρξής
του, το πρόγραµµα «MEDIA» συνέβαλε στη σηµαντική αλλαγή του ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τοπίου· οι περισσότερες ευρωπαϊκές ταινίες δεν θα είχαν προβληθεί εκτός
της χώρας τους χωρίς την υποστήριξη του MEDIA· οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες κινουµένων
σχεδίων διαδραµατίζουν πλέον πολύ σπουδαίο ρόλο στις παγκόσµιες αγορές, ενώ το MEDIA
επηρεάζει σηµαντικά την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συµπαραγωγών. Ωστόσο, ο τοµέας
έρχεται σήµερα αντιµέτωπος µε πολύ µεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες λόγω της
ψηφιοποίησης και της παγκοσµιοποίησης, και θα χρειαστεί υποστήριξη προκειµένου να δοθεί
η δυνατότητα στον συγκεκριµένο τοµέα να διαµορφώσει νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και να
επωφεληθεί από τις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. Θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να
υποστηριχθούν σχέδια που καλύπτουν όλη την αξιακή αλυσίδα και να υπάρξει µεγαλύτερη
εστίαση στη δηµιουργία ακροατηρίου, στην προώθηση εµπορικού σήµατος και στην
απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τον κινηµατογράφο (κινηµατογραφικός γραµµατισµός).
Η Επιτροπή πραγµατοποίησε επίσης µια σειρά συναντήσεων µε ειδικές οµάδες εξέτασης από
τον οπτικοακουστικό τοµέα, µε στόχο να διερευνηθεί περαιτέρω η στάση που τηρείται έναντι
του προγράµµατος, και διοργάνωσε διασκέψεις και συνεδριάσεις µε διάφορους
ενδιαφεροµένους στο πλαίσιο των φεστιβάλ ταινιών του Ρότερνταµ, του Βερολίνου και των
Καννών το 2011.
Πραγµατοποιήθηκαν αρκετές επιπλέον στοχοθετηµένες διαβουλεύσεις όσον αφορά το
διαπιστωµένο πρόβληµα της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για πολλές οµάδες
ενδιαφεροµένων από τον οπτικοακουστικό, τον µουσικό και τον εκδοτικό χώρο καθώς και
από τον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Σ’ αυτές τις διαβουλεύσεις συµµετείχαν επίσης ο όµιλος
ΕΤΕ (η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων) και
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Στις 3 Μαΐου 2011 η Επιτροπή διοργάνωσε σεµινάριο µε θέµα
«Ευχερέστερη πρόσβαση των πολιτιστικών και δηµιουργικών ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση»,
στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που
εµπλέκονται στη χρηµατοδότηση ΜΜΕ του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα,
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Η σύνοψη των αποτελεσµάτων της ηλεκτρονικής διαβούλευσης σχετικά µε το πρόγραµµα «MEDIA
Mundus»
µετά
το
2013
είναι
διαθέσιµη
στην
εξής
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/public_consultation/index_en.htm
Τα συµπεράσµατα αυτής της δηµόσιας ακρόασης είναι διαθέσιµα στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/culture/media/mundus/docs/Programme_public_hearing_The_future_of_the_MEDI
As_en.pdf
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εταιρείες από τους τοµείς αυτούς, καθώς και εµπειρογνώµονες που ασχολούνται µε το θέµα
της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση στο συγκεκριµένο πλαίσιο.
Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο όλων αυτών των διαβουλεύσεων
εξετάστηκαν διεξοδικά από την Επιτροπή και χρησιµοποιήθηκαν τόσο κατά την εκπόνηση
των εκθέσεων εκτίµησης επιπτώσεων όσο και κατά τον σχεδιασµό του µελλοντικού
προγράµµατος.
2.2.

Εκτίµηση επιπτώσεων

Στη διαµόρφωση της παρούσας πρότασης συνέβαλαν τρεις εκτιµήσεις επιπτώσεων: µία για τη
συνέχιση του τρέχοντος προγράµµατος «Πολιτισµός», µία κοινή εκτίµηση αντικτύπου για τα
τρέχοντα προγράµµατα «MEDIA» και «MEDIA Mundus», και µια ξεχωριστή εκτίµηση
αντικτύπου σχετικά µε τη σύσταση ενός χρηµατοδοτικού µηχανισµού για τον πολιτιστικό και
τον δηµιουργικό τοµέα.
Οι εκτιµήσεις επιπτώσεων για τα προγράµµατα «Πολιτισµός» και «MEDIA» εντόπισαν
τέσσερα κοινά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν ο πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας,
τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να υπάρξει το επιθυµητό αποτέλεσµα.
Το πρώτο πρόβληµα είναι το περιεχόµενο της κατακερµατισµένης αγοράς που προκύπτει
από την πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία της Ευρώπης, κάτι που έχει ως συνέπεια οι εν
λόγω τοµείς να είναι πρωτίστως κατακερµατισµένοι σε εθνικό και γλωσσικό επίπεδο και να
στερούνται κρίσιµης µάζας. Προς το παρόν, αυτό συνεπάγεται, αφενός, µια διακρατική
κυκλοφορία έργων και µια κινητικότητα καλλιτεχνών και επαγγελµατιών που δεν
επιτυγχάνονται στον καλύτερο δυνατό βαθµό και, αφετέρου, γεωγραφικές ανισορροπίες.
Επιπλέον, περιορίζει την επιλογή και την πρόσβαση των καταναλωτών σε ευρωπαϊκά
πολιτιστικά έργα. Το δεύτερο πρόβληµα είναι η ανάγκη προσαρµογής των τοµέων στον
αντίκτυπο της παγκοσµιοποίησης και της στροφής στην ψηφιακή εποχή. Η
παγκοσµιοποίηση έχει την τάση να αυξάνει τη συγκέντρωση της προσφοράς σ’ έναν
περιορισµένο αριθµό σηµαντικών παραγόντων, γεγονός που συνιστά απειλή για την
πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία. Η στροφή στην ψηφιακή εποχή επηρεάζει σε
τεράστιο βαθµό την παραγωγή, τη διαχείριση, τη διάδοση, την πρόσβαση, την κατανάλωση
και την αποτίµηση των πολιτιστικών αγαθών, δηµιουργώντας ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις,
ενώ ο τοµέας θα αποκοµίσει οφέλη από προσεγγίσεις και λύσεις διακρατικού χαρακτήρα. Το
τρίτο πρόβληµα είναι η έλλειψη συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε τον πολιτιστικό τοµέα
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Αυτό επηρεάζει τον συντονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής,
που µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµος µοχλός για τις εξελίξεις στην εθνική πολιτική και τις
συστηµικές αλλαγές, µε χαµηλό κόστος για τον προϋπολογισµό της ΕΕ και µε την απόλυτη
προσήλωση στην αρχή της επικουρικότητας. Το τέταρτο πρόβληµα είναι οι δυσκολίες που
συναντούν οι πολιτιστικές και οι δηµιουργικές ΜΜΕ όσον αφορά την πρόσβασή τους σε
χρηµατοδότηση. Αυτό οφείλεται στην άυλη φύση πολλών από τα στοιχεία ενεργητικού τους,
όπως τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα οποία συνήθως δεν αντικατοπτρίζονται
στους λογαριασµούς (σε αντίθεση µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας). Οφείλεται επίσης στο
γεγονός ότι, σε αντίθεση µε άλλα βιοµηχανικά προϊόντα, τα πολιτιστικά έργα δεν παράγονται,
κατά κανόνα, µαζικά· κάθε βιβλίο, όπερα, θεατρικό έργο, κινηµατογραφική ταινία και
βιντεοπαιχνίδι είναι ένα µοναδικό πρωτότυπο· οι δε εταιρείες τείνουν να βασίζονται στην
εκτέλεση σχεδίων.
Αφού εξετάστηκαν αρκετές επιλογές, οι δύο αυτές εκτιµήσεις επιπτώσεων καταλήγουν στο
συµπέρασµα ότι η συγχώνευση των προγραµµάτων «Πολιτισµός», «MEDIA» και «MEDIA
Mundus» και η δηµιουργία ενός νέου χρηµατοδοτικού µηχανισµού στο πλαίσιο ενός και
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µόνου προγράµµατος-πλαισίου θα έχει πλεονεκτήµατα έναντι όλων των άλλων εναλλακτικών
προτάσεων που εξετάστηκαν όσον αφορά την επίτευξη των αναγκαίων στόχων, την
αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα από την άποψη του κόστους (αποτέλεσµα ανά
δαπανούµενο ευρώ) και τη συνοχή.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το πρόγραµµα θα βασίζεται στα άρθρα 166, 167 και 173 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το άρθρο 166 είναι η βάση για τις δράσεις που αναλαµβάνει η
ΕΕ στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης. Το άρθρο 167 προσδιορίζει τις αρµοδιότητες
της ΕΕ στον πολιτιστικό τοµέα και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη λήψη µέτρων που να
συµβάλλουν στην άνθηση των πολιτισµών των κρατών µελών, στο πλαίσιο του σεβασµού της
εθνικής και περιφερειακής τους πολυµορφίας και, ταυτόχρονα, να προβάλλουν την κοινή
πολιτιστική κληρονοµιά, ενώ, αν κρίνεται αναγκαίο, να υποστηρίζουν και να συµπληρώνουν
τη δράση των κρατών µελών στον τοµέα που καλύπτεται από την εν λόγω διάταξη. Το άρθρο
173 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση και τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι
αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας της Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για την προαγωγή ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάληψη
πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει
ότι η εσωτερική αγορά και η οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύονται από τον σεβασµό
της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας της ΕΕ. Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
της ΕΕ ορίζει (στο άρθρο 22) ότι η Ένωση πρέπει να σέβεται την πολιτισµική και γλωσσική
πολυµορφία. Τέλος, η εντολή της Ένωσης αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο, στη
σύµβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της
πολιτιστικής έκφρασης, που αποτελεί µέρος του κοινοτικού κεκτηµένου.
4.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός για τις δράσεις (2014-2020) ανέρχεται σε 1,801 δισ. ευρώ
(τρέχουσες τιµές).
5.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το προτεινόµενο πρόγραµµα αποτελείται από ένα πλαίσιο µε τρεις συνιστώσες:
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–

τη ∆ιατοµεακή Συνιστώσα, που απευθύνεται σε όλους τους πολιτιστικούς και
δηµιουργικούς τοµείς και περιλαµβάνει έναν χρηµατοδοτικό µηχανισµό,
καθώς και υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής και
καινοτόµες διατοµεακές δράσεις·

–

τη συνιστώσα «Πολιτισµός», η οποία θα αφορά τον πολιτιστικό και στον
δηµιουργικό τοµέα·

–

τη συνιστώσα «MEDIA», η οποία θα αφορά τον οπτικοακουστικό τοµέα.
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Η ενδεικτική κατανοµή κονδυλίων από τον προϋπολογισµό θα είναι: 15 % για τη
«∆ιατοµεακή συνιστώσα», 30 % για τη συνιστώσα «Πολιτισµός» και 55 % για τη συνιστώσα
«MEDIA».
Οι γενικοί στόχοι θα είναι i) η προάσπιση και η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής και
γλωσσικής πολυµορφίας και ii) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα· µε τον τρόπο
αυτό, θα συµβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των
εµβληµατικών πρωτοβουλιών της.
Οι ειδικοί στόχοι είναι οι εξής:
–

υποστήριξη της δυνατότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού
τοµέα να λειτουργούν σε διακρατικό επίπεδο, όπως µε την ενίσχυση των
δεσµών και των δικτύων µεταξύ των φορέων·

–

προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και των φορέων του
πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα, και στροφή προς ένα νέο κοινό
εντός και εκτός Ευρώπης·

–

ενίσχυση της χρηµατοδοτικής δυνατότητας του πολιτιστικού και του
δηµιουργικού τοµέα·

–

υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, προκειµένου
να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτοµία, η δηµιουργία ακροατηρίου και η
κατάρτιση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων.

Κάθε συνιστώσα θα καθορίζει τις δικές της προτεραιότητες και τα δικά της µέτρα, ενώ θα
ιεραρχεί σχέδια µε συστηµική επίδραση στους τοµείς, π.χ. µέσω της στήριξης νέων
επιχειρηµατικών µοντέλων, της δηµιουργίας δικτύων και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ιδίως
όσον αφορά τη στροφή στην ψηφιακή εποχή και την παγκοσµιοποίηση των συγκεκριµένων
τοµέων. Ένας άλλος σηµαντικός και νέος στόχος θα είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος σε
ευρωπαϊκά έργα µέσω της στήριξης των δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στη δηµιουργία
ακροατηρίου.
Η διεθνής διάσταση της ∆ηµιουργικής Ευρώπης θα ενσωµατωθεί µε τα ακόλουθα µέτρα:
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–

δυνατότητα συµµετοχής προσχωρουσών χωρών, υποψηφίων χωρών και
δυνητικά υποψηφίων χωρών για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική,
χωρών του ΕΟΧ, χωρών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και της
Ελβετίας·

–

δυνατότητα διµερούς συνεργασίας µε άλλες τρίτες χώρες και διεθνείς
οργανισµούς·

–

συγκεκριµένες δράσεις που θα απευθύνονται σε διεθνείς επαγγελµατίες
(ενσωµάτωση του προγράµµατος «MEDIA Mundus»).

8

EL

6.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ

Σηµαντικός αριθµός απλουστεύσεων είχαν ήδη εισαχθεί για τη διαχείριση των τρεχόντων
προγραµµάτων «Πολιτισµός» και «MEDIA». Ωστόσο, θα προστεθούν περαιτέρω βελτιώσεις
στο πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη».
Γενικώς, θα γίνει µεγαλύτερη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών, θα ληφθούν περισσότερες
αποφάσεις για επιδοτήσεις και θα υπογραφούν συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης, θα
ενταθεί η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και εκθέσεων για όλες τις δράσεις, ενώ θα
δηµιουργηθεί ηλεκτρονική πύλη µε σκοπό τη µείωση των εντύπων για τους αιτούντες και
τους δικαιούχους.
Ο αριθµός των µέσων και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τον οποίο θα διαχειρίζεται
ο Εκτελεστικός οργανισµός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού
(EACEA) στο πλαίσιο της συνιστώσας «Πολιτισµός» θα απλουστευθεί µε τον περιορισµό
των βασικών τους κατηγοριών από 9 σε 4. Οι επιδοτήσεις λειτουργίας, που προκαλούσαν
σύγχυση στους αιτούντες και στους δικαιούχους, θα διακοπούν προς όφελος των
επιδοτήσεων σχεδίων.
Ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός θα έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη χρήση των κονδυλίων
της ΕΕ µέσω της χρηµατοπιστωτικής µόχλευσης που θα δηµιουργήσει και της
επαναχρησιµοποίησης των ανανεούµενων πιστώσεων, κάτι που θα προσδώσει στην Επιτροπή
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα απ’ ό,τι οι παραδοσιακές επιδοτήσεις στους δικαιούχους.
Ένα άλλο σηµαντικό µέτρο απλούστευσης θα είναι η συγχώνευση των δύο δικτύων
ενηµέρωσης ώστε να υπάρξουν οικονοµίες κλίµακας και µεγαλύτερη διαφάνεια για το κοινό
µε την ύπαρξη ενός και µόνου ενωσιακού σηµείου εισόδου: τα γραφεία της ∆ηµιουργικής
Ευρώπης.
Η θέσπιση µίας και µόνο επιτροπής προγράµµατος θα συµβάλει επίσης σε µια περισσότερο
αποτελεσµατική από άποψη κόστους και λιτή διαχείριση του προγράµµατος, όχι µόνο µε
περικοπές στο κόστος εφαρµογής αλλά και µε τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα που θα
προέκυπτε από ισχυρότερες συνέργειες µεταξύ των οικείων πολιτικών και τοµέων.
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2011/0370 (COD)
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση του προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη»

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 167
παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση, το άρθρο 173 παράγραφος 3 και το άρθρο 166 παράγραφος 4,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Έπειτα από διαβίβαση της πρότασης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Συνθήκη αποβλέπει σε µια διαρκώς στενότερη σύνδεση µεταξύ των λαών της Ευρώπης
και αναθέτει στην Ένωση το καθήκον, µεταξύ άλλων, να συµβάλλει στην άνθηση των
πολιτισµών των κρατών µελών, στο πλαίσιο του σεβασµού της εθνικής και περιφερειακής
τους πολυµορφίας και, ταυτόχρονα, να εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής βιοµηχανίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Ένωση, όπου
κρίνεται αναγκαίο, υποστηρίζει και συµπληρώνει τις ενέργειες των κρατών µελών για τον
σεβασµό της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας, για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων και για τη
διευκόλυνση της προσαρµογής στις µεταβολές του κλάδου, ιδίως µέσω της επαγγελµατικής
κατάρτισης.

(2)

Η υποστήριξη του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα από την Ένωση βασίζεται στην
πείρα που έχει αποκτηθεί µε τα ακόλουθα προγράµµατα και δράσεις: την απόφαση αριθ.
1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου
2006, σχετικά µε τη θέσπιση του προγράµµατος Πολιτισµός (2007-2013)8· την απόφαση
αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης
Νοεµβρίου 2006, περί εφαρµογής προγράµµατος υποστήριξης του ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τοµέα (MEDIA 2007)9· την απόφαση αριθ. 1041/2009/ΕΚ του

8

ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 1.
ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 12.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά µε τη
θέσπιση προγράµµατος για την οπτικοακουστική συνεργασία µε επαγγελµατίες από τρίτες
χώρες (MEDIA Mundus 2011-2013)10· την απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικής
δράσης όσον αφορά την εκδήλωση Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τα έτη 2007
έως 201911 και την απόφαση αριθ. xy/201112 (Σήµα Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς).
(3)

Η ανακοίνωση σχετικά µε µια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισµό σ’ έναν κόσµο
παγκοσµιοποίησης13, η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο σε ψήφισµά του στις 16
Νοεµβρίου 200714, θέτει τους στόχους για τις µελλοντικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα. Στόχος της ανακοίνωσης
είναι η προώθηση της πολιτισµικής πολυµορφίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου, η
προαγωγή του πολιτισµού ως καταλύτη για τη δηµιουργικότητα στο πλαίσιο της ανάπτυξης
και της απασχόλησης, καθώς και η προώθηση του πολιτισµού ως ζωτικού στοιχείου στις
διεθνείς σχέσεις της Ένωσης.

(4)

Αναφορικά µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
ιδίως µε τα άρθρα 11 και 21, ο πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας συµβάλλουν
σηµαντικά στην καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων, συµπεριλαµβανοµένων του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας, και συνιστούν αξιόλογη πλατφόρµα για την ελευθερία του
λόγου. Το άρθρο 22 επιβάλλει την υποχρέωση του σεβασµού της πολιτισµικής και
γλωσσικής πολυµορφίας.

(5)

Η σύµβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της
πολιτιστικής έκφρασης, που άρχισε να ισχύει στις 18 Μαρτίου 2007 και στην οποία η
Ένωση είναι συµβαλλόµενο µέρος, στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, όπως
σε διεθνείς συµφωνίες συµπαραγωγής και συνδιανοµής, και στην διαµόρφωση
αλληλεγγύης, ώστε να ευνοείται η πολιτιστική έκφραση κάθε χώρας.

(6)

Η Ένωση είναι µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) από την 1η
Ιανουαρίου 1995 και, ως εκ τούτου, υπέχει τη γενική υποχρέωση να τηρεί τις δεσµεύσεις
που έχουν αναληφθεί δυνάµει των συµφωνιών του ΠΟΕ.

(7)

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη
και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» (στρατηγική «Ευρώπη 2020»)15 καθορίζει στρατηγική
µε στόχο να καταστεί η Ένωση µια έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµία, η
οποία θα προσφέρει υψηλό επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής
συνοχής. Σ’ αυτή τη στρατηγική, η Επιτροπή επισήµαινε ότι η Ένωση πρέπει να παρέχει
ελκυστικότερες συνθήκες-πλαίσια για την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα, όπως µέσω
κινήτρων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων που θα βασίζονται στη γνώση και µέσω της
µεγαλύτερης πρόσβασης του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα στη χρηµατοδότηση.

(8)

Η υποστήριξη του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα από την Ένωση βασίζεται στη
σηµαντική πείρα που έχει αποκτηθεί µε τα προγράµµατα «Πολιτισµός», «MEDIA» και
«MEDIA Mundus». Τα προγράµµατα αυτά αποτέλεσαν αντικείµενο τακτικής

10
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παρακολούθησης και εξωτερικών αξιολογήσεων, ενώ διοργανώθηκαν και δηµόσιες
διαβουλεύσεις σχετικά µε το µέλλον τους.

EL

(9)

Από την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τη δηµόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τα
προγράµµατα «Πολιτισµός», «MEDIA» και «MEDIA Mundus» διαδραµατίζουν εξέχοντα
ρόλο στην προάσπιση και την προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας της
Ευρώπης και ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα,
αλλά και ότι οι στόχοι οποιουδήποτε νέου προγράµµατος θα πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε
τους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Από αυτές τις αξιολογήσεις και
διαβουλεύσεις, καθώς και από διάφορες ανεξάρτητες µελέτες, ιδίως τη µελέτη σχετικά µε
την επιχειρηµατική διάσταση της πολιτιστικής και της δηµιουργικής βιοµηχανίας,
προκύπτει επίσης ότι ο πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας αντιµετωπίζουν κοινές
προκλήσεις, δηλαδή το περιεχόµενο της ιδιαίτερα κατακερµατισµένης αγοράς, τον
αντίκτυπο της στροφής στην ψηφιακή εποχή και την παγκοσµιοποίηση, τις δυσκολίες όσον
αφορά την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και την έλλειψη συγκρίσιµων στοιχείων,
παράµετροι που απαιτούν όλες την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης.

(10)

Ο πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας της Ευρώπης είναι εγγενώς κατακερµατισµένοι
σε εθνικό και γλωσσικό επίπεδο. Αφενός, ο κατακερµατισµός έχει ως αποτέλεσµα τη
διαµόρφωση ενός πολιτισµικά ποικίλου και ιδιαίτερα ανεξάρτητου πολιτιστικού τοπίου,
δίνοντας φωνή στις διάφορες πολιτιστικές παραδόσεις που συνιστούν την πολυµορφία της
ευρωπαϊκής µας κληρονοµιάς. Αφετέρου, ο κατακερµατισµός συνεπάγεται µια διακρατική
κυκλοφορία των πολιτιστικών και δηµιουργικών έργων και µια κινητικότητα των φορέων
εντός και εκτός της Ένωσης που είναι περιορισµένες και δεν επιτυγχάνονται στον καλύτερο
δυνατό βαθµό, καθώς και γεωγραφικές ανισορροπίες και, ως εκ τούτου, µικρότερο εύρος
επιλογών για τον καταναλωτή.

(11)

Η στροφή στην ψηφιακή εποχή επηρεάζει σε τεράστιο βαθµό την παραγωγή, τη διάδοση,
την πρόσβαση, την κατανάλωση και την αποτίµηση των πολιτιστικών και δηµιουργικών
αγαθών. Αυτές οι αλλαγές προσφέρουν αξιόλογες ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό
και δηµιουργικό τοµέα. Το χαµηλότερο κόστος διανοµής, οι νέοι δίαυλοι διανοµής και οι
νέες ευκαιρίες για εξειδικευµένα προϊόντα µπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση και να
αυξήσουν την κυκλοφορία σε παγκόσµιο επίπεδο. Για να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες
και να υπάρξει προσαρµογή στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και της παγκοσµιοποίησης, ο
πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέα πρέπει να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ενώ
απαιτείται να αποκτήσουν µεγαλύτερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, προκειµένου να
αναβαθµίσουν τον εξοπλισµό τους, να καταρτίσουν νέες µεθόδους παραγωγής και διανοµής
και να προσαρµόσουν τα επιχειρηµατικά µοντέλα τους.

(12)

Οι τρέχουσες πρακτικές διανοµής υποστηρίζουν το σύστηµα χρηµατοδότησης ταινιών.
Ωστόσο, γίνεται διαρκώς πιο επιτακτική η ανάγκη να προωθηθεί η ανάδειξη ελκυστικών
ηλεκτρονικών νόµιµων προσφορών και να ενθαρρυνθεί η καινοτοµία. Για τον λόγο αυτό,
είναι σηµαντικό να προωθηθεί η ευελιξία των νέων τρόπων διανοµής, ώστε να καταστεί
εφικτή η ανάδειξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων.

(13)

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα –ιδίως
των µικρών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και
των µικροεπιχειρήσεων– είναι η δυσκολία τους να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαια
που απαιτούνται για να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους, να αναπτυχθούν, να
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους ή να διεθνοποιηθούν. Αν και αυτό συνιστά,
γενικά, µια πρόκληση µε την οποία έρχονται συχνά αντιµέτωπες οι ΜΜΕ, η κατάσταση
είναι πολύ πιο δύσκολη στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα εξαιτίας της άυλης
φύσης πολλών από τα στοιχεία ενεργητικού τους, του χαρακτήρα πρωτοτύπου που έχουν οι
12
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δραστηριότητές τους, της έλλειψης επενδυτικής ετοιµότητας των φορέων των
συγκεκριµένων τοµέων, καθώς και της ανεπαρκούς επενδυτικής ετοιµότητας των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.

EL

(14)

Η συµµαχία του ευρωπαϊκού κλάδου δηµιουργικότητας (European Creative Industries
Alliance), ως πιλοτικό σχέδιο, είναι διατοµεακή πρωτοβουλία που θα υποστηρίζει
πρωτίστως τις δηµιουργικές βιοµηχανίες σε επίπεδο πολιτικής. Στόχος της συµµαχίας είναι
η µόχλευση επιπλέον κονδυλίων για τις δηµιουργικές βιοµηχανίες και η τόνωση της
ζήτησης υπηρεσιών των εν λόγω βιοµηχανιών από άλλους κλάδους και τοµείς. Η δοκιµή
νέων µέσων για την καλύτερη υποστήριξη της καινοτοµίας στις δηµιουργικές βιοµηχανίες
θα πραγµατοποιηθεί και θα λάβει χρηµατοδότηση προκειµένου να συνεισφέρει σε µια
πλατφόρµα µάθησης µέσω ανταλλαγής εµπειριών σε επίπεδο πολιτικής, στην οποία θα
συµµετέχουν ευρωπαίοι, εθνικοί και περιφερειακοί παράγοντες.

(15)

Είναι αναγκαίο να συνενωθούν τα τρέχοντα µεµονωµένα προγράµµατα της Ένωσης για τον
πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα σε ένα και µόνο συγκεντρωτικό πρόγραµµα, ώστε
να υποστηριχθούν αποτελεσµατικότερα οι πολιτιστικοί και δηµιουργικοί φορείς,
προκειµένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν η ψηφιοποίηση και η
παγκοσµιοποίηση και να διευκολυνθούν στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που οδηγούν
σήµερα στον κατακερµατισµό της αγοράς. Το πρόγραµµα, για να είναι αποτελεσµατικό, θα
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη συγκεκριµένη φύση των επιµέρους τοµέων, τις διαφορετικές
οµάδες-στόχους τους και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους µέσω εξατοµικευµένης προσέγγισης
στο πλαίσιο ανεξάρτητων συνιστωσών.

(16)

Ο θεσµός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και το Σήµα Ευρωπαϊκής
Κληρονοµιάς ενισχύουν στους ανθρώπους την αίσθηση ότι ανήκουν σε έναν κοινό
πολιτισµικό χώρο και αυξάνουν την αξία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Θα πρέπει να
υπάρξει χρηµατοδότηση για τις δύο αυτές δράσεις της Ένωσης.

(17)

∆υνατότητα συµµετοχής στο πρόγραµµα θα έχουν προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες
και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύµφωνα
µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους για τη συµµετοχή των χωρών αυτών στα
προγράµµατα της Ένωσης, αρχές και όροι που θεσπίζονται στις αντίστοιχες συµφωνίεςπλαίσια, στις αποφάσεις του Συµβουλίου Σύνδεσης και σε παρόµοιες συµφωνίες.
∆υνατότητα συµµετοχής θα έχουν επίσης οι χώρες ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη της
συµφωνίας ΕΟΧ, καθώς και χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που καθορίζονται στις εν λόγω χώρες µε βάση τις συµφωνίες-πλαίσια που
προβλέπουν τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συµµετοχή
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας υπόκειται σε ειδικές ρυθµίσεις µε την εν λόγω χώρα.

(18)

Το πρόγραµµα θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτό σε δράσεις διµερούς ή πολυµερούς
συνεργασίας µε χώρες εκτός ΕΕ βάσει συµπληρωµατικών πιστώσεων που θα καθοριστούν.

(19)

Η συνεργασία µεταξύ του προγράµµατος και διεθνών οργανισµών στον πολιτιστικό και τον
οπτικοακουστικό τοµέα –όπως της UNESCO, του Συµβουλίου της Ευρώπης και ιδίως του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Ενίσχυσης των Κινηµατογραφικών και Οπτικοακουστικών
Συµπαραγωγών (Eurimages), του ΟΟΣΑ και του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας (ΠΟ∆Ι)– πρέπει να ενισχυθεί.

(20)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία για όλες τις δράσεις που
πραγµατοποιούνται εντός του πλαισίου του προγράµµατος, η συµπληρωµατικότητα µε τις
δραστηριότητες των κρατών µελών και η συµµόρφωση µε το άρθρο 167 παράγραφος 4 της
Συνθήκης και µε άλλες δραστηριότητες της Ένωσης, ιδίως στον τοµέα της εκπαίδευσης, της
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έρευνας και καινοτοµίας, της βιοµηχανικής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή, του
τουρισµού και των εξωτερικών σχέσεων.

EL

(21)

Ο παρών κανονισµός καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, το χρηµατοδοτικό
πλαίσιο που θα αποτελέσει το κύριο σηµείο αναφοράς, κατά την έννοια του σηµείου 17 της
∆ιοργανικής Συµφωνίας, της XX/YY/201Z, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου και της Επιτροπής, για τη συνεργασία σε δηµοσιονοµικά θέµατα και τη χρηστή
δηµοσιονοµική διαχείριση και για την αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή κατά τη
διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισµού.

(22)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου
2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισµών που είναι
επιφορτισµένοι µε ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση κοινοτικών
προγραµµάτων, η Επιτροπή έχει αναθέσει στον Εκτελεστικό οργανισµό εκπαίδευσης,
οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού (EACEA) εκτελεστικά καθήκοντα ως προς τη
διαχείριση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στους τοµείς της εκπαίδευσης, των
οπτικοακουστικών θεµάτων και του πολιτισµού από το 2009. Ως εκ τούτου, µε βάση την
ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους, η Επιτροπή µπορεί να προσφεύγει σε νέο ή
υφιστάµενο εκτελεστικό οργανισµό για την εφαρµογή του προγράµµατος «∆ηµιουργική
Ευρώπη» 2014-2020, όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συµβουλίου,
της 19ης ∆εκεµβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών
οργανισµών που είναι επιφορτισµένοι µε ορισµένα καθήκοντα σχετικά µε τη διαχείριση
κοινοτικών προγραµµάτων.

(23)

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο ιδιαίτερος
χαρακτήρας του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα, ενώ θα πρέπει να ληφθεί ειδική
µέριµνα ώστε να εξασφαλιστεί η απλούστευση των διοικητικών και χρηµατοδοτικών
διαδικασιών.

(24)

Όσον αφορά τον κανονισµό (Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συµβουλίου και τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
καθώς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF), θα πρέπει να
καταρτιστούν και να εφαρµοστούν κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη της απάτης και την
ανάκτηση κονδυλίων που έχουν απολεσθεί, µεταβιβαστεί ή χρησιµοποιηθεί αντικανονικά.

(25)

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2010, σχετικά µε τον
αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
τροποποιούν τις νοµικές βάσεις των ευρωπαϊκών προγραµµάτων στους τοµείς της διά βίου
µάθησης, του πολιτισµού, της νεολαίας και της συµµετοχής του πολίτη στα κοινά, η
ουσιαστική συντόµευση των προθεσµιών στις διαδικασίες διαχείρισης αύξησε την
αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων. Η απλούστευση αυτού του είδους θα πρέπει να
συνεχιστεί.

(26)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι υλοποίησης του παρόντος προγράµµατος, οι
εκτελεστικές αρµοδιότητες θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή και να ασκούνται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών
σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή16.

16
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(27)

Σύµφωνα µε τις αρχές για την αξιολόγηση βάσει επιδόσεων, οι διαδικασίες για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράµµατος θα πρέπει να περιλαµβάνουν
λεπτοµερείς ετήσιες εκθέσεις και να αναφέρονται στους ειδικούς, µετρήσιµους, εφικτούς,
σχετικούς και χρονικά καθορισµένους στόχους και δείκτες που ορίζονται στον παρόντα
κανονισµό.

(28)

Τα οικονοµικά συµφέροντα της Ένωσης πρέπει να προστατεύονται µε αναλογικά µέτρα σε
ολόκληρο τον κύκλο των δαπανών, όπου συµπεριλαµβάνονται η πρόληψη, ο εντοπισµός και
η διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή
κακώς χρησιµοποιηθέντων κονδυλίων και, κατά περίπτωση, η επιβολή κυρώσεων.

(29)

Θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα για τη λήψη µέτρων που θα διέπουν τη µετάβαση από τα
προγράµµατα «Πολιτισµός 2007», «MEDIA 2007» και «MEDIA Mundus» στο πρόγραµµα
που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό.

(30)

Με δεδοµένο τον διακρατικό και διεθνή χαρακτήρα των προτεινόµενων δράσεων, οι στόχοι
του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς αποκλειστικά και µόνο από
τα κράτη µέλη. Για λόγους κλίµακας και αναµενόµενης έκβασης αυτών των δράσεων, τα
διακρατικά αποτελέσµατα µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα µε τη λήψη δράσης σε
επίπεδο Ένωσης. Η Ένωση µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία για την επίτευξη των στόχων που έγκεινται στην προάσπιση και προώθηση της
ευρωπαϊκής πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας και στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα από την 1η Ιανουαρίου
2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Ο παρών κανονισµός θεσπίζει το πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» για την υποστήριξη του
ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα (στο εξής «το πρόγραµµα») για την περίοδο από
την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «πολιτιστικός και δηµιουργικός τοµέας»: κάθε τοµέας του οποίου οι δραστηριότητες
βασίζονται σε πολιτισµικές αξίες και/ή αποτελεί προϊόν καλλιτεχνικής και δηµιουργικής
έκφρασης, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι δραστηριότητες έχουν ή όχι ως γνώµονα την αγορά
και ανεξάρτητα από το είδος της δοµής που τις εκτελεί. Οι εν λόγω δραστηριότητες
περιλαµβάνουν τη δηµιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και τη διατήρηση των αγαθών και
των υπηρεσιών που ενσαρκώνουν πολιτιστική, καλλιτεχνική ή δηµιουργική έκφραση, καθώς
και συναφείς λειτουργίες όπως η εκπαίδευση, η διαχείριση ή η κανονιστική ρύθµιση. Ο
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πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας περιλαµβάνουν ιδίως την αρχιτεκτονική, τα αρχεία και
τις βιβλιοθήκες, τα καλλιτεχνήµατα, τα οπτικοακουστικά προϊόντα (όπως ταινίες, τηλεόραση,
βιντεοπαιχνίδια και πολυµέσα), την πολιτιστική κληρονοµιά, τα σχέδια, τα φεστιβάλ, τη
µουσική, τις παραστατικές τέχνες, τις εκδόσεις, το ραδιόφωνο και τις εικαστικές τέχνες·
2. «φορέας»: επαγγελµατίας, οργανισµός/οργάνωση, επιχείρηση ή ίδρυµα που δραστηριοποιείται
στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα·
3. «χρηµατοπιστωτικοί διαµεσολαβητές»: χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν ή
σχεδιάζουν να παρέχουν δανειακές διευκολύνσεις ή επιπλέον εµπειρογνωµοσύνη σχετικά µε
τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα.
Άρθρο 3
Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία
4. Το πρόγραµµα υποστηρίζει µόνο τις δράσεις και τις δραστηριότητες που παρουσιάζουν
δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εµβληµατικών πρωτοβουλιών της.
5. Η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία εξασφαλίζεται ιδίως µε τα εξής:
α)

τον διακρατικό χαρακτήρα των συναφών δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους, που
θα συµπληρώνουν εθνικά, διεθνή και άλλα ενωσιακά προγράµµατα·

β)

τις οικονοµίες κλίµακας και την κρίσιµη µάζα που µπορεί να τονώσει µια στήριξη από την
ΕΕ, προκαλώντας µόχλευση για επιπλέον κονδύλια·

γ)

τη διακρατική συνεργασία, που µπορεί να προωθήσει πιο συνθετικές, γρήγορες και
αποτελεσµατικές απαντήσεις στις παγκόσµιες προκλήσεις και να έχει µακροχρόνια
συστηµικά αποτελέσµατα στους συγκεκριµένους τοµείς·

δ)

την εξασφάλιση πιο ισότιµων κανόνων παιχνιδιού στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό
τοµέα της Ευρώπης, µε βάση τις χώρες µε χαµηλή δυνατότητα παραγωγής και/ή τις χώρες
ή περιφέρειες µε περιορισµένη γεωγραφική και γλωσσική εµβέλεια.
Άρθρο 4
Γενικοί στόχοι του προγράµµατος

Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής:
α)

να ενταθεί η προάσπιση και προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτισµικής και γλωσσικής
πολυµορφίας·

β)

να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα µε σκοπό
την προώθηση έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης.
Άρθρο 5
Ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος

Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι οι εξής:
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α)

να στηριχθεί η ικανότητα του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα να
λειτουργούν διακρατικά·

β)

να προωθηθεί η διακρατική κυκλοφορία των έργων και των φορέων του πολιτιστικού και
του δηµιουργικού τοµέα και να γίνει στροφή προς νέα ακροατήρια εντός και εκτός
Ευρώπης·

γ)

να ενισχυθεί η χρηµατοδοτική ικανότητα του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα,
και ιδίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και οργανισµών·

δ)

να στηριχθεί η διακρατική συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής, προκειµένου να τονωθεί η
χάραξη πολιτικής, η καινοτοµία, η δηµιουργία ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων
επιχειρηµατικών µοντέλων.
Άρθρο 6
∆ιάρθρωση του προγράµµατος

Το πρόγραµµα αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες:
α)

τη «∆ιατοµεακή Συνιστώσα», η οποία θα αφορά όλους τους πολιτιστικούς και
δηµιουργικούς τοµείς·

β)

τη συνιστώσα «Πολιτισµός», η οποία θα αφορά τον πολιτιστικό και στον δηµιουργικό
τοµέα·

γ)

τη συνιστώσα «MEDIA», η οποία θα αφορά τον οπτικοακουστικό τοµέα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Η ∆ιατοµεακή Συνιστώσα
Άρθρο 7
Ο µηχανισµός για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα

1. Η Επιτροπή δηµιουργεί έναν µηχανισµό για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, ο
οποίος θα λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ενωσιακού µέσου δανεισµού για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Ο εν λόγω µηχανισµός έχει τις ακόλουθες προτεραιότητες:
α)

να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και
οργανισµών του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα·

β)

να βελτιώσει, για τον σκοπό αυτό, τη δυνατότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να
αξιολογούν πολιτιστικά και δηµιουργικά σχέδια, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων
τεχνικής υποστήριξης και δικτύωσης.

2. Οι προτεραιότητες υλοποιούνται όπως ορίζεται στο παράρτηµα I.
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Άρθρο 8
∆ιακρατική συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής
Για να τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτοµία, η δηµιουργία ακροατηρίου και η κατάρτιση νέων
επιχειρηµατικών µοντέλων στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, η Επιτροπή εφαρµόζει τα
ακόλουθα µέτρα στήριξης για τη διακρατική συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής:
α)

διακρατική ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας σχετικά µε νέα επιχειρηµατικά
µοντέλα, δραστηριότητες µάθησης από οµοτίµους και δικτύωση µεταξύ πολιτιστικών
φορέων και αρµοδίων για τη χάραξη πολιτικής σχετικά µε την ανάπτυξη του πολιτιστικού
και του δηµιουργικού τοµέα·

β)

στοιχεία της αγοράς, µελέτες, εργαλεία για την πρόβλεψη µελλοντικών δεξιοτήτων και
θέσεων εργασίας, αξιολογήσεις, αναλύσεις πολιτικής και υποστήριξη των στατιστικών
ερευνών·

γ)

συνδροµή µέλους στο Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του οπτικοακουστικού τοµέα,
ώστε να υποστηρίζονται η συλλογή και ανάλυση στοιχείων στον πολιτιστικό και τον
δηµιουργικό τοµέα·

δ)

δοκιµή νέων και διατοµεακών επιχειρηµατικών προσεγγίσεων για τη χρηµατοδότηση, τη
διανοµή και την αποτίµηση της δηµιουργικότητας·

ε)

διασκέψεις, σεµινάρια και διάλογος πολιτικής, ακόµα και στον τοµέα του πολιτιστικού και
µιντιακού γραµµατισµού·

στ)

στήριξη των εθνικών µελών του δικτύου γραφείων ∆ηµιουργικής Ευρώπης, ώστε να
εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:
–

προώθηση του προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη» σε εθνικό επίπεδο·

–

υποστήριξη του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα όσον αφορά το
πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» και ενηµέρωση σχετικά µε τους διάφορους
τύπους ενίσχυσης που είναι διαθέσιµοι στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής·

–

τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας των επαγγελµατιών, των ιδρυµάτων, των
πλατφορµών και των δικτύων στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα·

–

υποστήριξη από την Επιτροπή, µε την παροχή βοήθειας σχετικά µε τον πολιτιστικό
και τον δηµιουργικό τοµέα στα κράτη µέλη, π.χ. µέσω της παροχής στοιχείων για
τους συγκεκριµένους τοµείς·

–

υποστήριξη από την Επιτροπή για την εξασφάλιση επαρκούς δηµοσιοποίησης και
διάδοσης των αποτελεσµάτων και των συνεπειών του προγράµµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Η συνιστώσα «Πολιτισµός»
Άρθρο 9
Προτεραιότητες της συνιστώσας «Πολιτισµός»

1. Οι προτεραιότητες ως προς την ενίσχυση των ικανοτήτων του τοµέα είναι οι εξής:
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α)

υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες παρέχουν στους φορείς δεξιότητες και τεχνογνωσία που
ενθαρρύνουν την προσαρµογή στις ψηφιακές τεχνολογίες, όπως τη δοκιµή νέων
προσεγγίσεων για τη δηµιουργία ακροατηρίου και επιχειρηµατικών µοντέλων·

β)

υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες επιτρέπουν στους φορείς τη διεθνοποίηση της
σταδιοδροµίας τους εντός και εκτός Ευρώπης·

γ)

υποστήριξη µε σκοπό την ενίσχυση ευρωπαίων φορέων και διεθνών πολιτιστικών δικτύων,
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελµατικού χαρακτήρα.

2. Οι προτεραιότητες ως προς την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας είναι οι εξής:
α)

υποστήριξη διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων και εκθέσεων·

β)

υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας·

γ)

υποστήριξη της δηµιουργίας ακροατηρίου ως µέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος σε
ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα.
Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης της συνιστώσας «Πολιτισµός»

Η συνιστώσα «Πολιτισµός» παρέχει στήριξη στα ακόλουθα µέτρα:
α)

µέτρα συνεργασίας που φέρνουν σε επαφή φορείς από διαφορετικές χώρες οι οποίοι
αναλαµβάνουν τοµεακές ή διατοµεακές δραστηριότητες·

β)

δραστηριότητες ευρωπαϊκών φορέων που περιλαµβάνουν δίκτυα φορέων από διάφορες
χώρες·

γ)

δραστηριότητες από οργανισµούς/οργανώσεις που παρέχουν ευρωπαϊκή πλατφόρµα
προώθησης για την ανάπτυξη νεοεµφανιζόµενων ταλέντων και την τόνωση της
κυκλοφορίας καλλιτεχνών και έργων, µε συστηµικό και µεγάλης κλίµακας αποτέλεσµα·

δ)

υποστήριξη της λογοτεχνικής µετάφρασης·

ε)

ειδικές δράσεις που αποβλέπουν, αφενός, στην επίτευξη µεγαλύτερης προβολής όσον
αφορά τον πλούτο και την πολυµορφία των ευρωπαϊκών πολιτισµών και, αφετέρου, στην
τόνωση του διαπολιτισµικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης, όπως ευρωπαϊκά
πολιτιστικά βραβεία, το Σήµα Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς και οι Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες της Ευρώπης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Η συνιστώσα «MEDIA»
Άρθρο 11
Προτεραιότητες της συνιστώσας «MEDIA»

1. Οι προτεραιότητες ως προς την ενίσχυση των ικανοτήτων του τοµέα είναι οι εξής:
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α)

διευκόλυνση της απόκτησης δεξιοτήτων και της δηµιουργίας δικτύων, και ιδίως
ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για την εξασφάλιση της προσαρµογής
στις εξελίξεις της αγοράς·

β)

αύξηση των ικανοτήτων των φορέων του οπτικοακουστικού τοµέα να δηµιουργούν έργα
µε δυνατότητα κυκλοφορίας τους εντός και εκτός Ευρώπης και να διευκολύνουν τις
ευρωπαϊκές και διεθνείς συµπαραγωγές, και µε τηλεοπτικούς φορείς·

γ)

προώθηση των ανταλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων µε τη διευκόλυνση της πρόσβασης των
φορέων του οπτικοακουστικού τοµέα σε αγορές και επιχειρηµατικά εργαλεία, ώστε να
αυξήσουν την προβολή των σχεδίων τους στις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς αγορές.

2. Οι προτεραιότητες ως προς την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας είναι οι εξής:
α)

υποστήριξη της διανοµής σε κινηµατογραφικές αίθουσες µέσω της διακρατικής εµπορίας,
της δηµιουργίας εµπορικού σήµατος, της διανοµής και της έκθεσης οπτικοακουστικών
σχεδίων·

β)

υποστήριξη της διεθνικής εµπορίας και διανοµής µέσω ηλεκτρονικών πλατφορµών·

γ)

υποστήριξη της δηµιουργίας ακροατηρίου ως µέσου τόνωσης του ενδιαφέροντος για τα
οπτικοακουστικά
έργα,
ιδίως
µέσω
ενεργειών
προώθησης,
εκδηλώσεων,
κινηµατογραφικού γραµµατισµού και φεστιβάλ·

δ)

προώθηση της ευελιξίας των νέων τρόπων διανοµής, ώστε να καθίσταται εφικτή η
ανάδειξη νέων επιχειρηµατικών µοντέλων.
Άρθρο 12
Μέτρα στήριξης της συνιστώσας «MEDIA»

Η συνιστώσα «MEDIA» παρέχει στήριξη στα ακόλουθα µέτρα:
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στήριξη για την ανάπτυξη µιας συνολικής προσφοράς πρωτοβουλιών για την απόκτηση
νέων δεξιοτήτων, την ανταλλαγή γνώσεων και τη δικτύωση·

β)

υποστήριξη των φορέων του οπτικοακουστικού τοµέα όσον αφορά τη δηµιουργία
ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων µε ενισχυµένη δυνατότητα διασυνοριακής
κυκλοφορίας·

γ)

υποστηρικτικές δραστηριότητες µε στόχο τη διευκόλυνση ευρωπαϊκών και διεθνών
συµπαραγωγών, συµπεριλαµβανοµένων των τηλεοπτικών·

δ)

διευκόλυνση της πρόσβασης σε επαγγελµατικές εµπορικές εκθέσεις και αγορές στον
οπτικοακουστικό τοµέα και διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών
εργαλείων εντός και εκτός Ευρώπης·

ε)

δηµιουργία συστηµάτων υποστήριξης όσον αφορά τη διανοµή µη εγχώριων ευρωπαϊκών
ταινιών σε όλες τις πλατφόρµες και τις δραστηριότητες διεθνών πωλήσεων·

στ)

διευκόλυνση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών παγκοσµίως και διεθνών ταινιών στην
Ευρώπη σε όλες τις πλατφόρµες·
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ζ)

υποστήριξη ενός δικτύου ευρωπαίων αιθουσαρχών που προβάλλουν σηµαντικό ποσοστό
µη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών, συµπεριλαµβανοµένης της ενσωµάτωσης των
ψηφιακών τεχνολογιών·

η)

στήριξη πρωτοβουλιών που
οπτικοακουστικών έργων·

θ)

υποστηρικτικές δραστηριότητες µε σκοπό την αύξηση των γνώσεων και του
ενδιαφέροντος του ακροατηρίου·

ι)

στήριξη καινοτόµων ενεργειών που δοκιµάζουν νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και εργαλεία
σε τοµείς που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από την εισαγωγή και τη χρήση των
ψηφιακών τεχνολογιών.

προβάλλουν

και

προωθούν πληθώρα

ευρωπαϊκών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Αποτελέσµατα των επιδόσεων και διάδοση
Άρθρο 13
Συνοχή και συµπληρωµατικότητα
1. Η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει συνολική συνοχή και
συµπληρωµατικότητα µε τα εξής:
α)

τις συναφείς πολιτικές της ΕΕ, ιδίως τις πολιτικές στους τοµείς της εκπαίδευσης, της
απασχόλησης, της υγείας, της έρευνας και καινοτοµίας, των επιχειρήσεων, του τουρισµού,
της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης·

β)

άλλες συναφείς ενωσιακές πηγές χρηµατοδότησης στον τοµέα των πολιτικών για τον
πολιτισµό και τα µέσα, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και τα
χρηµατοδοτικά µέσα για τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, τα προγράµµατα
εξωτερικής συνεργασίας και τα προενταξιακά µέσα. Ειδικότερα, είναι σηµαντικό να
εξασφαλιστούν συνέργειες στο επίπεδο της υλοποίησης µεταξύ του προγράµµατος και των
εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για έξυπνη εξειδίκευση.

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται και µεταφέρεται τηρουµένων των διεθνών δεσµεύσεων της
Ένωσης.
Άρθρο 14
Παρακολούθηση και αξιολόγηση
1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση και εξωτερική αξιολόγηση του
προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη» µε βάση τους ακόλουθους δείκτες επιδόσεων.
Λαµβάνεται υπόψη ότι η επίτευξη αποτελεσµάτων όσον αφορά τις επιδόσεις εξαρτάται από τον
συµπληρωµατικό αντίκτυπο άλλων δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι οποίες
επηρεάζουν τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα.
α)

∆είκτες για του γενικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4:
–
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–
β)

το ποσοστό των ατόµων που δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά
πολιτιστικά έργα·

∆είκτες για τους ειδικούς στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 5:

Όσον αφορά τον στόχο που έγκειται στη στήριξη των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού πολιτιστικού
και δηµιουργικού τοµέα, στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο α):
–

η διεθνοποίηση των πολιτιστικών φορέων και ο αριθµός διακρατικών συµπράξεων
που δηµιουργούνται·

–

ο αριθµός των µαθησιακών εµπειριών που δηµιουργούνται για τους
καλλιτέχνες/πολιτιστικούς φορείς που έχουν αυξήσει τις δεξιότητες και την
απασχολησιµότητά τους.

Όσον αφορά τον στόχο που έγκειται στην προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και
των φορέων του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα και στη στροφή προς ένα νέο
ακροατήριο εντός και εκτός Ευρώπης, στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο β):
Συνιστώσα «Πολιτισµός»:
–

ο αριθµός των ατόµων που καλύπτονται άµεσα και έµµεσα από τα σχέδια που
υποστηρίζονται από το πρόγραµµα.

Συνιστώσα «MEDIA»:
–

ο αριθµός εισιτηρίων για ευρωπαϊκές ταινίες στην Ευρώπη και παγκοσµίως (επί των
10 σηµαντικότερων µη ευρωπαϊκών αγορών)·

–

το ποσοστό των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στους κινηµατογράφους, την
τηλεόραση και τις ψηφιακές πλατφόρµες.

Όσον αφορά τον στόχο που έγκειται στην υποστήριξη της χρηµατοδοτικής ικανότητας του
πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα, στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο γ):
–

ο όγκος των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µηχανισµού·

–

ο αριθµός και η γεωγραφική εµβέλεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που
παρέχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό
τοµέα·

–

ο αριθµός, η εθνική προέλευση και οι επιµέρους τοµείς των τελικών δικαιούχων που
επωφελούνται από τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό.

Όσον αφορά τον στόχο που έγκειται στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής,
στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 5 στοιχείο δ):
–

ο αριθµός των κρατών µελών που χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού για τη χάραξη της εθνικής τους πολιτικής και ο αριθµός νέων
πρωτοβουλιών.

2. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης λαµβάνονται υπόψη κατά
την εφαρµογή του προγράµµατος.
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3. Η αξιολόγηση έχει το ενδεικνυόµενο εύρος και διενεργείται αρκετά εγκαίρως ώστε να
συµβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
α)

Η Επιτροπή, εκτός από την τακτική παρακολούθηση, καταρτίζει έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης το αργότερο έως το τέλος του 2017, προκειµένου να εκτιµήσει την
αποτελεσµατικότητα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και την αποδοτικότητα του
προγράµµατος, καθώς και την ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία του ενόψει της λήψης
απόφασης για την ανανέωση, την τροποποίηση ή την αναστολή του προγράµµατος. Η
αξιολόγηση αφορά την έκταση της απλούστευσης, την εσωτερική και εξωτερική συνοχή
της, τη συνεχιζόµενη συνάφεια όλων των στόχων, καθώς και τη συµβολή των µέτρων
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς
αποκλεισµούς ανάπτυξη. Λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης σχετικά µε
τον µακροπρόθεσµο αντίκτυπο των αποφάσεων αριθ. 1855/2006/ΕΚ, αριθ. 1718/2006/ΕΚ
και αριθ. 1041/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

β)

Ο πιο µακροπρόθεσµος αντίκτυπος και η διατηρησιµότητα των αποτελεσµάτων των
µέτρων αξιολογείται από την Επιτροπή µε σκοπό να συνυπολογιστούν σε µια απόφαση για
την πιθανή ανανέωση, τροποποίηση ή αναστολή µεταγενέστερου προγράµµατος.
Άρθρο 15
∆ηµοσιοποίηση και διάδοση

1. Οι δικαιούχοι των σχεδίων που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα εξασφαλίζουν τη
δηµοσιοποίηση και διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε την ενωσιακή χρηµατοδότηση που
έλαβαν και τα αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν.
2. Το δίκτυο γραφείων ∆ηµιουργικής Ευρώπης, για το οποίο γίνεται λόγος στο άρθρο 8 στοιχείο
στ), εξασφαλίζει τη δηµοσιοποίηση και διάδοση πληροφοριών σχετικά µε την ενωσιακή
χρηµατοδότηση που χορηγείται και τα αποτελέσµατα που σηµειώνονται στη χώρα τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Πρόσβαση στο πρόγραµµα
Άρθρο 16
∆ιατάξεις σχετικά µε τα κράτη που δεν είναι µέλη της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισµούς
1. Το πρόγραµµα υποστηρίζει την πολιτισµική πολυµορφία σε διεθνές επίπεδο σύµφωνα µε τη
Σύµβαση της UNESCO, του 2005, για την προστασία και την προώθηση της πολυµορφίας της
πολιτιστικής έκφρασης.
2. Με τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις –συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τη
συνιστώσα «MEDIA», των προϋποθέσεων που περιέχονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισµό
ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά
µε την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων– και µε τον όρο ότι καταβάλλονται
συµπληρωµατικές πιστώσεις, η συµµετοχή στις συνιστώσες είναι ανοικτή στις ακόλουθες
χώρες:
α)
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προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες
υπάρχει προενταξιακή στρατηγική, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους γενικούς όρους
για τη συµµετοχή των χωρών αυτών στα προγράµµατα της Ένωσης, αρχές και όροι που
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θεσπίζονται στις αντίστοιχες συµφωνίες-πλαίσια, στις αποφάσεις του Συµβουλίου
Σύνδεσης και σε παρόµοιες συµφωνίες·
β)

χώρες της ΕΖΕΣ που είναι µέλη του ΕΟΧ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της συµφωνίας ΕΟΧ·

γ)

την Ελβετική Συνοµοσπονδία, µε βάση διµερή συµφωνία που θα συναφθεί µε τη χώρα
αυτή·

δ)

χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
καθορίζονται µε τις εν λόγω χώρες βάσει των συµφωνιών-πλαισίων για τη συµµετοχή τους
σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το πρόγραµµα είναι ανοικτό σε δράσεις διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας που απευθύνονται
ειδικά σε επιλεγµένες χώρες ή περιφέρειες µε βάση συµπληρωµατικές πιστώσεις.
4. Το πρόγραµµα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών µε χώρες που δεν
συµµετέχουν στο πρόγραµµα και µε διεθνείς οργανισµούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον
πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, όπως η UNESCO, το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο
ΟΟΣΑ ή ο Παγκόσµιος Οργανισµός ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συµβολής
τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
∆ιατάξεις εφαρµογής
Άρθρο 17
Εφαρµογή του προγράµµατος
Η Επιτροπή, για να εφαρµόσει το πρόγραµµα, εγκρίνει τα ετήσια προγράµµατα εργασίας µέσω
εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.
Τα ετήσια προγράµµατα εργασίας καθορίζουν τους επιδιωκόµενους στόχους, τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα, τη µέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό του σχεδίου χρηµατοδότησης.
Επιπλέον, περιέχουν περιγραφή των προς χρηµατοδότηση δράσεων, µνεία του ποσού που
χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Όσον αφορά τις
επιχορηγήσεις, τα εν λόγω προγράµµατα περιλαµβάνουν τις προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια
αξιολόγησης και το µέγιστο ποσοστό συγχρηµατοδότησης.
Άρθρο 18
∆ιαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη».
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 4 του κανονισµού
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Άρθρο 19
Χρηµατοοικονοµικές διατάξεις
1. Το χρηµατικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ορίζεται σε 1 801 000 000 ευρώ.
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2. Τα κονδύλια που προορίζονται για το πρόγραµµα µπορούν επίσης να καλύπτουν δαπάνες που
αφορούν τις δράσεις προετοιµασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και
αξιολόγησης, οι οποίες είναι άµεσα αναγκαίες για τη διαχείριση του προγράµµατος και την
επίτευξη των στόχων του· ειδικότερα, µελέτες, συναντήσεις εµπειρογνωµόνων, ενέργειες
δηµοσιοποίησης και διάδοσης –συµπεριλαµβανοµένης της θεσµικής δηµοσιοποίησης των
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον βαθµό που αυτές συνδέονται µε τους
γενικούς στόχους του παρόντος κανονισµού–, δαπάνες συνδεδεµένες µε δίκτυα πληροφορικής
που εστιάζονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, παράλληλα µε όλες τις άλλες
δαπάνες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης που πραγµατοποιεί η Επιτροπή στο πλαίσιο της
διαχείρισης του προγράµµατος.
3. Τα χορηγούµενα κονδύλια µπορούν επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες τεχνικής και διοικητικής
υποστήριξης που απαιτούνται για την εξασφάλιση της µετάβασης στο πρόγραµµα από τα µέτρα
που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις αριθ. 1855/2006/ΕΚ, αριθ. 1718/2006/ΕΚ και αριθ.
1041/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Εν ανάγκη, επιτρέπεται η
εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισµό πέραν του 2020 για να καλυφθούν παρεµφερείς
δαπάνες, ώστε να καταστεί δυνατή η διαχείριση δράσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 2020.
4. Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό
XX/2012 [ο δηµοσιονοµικός κανονισµός].
5. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, η Επιτροπή µπορεί να θεωρήσει ως επιλέξιµες τις
δαπάνες που συνδέονται άµεσα µε τις υποστηριζόµενες δράσεις, ακόµα και αν αυτές οι δαπάνες
πραγµατοποιούνται από τον δικαιούχο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.
Άρθρο 20
Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Κατά την υλοποίηση δράσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του παρόντος κανονισµού, η
Επιτροπή λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων κατά της
απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνοµης δραστηριότητας, µε τη διενέργεια
αποτελεσµατικών ελέγχων και µε την ανάκτηση, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες,
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς επίσης, όταν κρίνεται σκόπιµο, µε την
επιβολή αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.
2. Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν,
βάσει δικαιολογητικών καθώς και επιτόπιων ελέγχων, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων,
τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει πόρους της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και
επιθεωρήσεις στους οικονοµικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άµεσα ή έµµεσα, µε τη
χρηµατοδότηση αυτή, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισµό
(Ευρατόµ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, µε στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή
οποιασδήποτε άλλης παράνοµης ενέργειας εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε συµφωνία ή απόφαση επιχορήγησης ή µε σύµβαση που
αφορά χρηµατοδότηση από µέρους της Ένωσης.
3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, στις συµφωνίες συνεργασίας µε τρίτες χώρες και
διεθνείς οργανισµούς, στις συµφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης και στις συµβάσεις που
απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο
και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους,

EL

25

EL

επιθεωρήσεις και επιτόπιους ελέγχους σύµφωνα µε τον κανονισµό XX/2012 [ο δηµοσιονοµικός
κανονισµός].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 21
Κατάργηση και µεταβατικές διατάξεις
1. Οι αποφάσεις αριθ. 1855/2006/ΕΚ, αριθ. 1718/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
2. Η διαχείριση των δραστηριοτήτων που άρχισαν πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2013 µε βάση τις
αποφάσεις αριθ. 1855/2006/ΕΚ, αριθ. 1718/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ασκείται έως τη λήξη των εν λόγω δραστηριοτήτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις των εν λόγω αποφάσεων.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα του τα µέρη και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.
,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Η Επιτροπή δηµιουργεί έναν µηχανισµό για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, ο οποίος
θα λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ενωσιακού µέσου δανεισµού για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η
χρηµατοδοτική υποστήριξη που παρέχεται µε τον τρόπο αυτό θα διοχετευθεί σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και οργανισµούς/οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον
δηµιουργικό τοµέα.
3. Καθήκοντα
Ο µηχανισµός για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:
α)

παρέχει εγγυήσεις σε κατάλληλους χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές από οποιαδήποτε
χώρα συµµετέχει στο πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη»·

β)

παρέχει στους χρηµατοπιστωτικούς διαµεσολαβητές επιπλέον εµπειρογνωµοσύνη και την
ικανότητα αξιολόγησης των κινδύνων που συνδέονται µε φορείς του πολιτιστικού και του
δηµιουργικού τοµέα.

4. Επιλογή διαµεσολαβητών
Οι διαµεσολαβητές επιλέγονται σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και µε γνώµονα
τον αντίκτυπο:
–

στον όγκο της χρηµατοδότησης του χρέους που διατίθεται στον πολιτιστικό και τον
δηµιουργικό τοµέα, και/ή

–

στην πρόσβαση των φορέων του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα στη
χρηµατοδότηση, και/ή

–

στην ανάληψη κινδύνων στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης φορέων του πολιτιστικού
και του δηµιουργικού τοµέα από τον οικείο διαµεσολαβητή.

5. ∆ιάρκεια του µηχανισµού για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα
Οι µεµονωµένες εγγυήσεις µπορεί να ισχύουν έως 10 έτη.
Σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισµό XX/2012 [ο δηµοσιονοµικός κανονισµός],
τα έσοδα και οι επιστροφές που πραγµατοποιούνται από τις εγγυήσεις αποδίδονται σ’ αυτόν τον
χρηµατοπιστωτικό µηχανισµό. Όσον αφορά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν ήδη συσταθεί
σύµφωνα µε το προηγούµενο πολυετές χρηµατοδοτικό πλαίσιο, τα έσοδα και οι επιστροφές που
προέρχονται από ενέργειες οι οποίες άρχισαν κατά την προηγούµενη περίοδο αποδίδονται στον
χρηµατοπιστωτικό µηχανισµό κατά την τρέχουσα περίοδο.
6. Ανάπτυξη ικανοτήτων
Η ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο του µηχανισµού για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό
τοµέα έγκειται ουσιαστικά στην παροχή υπηρεσιών εµπειρογνωµόνων στους χρηµατοπιστωτικούς
διαµεσολαβητές που υπογράφουν συµφωνίες δανειακής διευκόλυνσης στο πλαίσιο του µηχανισµού
για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα, µε σκοπό την παροχή σε κάθε χρηµατοπιστωτικό
διαµεσολαβητή επιπλέον εµπειρογνωµοσύνης και ικανότητας αξιολόγησης των κινδύνων που
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συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση φορέων του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα.
Επιπροσθέτως, οι φορείς του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα θα µπορούσαν να
επωφεληθούν από αυτήν την ανάπτυξη ικανοτήτων µε την απόκτηση των κατάλληλων δεξιοτήτων
για την εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων και την κατάρτιση επακριβών πληροφοριών για τα
σχέδια τους που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τον χρηµατοπιστωτικό διαµεσολαβητή να
αξιολογήσει τα πολιτιστικά και δηµιουργικά σχέδια µε αποδοτικό τρόπο.
7. Προϋπολογισµός
Η χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό καλύπτει το πλήρες κόστος του µηχανισµού,
συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων πληρωµής προς τους χρηµατοπιστωτικούς
διαµεσολαβητές, όπως τις ζηµίες από εγγυήσεις, τα έξοδα διαχείρισης για το ΕΤαΕ που
διαχειρίζεται τους ενωσιακούς πόρους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο επιλέξιµο κόστος ή δαπάνη.
8. Προβολή και ευαισθητοποίηση
Κάθε διαµεσολαβητής πρέπει να προβάλλει επαρκώς και µε διαφάνεια την υποστήριξη εκ µέρους
της Ένωσης, µεταξύ άλλων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε τις δυνατότητες χρηµατοδότησης
που προβλέπονται στο πρόγραµµα.
Εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί δικαιούχοι ενηµερώνονται δεόντως όσον αφορά τις διαθέσιµες
δυνατότητες χρηµατοδότησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
1.1.

Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας
Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση του προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη»

1.2.

Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής στη δοµή ∆Β∆/ΠΒ∆17
Τίτλος 15 - Εκπαίδευση και πολιτισµός

1.3.

Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας
9 Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση.
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση έπειτα από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική
δράση18.
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης.
Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισµένη προς νέα δράση.

1.4.

Στόχοι

1.4.1.

Ο(Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η
πρόταση/πρωτοβουλία
Το πρόγραµµα θα συµβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» [COM(2010) 2020 της
3.3.2010) µε:
α) την τόνωση της προάσπισης και προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτισµικής και
γλωσσικής πολυµορφίας·
β) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα, µε
σκοπό την προώθηση έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης.

1.4.2.

Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
Ειδικοί στόχοι:
α) υποστήριξη της ικανότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα να
λειτουργούν διακρατικά·
β) προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και των φορέων του πολιτιστικού
και του δηµιουργικού τοµέα, και στροφή προς ένα νέο κοινό εντός και εκτός Ευρώπης·
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18
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∆Β∆: ∆ιαχείριση βάσει δραστηριοτήτων – ΠΒ∆: Προϋπολογισµός βάσει δραστηριότητας.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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γ) ενίσχυση της χρηµατοδοτικής δυνατότητας του πολιτιστικού και του δηµιουργικού
τοµέα·
δ) υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής, προκειµένου να
τονωθεί η χάραξη πολιτικής, η καινοτοµία, η δηµιουργία ακροατηρίου και η κατάρτιση
νέων επιχειρηµατικών µοντέλων.
Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ∆Β∆/ΠΒ∆
15.04 ∆ηµιουργική Ευρώπη
1.4.3.

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν τα αποτελέσµατα που αναµένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον
αφορά τους(τις) στοχοθετηµένους(-ες) δικαιούχους/οµάδες.
Το πρόγραµµα θα ενισχύσει την προσαρµογή του πολιτιστικού και του δηµιουργικού
τοµέα στην παγκοσµιοποίηση και στην ψηφιοποίηση και θα αυξήσει τη διακρατική
εµπορία των πολιτιστικών έργων και τις περιοδείες καλλιτεχνών και άλλων
επαγγελµατιών, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο
και να συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό θα καταστεί
εφικτό µε τη στοχοθέτηση έργων ικανών να προωθήσουν την τεχνογνωσία και τις
δεξιότητες, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η στροφή προς
την ψηφιακή εποχή προκειµένου να καλυφθούν ευρύτερα ακροατήρια, να καταρτιστούν
νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και να απορροφηθούν νέες ροές εσόδων (συµβάλλοντας, µε
τον τρόπο αυτό, και στη µείωση της εξάρτησης από τη δηµόσια χρηµατοδότηση). Με τη
στοχοθέτηση πολλαπλασιαστών, θα επιδιωχθεί εκθετικό αποτέλεσµα. Η περισσότερο
στοχοθετηµένη υποστήριξη για τη διακρατική κυκλοφορία των έργων αναµένεται να
βοηθήσει στην ανάδειξη οικονοµιών κλίµακας, µε την ενίσχυση των συµβατικών δικτύων
για καλλιτέχνες, επαγγελµατίες και έργα ή την ευρύτερη ψηφιακή διανοµή εκτός των
διακρατικών διαύλων διανοµής και, ως εκ τούτου, να διευκολύνει την κάλυψη του
κόστους µέσω της µεγαλύτερης διάρκειας και του ευρύτερου ακροατηρίου.
Η διάρθρωση του προγράµµατος-πλαισίου που ενσωµατώνει τα προηγούµενα
προγράµµατα «Πολιτισµός», «MEDIA 2007» και «MEDIA Mundus» θα εξασφαλίσει την
ανεµπόδιστη ροή πληροφοριών µεταξύ των φορέων και θα συµβάλει στη µεγαλύτερη
ανταλλαγή γνώσεων, π.χ. όσον αφορά τις νέες επιχειρηµατικές δεξιότητες. Χάρη στο
πρόγραµµα, η δικτύωση, οι συνεργασίες και οι στρατηγικές συµπράξεις µεταξύ φορέων
γίνονται πιο εύκολα απ’ ό,τι αν υπήρχαν δύο ξεχωριστά προγράµµατα.
Επιπλέον, η προσθήκη ενός χρηµατοδοτικού µηχανισµού θα βοηθήσει τον πολιτιστικό και
τον δηµιουργικό τοµέα να επιτύχουν χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, να επενδύσουν
στην καινοτοµία, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αναπτυσσόµενες αγορές, µέσω της
ψηφιακής διανοµής και πωλήσεων και, ως εκ τούτου, να απευθυνθούν σε νέα και
ευρύτερα ακροατήρια.

1.4.4.

∆είκτες αποτελεσµάτων και επιπτώσεις
Να προσδιοριστούν οι
πρότασης/πρωτοβουλίας.

δείκτες

για

την

παρακολούθηση

της

υλοποίησης

της

α) ∆είκτες για τους γενικούς στόχους (άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού):
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- το µερίδιο απασχόλησης και το µερίδιο ΑΕγχΠ των σχετικών τοµέων [στόχος για το
2020: αύξηση κατά 5 % του µεριδίου απασχόλησης και του µεριδίου ΑΕγχΠ]·
- το ποσοστό των ατόµων που δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε µη εγχώρια ευρωπαϊκά
πολιτιστικά έργα [στόχος για το 2020: αύξηση κατά 2 % σε σύγκριση µε την έρευνα του
Ευρωβαρόµετρου το 2007].
β) ∆είκτες για τους ειδικούς στόχους (άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού):
Όσον αφορά τη στήριξη των δυνατοτήτων του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού
τοµέα [άρθρο 5 στοιχείο α)]:
- η διεθνοποίηση των πολιτιστικών φορέων και ο αριθµός διακρατικών συµπράξεων που
δηµιουργούνται [στόχος για το 2020: δηµιουργία 10 000 διακρατικών συµπράξεων]·
- ο αριθµός των µαθησιακών εµπειριών που δηµιουργούνται για τους
καλλιτέχνες/πολιτιστικούς φορείς που έχουν αυξήσει τις δεξιότητες και την
απασχολησιµότητά τους [στόχος για το 2020: 300 000 επαγγελµατίες µε µαθησιακές
εµπειρίες].
Όσον αφορά την προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και των φορέων του
πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα, καθώς και την κάλυψη νέων ακροατηρίων εντός
και εκτός Ευρώπης [άρθρο 5 στοιχείο β)]:
Συνιστώσα «Πολιτισµός»:
- ο αριθµός των ατόµων στα οποία απευθύνονται άµεσα και έµµεσα τα σχέδια που
υποστηρίζονται από το πρόγραµµα [100 εκατ. άτοµα]·
Συνιστώσα «MEDIA»:
- ο αριθµός εισιτηρίων για ευρωπαϊκές ταινίες στην Ευρώπη και παγκοσµίως (επί των 10
σηµαντικότερων µη ευρωπαϊκών αγορών) [στόχος για το 2020: 325 εκατ. εισιτήρια (στην
Ευρώπη) και 165 εκατ. εισιτήρια (παγκοσµίως, επί των 10 σηµαντικότερων µη
ευρωπαϊκών αγορών) (αύξηση 10 %)]·
- το ποσοστό των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στους κινηµατογράφους, την
τηλεόραση και τις ψηφιακές πλατφόρµες [στόχος για το 2020: 60 % για τον
κινηµατογράφο, 67 % για την τηλεόραση και 67 % για τις ψηφιακές πλατφόρµες].
Όσον αφορά την ενίσχυση της χρηµατοδοτικής ικανότητας του πολιτιστικού και του
δηµιουργικού τοµέα [άρθρο 5 στοιχείο γ)]:
- ο όγκος των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού µηχανισµού
[στόχος για το 2020: δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ]·
- ο αριθµός και η γεωγραφική εµβέλεια των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που παρέχουν
πρόσβαση σε χρηµατοδότηση για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα [στόχος για
το 2020: χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα από 10 διαφορετικές χώρες]·
- ο αριθµός, η εθνική προέλευση και οι επιµέρους τοµείς των τελικών δικαιούχων που
επωφελούνται από τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό [στόχος για το 2020: 15 000 δικαιούχοι
από 5 διαφορετικούς επιµέρους τοµείς].
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Όσον αφορά τη στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής [άρθρο 5
στοιχείο δ)]:
- ο αριθµός των κρατών µελών που χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα της ανοικτής
µεθόδου συντονισµού για τη χάραξη της εθνικής τους πολιτικής και ο αριθµός νέων
πρωτοβουλιών [στόχος για το 2020: κάθε κράτος µέλος που συµµετέχει στην ανοικτή
µέθοδο συντονισµού κάνει χρήση των αποτελεσµάτων και εφαρµόζει τουλάχιστον µία
πρωτοβουλία].
1.5.

Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.

Βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη κάλυψη αναγκών
Το πρόγραµµα θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις µε τις οποίες αναµετρώνται ο
πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας όπως ο κατακερµατισµός, η παγκοσµιοποίηση και
η στροφή στην ψηφιακή εποχή, η έλλειψη στοιχείων και η απουσία ιδιωτικών επενδύσεων
και θα συµβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
αποτελώντας την αιχµή του δόρατος για την καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα, την
έξυπνη και βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική ενσωµάτωση.
Αυξάνει το µερίδιο απασχόλησης και ανάπτυξης που δηµιουργούν οι εν λόγω τοµείς, οι
οποίοι, το 2008, αντιπροσώπευαν το 4,5 % του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και περίπου
το 3,8 % του εργατικού δυναµικού.

1.5.2.

Προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ
Η νέα πρωτοβουλία, εκτός από τη συµπληρωµατικότητά της µε άλλες πολιτικές και
προγράµµατα της ΕΕ, θα έχει την ακόλουθη προστιθέµενη αξία της παρέµβασης της ΕΕ:
- τον διακρατικό χαρακτήρα των συναφών δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους, ο
οποίος θα συµπληρώνει εθνικά, διεθνή και άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
- τις οικονοµίες κλίµακας και την κρίσιµη µάζα που µπορεί να τονώσει µια στήριξη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας µόχλευση σε επιπλέον κονδύλια·
- τη διακρατική συνεργασία, που µπορεί να προωθήσει πιο συνθετικές, γρήγορες και
αποτελεσµατικές απαντήσεις στις παγκόσµιες προκλήσεις και να έχει µακροχρόνια
συστηµικά αποτελέσµατα στον τοµέα·
- την εξασφάλιση πιο ισότιµων κανόνων παιχνιδιού στον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό
τοµέα της Ευρώπης, µε βάση τις χώρες µε χαµηλή δυνατότητα παραγωγής και/ή τις χώρες
ή περιφέρειες µε περιορισµένη γεωγραφική και γλωσσική εµβέλεια.

1.5.3.

∆ιδάγµατα από ανάλογες εµπειρίες του παρελθόντος
Με βάση τα αποτελέσµατα διαφόρων αξιολογήσεων και δηµόσιων διαβουλεύσεων
σχετικά µε προηγούµενα προγράµµατα, το πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» θα
εισαγάγει µέτρα που να ανταποκρίνονται στις σηµερινές και µελλοντικές ανάγκες των
τοµέων και να απλουστεύουν τη διαχείριση και την υλοποίηση του προγράµµατος.
Οι δραµατικές αλλαγές που συντελούνται στον τοµέα µε την ψηφιοποίηση και την
παγκοσµιοποίηση, καθώς και η συνεχώς εξελισσόµενη τεχνολογία απαιτούν µια τεράστιας
κλίµακας προσαρµογή από τους φορείς του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα.
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Αυτές οι ανάγκες αντικατοπτρίζονται στην προτεινόµενη δράση. Το πρόγραµµα
διευκολύνει την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, όπως την κατάρτιση νέων επιχειρηµατικών
µοντέλων και τη δηµιουργία ροών εσόδων, συµπεριλαµβανοµένων των δεξιοτήτων
εµπορίας και δηµιουργίας ακροατηρίου, την επικαιροποίηση της τεχνογνωσίας στον τοµέα
ΤΠΕ, καθώς και τη µεγαλύτερη εξοικείωση µε θέµατα όπως τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα αντιµετωπίζει την υφιστάµενη έλλειψη στοιχείων της αγοράς.
Με την εισαγωγή µιας διεθνούς διάστασης σε όλο το πρόγραµµα και, π.χ., τη µεγαλύτερη
έµφαση στα βιντεοπαιχνίδια θα καλυφθούν νέες αγορές, τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο όσο
και σε επίπεδο προϊόντων. Η ευελιξία του προγράµµατος θα επιτρέπει περαιτέρω
πειραµατισµούς µέσω της στήριξης πιλοτικών σχεδίων. Επιπλέον, το πρόγραµµα
ικανοποιεί την ανάγκη για µέτρα µιντιακού και πολιτιστικού γραµµατισµού, ώστε να
δηµιουργηθεί και να διευρυνθεί το σχετικό ακροατήριο και να διευκολυνθεί η κριτική
κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δηµιουργικών έργων.
Το πρόγραµµα καθιερώνει ένα και µόνο αναγνωρίσιµο και απλό σηµείο εισόδου για τους
φορείς του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα στην Ευρώπη. Το µοναδικό Γραφείο
∆ηµιουργικής Ευρώπης θα εξοικονοµήσει πόρους και θα βελτιώσει τη διαχείριση των
γραφείων, θα διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων και θα εξασφαλίζει µεγαλύτερη προβολή
για το πρόγραµµα.
Θα εισαχθούν περαιτέρω απλουστεύσεις ώστε να επιταχυνθεί η επιχειρησιακή διαχείριση
του προγράµµατος. Οι απλουστεύσεις αυτές θα περιλαµβάνουν τα εξής: βελτίωση των
εργαλείων και των πόρων για τη συλλογή και ανάλυση στοιχείων· µεγαλύτερη χρήση
χρηµατοδότησης µε εφάπαξ και κατ’ αποκοπή ποσά, συµφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης
και αποφάσεις για επιδοτήσεις· µείωση του αριθµού των µέσων όσον αφορά τη συνιστώσα
«Πολιτισµός»· ηλεκτρονικές πύλες για τους δικαιούχους και άλλα εργαλεία ΤΠΕ µε σκοπό
τη µείωση των εγγράφων που απαιτούνται για τους αιτούντες/δικαιούχους· ηλεκτρονικό
µορφότυπο για την υποβολή αιτήσεων και τελικών εκθέσεων για όλες τις δράσεις.
1.5.4.

Συνοχή και ενδεχόµενη συνέργεια µε άλλα συναφή µέσα
Το πρόγραµµα θα είναι απόλυτα συµπληρωµατικό µε άλλα µέσα της ΕΕ. Κανένα άλλο
πρόγραµµα της ΕΕ δεν προωθεί τη διακρατική κινητικότητα των καλλιτεχνών και των
επαγγελµατιών του πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τοµέα ούτε την κυκλοφορία
των έργων. Ως προς τη γλωσσική πολυµορφία, το πρόγραµµα θα συµπληρώνει δράσεις της
ΕΕ για την εκµάθηση ξένων γλωσσών. Ωστόσο, ο στόχος του προγράµµατος δεν είναι η
τυπική ή η άτυπη µάθηση, που καλύπτονται από το πρόγραµµα «Erasmus για όλους»· το
πρόγραµµα εστιάζεται στην τόνωση της αµοιβαίας και ταχύρυθµης µάθησης µεταξύ
πολιτιστικών οργανισµών/οργανώσεων σχετικά µε θέµατα που συνιστούν καίριες
προκλήσεις για τον τοµέα.
Το πρόγραµµα θα συµπληρώνει την πολιτική της ΕΕ για τον πολιτισµό, απευθυνόµενο
άµεσα στους φορείς του συγκεκριµένου τοµέα και συµβάλλοντας, µε τον τρόπο αυτό, στην
επίτευξη συστηµικών αλλαγών ως προς τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ.
Σε αντίθεση µε άλλη χρηµατοδότηση εκ µέρους της ΕΕ, όπως το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το
πρόγραµµα-πλαίσιο για την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα (CIP), το πρόγραµµα
θα στοχεύει ειδικά στην ικανοποίηση των αναγκών του πολιτιστικού και του δηµιουργικού
τοµέα, µε την ελπίδα ότι θα λειτουργήσει πέρα από τα εθνικά σύνορα και θα συνδέεται
στενά µε την προώθηση της πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας. Πράγµατι, η
τρέχουσα στήριξη από τα ΕΤΠΑ/ΕΚΤ αφορά την προστασία, την αποκατάσταση και την
ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, τη δηµιουργία πολιτιστικών υποδοµών, την
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αστική ανάπλαση, τη στήριξη του τουρισµού, την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, την
υποστήριξη πολιτιστικών υπηρεσιών που βασίζονται σε ΤΠΕ και τη βελτίωση του
ανθρώπινου κεφαλαίου, µε πολύ µεγάλη έµφαση στην καινοτοµία και στην περιφερειακή
ή τοπική ανάπτυξη. Επιπλέον, η στήριξη της χάραξης πολιτικής θα ωφελήσει την
ανταλλαγή γνώσεων στην κατάρτιση περιφερειακών πολιτικών από τα κράτη µέλη.
Το CIP παρέχει πρόσβαση σε χρηµατοδότηση για τις ΜΜΕ (µέσω εγγυήσεων και ιδίων
κεφαλαίων) και στηρίζει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και περιεχοµένων, αλλά
αυτά είναι γενικού χαρακτήρα εργαλεία, που δεν συνεπάγονται τη διάδοση της ειδικής για
τον συγκεκριµένο τοµέα εµπειρογνωµοσύνης. Ο χρηµατοδοτικός µηχανισµός που
δηµιουργείται µε το πρόγραµµα για να ενισχυθεί η χρηµατοδοτική ικανότητα του
πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα της Ευρώπης θα εστιάζεται στις ειδικές ανάγκες
αυτών των τοµέων, προκειµένου να υποστηριχθεί η µεγαλύτερη κατανόηση της
αξιολόγησης των κινδύνων σε αυτούς τους τοµείς από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και
να τονωθεί η µεταξύ τους δικτύωση.
Η µαζική ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς δεν θα υποστηρίζεται από τη
συνιστώσα «Πολιτισµός». Ωστόσο, θα µπορεί να χρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά
ταµεία. Επιπροσθέτως, οι πολιτικές και οι δράσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση και τη
συγκέντρωση περιεχοµένου στην Europeana (την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη)
υλοποιούνται εντός του ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη.
Η διεθνής χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της συνιστώσας «Πολιτισµός» θα βοηθήσει τον
ευρωπαϊκό πολιτιστικό τοµέα να λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο και να υλοποιήσει –και
σε αυτό το επίπεδο– τους στόχους του προγράµµατος. Σε αντίθεση µε άλλα µέσα της ΕΕ
που στοχεύουν στην πολιτιστική συνεργασία µε τρίτες χώρες, το συγκεκριµένο πρόγραµµα
είναι πολυµερές και όχι διµερές εργαλείο και δεν στοχεύει στην αναπτυξιακή συνεργασία
σε τρίτες χώρες. Ωστόσο, θα δηµιουργήσει συνέργειες µε αυτά τα προγράµµατα µόλις θα
έχουν ενισχυθεί ο πολιτιστικός και ο δηµιουργικός τοµέας.
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1.6.

∆ιάρκεια και δηµοσιονοµικός αντίκτυπος
; Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισµένης διάρκειας
– ; Πρόταση /πρωτοβουλία από την 01/01/2014 έως τις 31/12/2020
– ; ∆ηµοσιονοµικός αντίκτυπος για την περίοδο 2014 - 2020 (και µετά το 2020, όσον
αφορά τις πληρωµές)
Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας
– Περίοδος σταδιακής εφαρµογής από το ΕΕΕΕ µέχρι το ΕΕΕΕ,
– και στη συνέχεια λειτουργία µε κανονικό ρυθµό.

1.7.

Προβλεπόµενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης19
; Κεντρική άµεση διαχείριση από την Επιτροπή
; Κεντρική έµµεση διαχείριση µε ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:
– ; εκτελεστικούς οργανισµούς
οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες20

–

– ; εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή δηµόσιας υπηρεσίας
–

πρόσωπα επιφορτισµένα µε την εκτέλεση συγκεκριµένων δράσεων δυνάµει του
τίτλου V της Συνθήκης για την για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίζονται στην
αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δηµοσιονοµικού
κανονισµού
Επιµερισµένη διαχείριση µε τα κράτη µέλη
Αποκεντρωµένη διαχείριση µε τρίτες χώρες

; Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (όπως προσδιορίζεται κατωτέρω)
Αν αναφέρονται περισσότεροι τρόποι διαχείρισης, να διευκρινιστούν στο τµήµα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις
Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί από:
- την Επιτροπή για τις ακόλουθες δράσεις: ειδικές δράσεις στο πλαίσιο της συνιστώσας
«Πολιτισµός» (βραβεία, Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, Σήµα Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς
κ.λπ.), στήριξη των ταµείων συµπαραγωγής, υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο
πολιτικής,
- τον EACEA για τις υπόλοιπες δράσεις,

19
20
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Αναλυτικά στοιχεία για τους τρόπους διαχείρισης και παραποµπές στον δηµοσιονοµικό κανονισµό µπορείτε
να βρείτε στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού.
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- το ΕΚΤ όσον αφορά τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό
τοµέα,
- διεθνή ταµεία συµπαραγωγής που εδρεύουν στην Ευρώπη (φορείς του άρθρου 54 του
δηµοσιονοµικού κανονισµού) όσον αφορά τη δράση συνεργασίας.
2.

ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.

Κανόνες για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική παρακολούθηση και εξωτερική αξιολόγηση του
προγράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη» µε βάση τους δείκτες που παρατίθενται στο σηµείο
1.4.4. Λαµβάνεται υπόψη ότι η αξιολόγηση των δεικτών εξαρτάται από τον
συµπληρωµατικό αντίκτυπο άλλων δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο οι
οποίες επηρεάζουν τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό τοµέα. Η Επιτροπή θα υποβάλει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών, έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2017,
έκθεση αξιολόγησης για τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν και για τις ποιοτικές και
ποσοτικές πτυχές της λειτουργίας του προγράµµατος. Η αξιολόγηση θα περιλαµβάνει την
εκ των υστέρων αξιολόγηση των προηγούµενων προγραµµάτων.
2.2.

Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.

Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί
A: Βασικότεροι κίνδυνοι και κύριες αιτίες σφαλµάτων
Με βάση τις αντίστοιχες διαπιστώσεις που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί για τα τρέχοντα
προγράµµατα «MEDIA» και «Πολιτισµός», εντοπίστηκαν για το πρόγραµµα
«∆ηµιουργική Ευρώπη» οι ακόλουθοι κυριότεροι κίνδυνοι και αιτίες σφαλµάτων:
- ειδικό κοινό-στόχος: Οι περισσότεροι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα είναι πιθανώς
µικροµεσαίοι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό και στον
δηµιουργικό τοµέα. Ορισµένοι από αυτούς µπορεί να µην έχουν αρραγή
χρηµατοοικονοµική βάση ή εξελιγµένη διαχειριστική δοµή. Αυτό µπορεί να επηρεάσει τη
χρηµατοοικονοµική και λειτουργική τους ικανότητα όσον αφορά τη διαχείριση κονδυλίων
της ΕΕ·
- σφάλµατα σχετικά µε την επιλεξιµότητα των δαπανών στο πλαίσιο επιδοτήσεων από τον
προϋπολογισµό, λόγω της περιπλοκότητας των κανόνων, της έλλειψης επαρκούς
τεκµηρίωσης που τηρείται από τους δικαιούχους των επιδοτήσεων, ή των ανεπαρκών
ελέγχων εγγράφων: αυτός ο κίνδυνος θα εξακολουθήσει να υπάρχει και στο πρόγραµµα
«∆ηµιουργική Ευρώπη», αλλά αναµένεται να είναι µικρότερος απ’ ό,τι για τη σηµερινή
γενιά προγραµµάτων, λόγω των απλουστευµένων κανόνων, της αυξηµένης χρήσης εφάπαξ
και κατ’ αποκοπή ποσών και των βελτιωµένων και καλύτερα στοχοθετηµένων ελέγχων
εγγράφων (βλ. 2.2.2)·
- περιορισµένος κίνδυνος διπλής χρηµατοδότησης, αφού οι οντότητες µπορούν να
επωφελούνται από αρκετές επιδοτήσεις στο πλαίσιο διαφορετικών προγραµµάτων της ΕΕ.
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Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο των τρεχόντων
προγραµµάτων «MEDIA» και «Πολιτισµός» και στο πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη»
αποτελούν/θα αποτελέσουν αντικείµενο διαχείρισης από τον Εκτελεστικό οργανισµό
εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεµάτων και πολιτισµού (EACEA). Ως εκ τούτου, ο
µετριασµός των προαναφερόµενων κινδύνων εµπίπτει κυρίως στο πεδίο αρµοδιοτήτων του
εν λόγω οργανισµού.
B: Αναµενόµενα ποσοστά σφαλµάτων
Από τα στοιχεία για το 2009 και το 2010 προκύπτει ότι το ποσοστό σφάλµατος όσον
αφορά το πρόγραµµα «MEDIA» είναι πολύ χαµηλό (µικρότερο από 0,50 %). Αυτό
επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιµα µέχρι σήµερα ενδεικτικά αριθµητικά στοιχεία για το
2011.
Όσον αφορά το πρόγραµµα «Πολιτισµός», το ποσοστό σφάλµατος για το 2009 ήταν
0,57 % και, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία, αναµένεται, το 2011, να είναι πολύ
χαµηλότερο από 2 % – περίπου 0,6-0,7 %. Το µέγεθος της πιθανής ζηµίας που προκύπτει
από το ποσοστό σφάλµατος για το 2010 ήταν µεγαλύτερο από το κατώτατο όριο του 2 %
(4,28 %), αλλά το δείγµα ελέγχων αντιπροσώπευε ένα µικρότερο ποσό σε δηµοσιονοµικό
επίπεδο σε σχέση µε το 2009 και το 2011. Κατά συνέπεια, για την περίοδο 2009 - 2011, το
πολυετές ποσοστό σφάλµατος είναι µικρότερο από 1 %.
Όσον αφορά το ποσοστό σφάλµατος για το 2010, από την ανάλυση των σφαλµάτων που
διενήργησε ο EACEA προέκυψε ότι τα περισσότερα από αυτά αφορούσαν τους βασικούς
κινδύνους που διαπιστώθηκαν παραπάνω. Καταρτίστηκε σχέδιο δράσης, το οποίο
περιλαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται
στους δικαιούχους σχετικά µε τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, µια στρατηγική για την
βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των επισκέψεων
παρακολούθησης, µια στρατηγική για τη βελτίωση των ελέγχων εγγράφων, καθώς και η
ενοποίηση του προγράµµατος λογιστικού ελέγχου για το 2011.
Με βάση τόσο τα ποσοστά σφάλµατος για το 2009 και το 2010 όσο και την εκτίµηση των
πιθανών ποσοστών σφάλµατος για το 2011, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι το
ποσοστό της µη συµµόρφωσης για το πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» αναµένεται να
είναι πολύ χαµηλότερο από το όριο του 2 %. Αυτή η παραδοχή υποστηρίζεται από το
γεγονός ότι, σε σχέση µε τα τρέχοντα προγράµµατα (βλ. 2.2.2), σχεδιάζεται η εφαρµογή
επιπλέον µέτρων απλούστευσης και ελέγχου.
2.2.2.

Προβλεπόµενη(-ες) µέθοδος(-οι) ελέγχου
A: Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
Το σύστηµα ελέγχου για το πρόγραµµα «∆ηµιουργική Ευρώπη» θα καταρτιστεί µε βάση
τους κινδύνους. Θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους βασικούς ελέγχους, οι οποίοι θα
πραγµατοποιούνται κατά κύριο λόγο από τον EACEA. Το ίδιο σύστηµα ελέγχου
εφαρµόζεται για τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζεται άµεσα η Γ∆ EAC.
1. Στο στάδιο της επιλογής:
- Έλεγχος της λειτουργικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας των αιτούντων
- Έλεγχοι των κριτηρίων επιλεξιµότητας και αποκλεισµού
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- Αξιολόγηση και έλεγχος του προϋπολογισµού και του περιεχοµένου
- Νοµικές και χρηµατοοικονοµικές επαληθεύσεις
- Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής διπλής χρηµατοδότησης µε τη χρήση κατάλληλων
εργαλείων πληροφορικής
2. Κατά το στάδιο διαχείρισης των συµβάσεων:
- Χρηµατοοικονοµικές διαδροµές µε βάση την κατανοµή των καθηκόντων
- Ευρύτερη χρήση εφάπαξ και κατ’ αποκοπή ποσών, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος
σφάλµατος
- Για επιδοτήσεις από τον προϋπολογισµό, καθορισµός των ελέγχων εγγράφων που πρέπει
να διενεργηθούν στις τελικές δηλώσεις µε βάση την αξιολόγηση των συνεπαγόµενων
κινδύνων και του κόστους των ελέγχων:
* για επιδοτήσεις που υπερβαίνουν το κατώτερο όριο, τα πιστοποιητικά ελέγχου θα
είναι υποχρεωτικά κατά το στάδιο της τελικής πληρωµής
* για µικρότερες επιδοτήσεις, πρέπει να προσκοµίζονται δείγµατα τιµολογίων από
τους δικαιούχους· το περιεχόµενο των δειγµάτων θα καθορίζεται για κάθε δράση έπειτα
από ανάλυση βάσει κινδύνων.
- Απλούστευση των κανόνων, καθώς και βελτίωση της σαφήνειας και της διαφάνειας των
πληροφοριών που παρέχονται στους δικαιούχους σχετικά µε τους εν λόγω κανόνες
- Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των επισκέψεων
παρακολούθησης βάσει κριτηρίων µε γνώµονα τους κινδύνους όσον αφορά την επιλογή
σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείµενο επίσκεψης και κριτηρίων ποιότητας για την
παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
3. Εκ των υστέρων
- Ετήσιο πρόγραµµα εκ των υστέρων ελέγχων (επιλογή βάσει κινδύνων και τυχαία
επιλογή) έπειτα από συνολική ανάλυση του κινδύνου
- Έλεγχοι ad hoc που θα πραγµατοποιούνται όταν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σε σχέση
µε παρατυπίες και/ή υποψίες απάτης.
Συµπερασµατικά, ο συγκεκριµένος φόρτος που συνεπάγονται οι έλεγχοι για τους
δικαιούχους θα πρέπει να µειωθεί σε σύγκριση µε τα σηµερινά δεδοµένα, αφού ένα µέρος
του αναµενόµενου χαµηλότερου κινδύνου µη συµµόρφωσης θα προκύψει από επιπλέον
απλουστεύσεις και καλύτερης ποιότητας δικαιολογητικά από την πλευρά των δικαιούχων.
4. Εποπτεία του EACEA από την Επιτροπή
Η Επιτροπή, εκτός από τους ελέγχους για την πρόσβαση στις επιδοτήσεις, θα εφαρµόσει
επίσης τα µέτρα ελέγχου που απαιτούνται για τους εκτελεστικούς οργανισµούς σύµφωνα
µε το άρθρο 59 του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Θα παρακολουθεί και θα ελέγχει ότι ο
EACEA επιτυγχάνει κατάλληλους στόχους ελέγχου για τις δράσεις των οποίων θα
αναλάβει τη διαχείριση. Αυτή η εποπτεία θα ενσωµατωθεί στους όρους συνεργασίας
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µεταξύ της αρµόδιας Γ∆ και του EACEA, καθώς και στην εξαµηνιαία υποβολή εκθέσεων
του οργανισµού.
B: Εκτίµηση του κόστους ελέγχου για τις δράσεις που αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης
από τον EACEA και τη Γ∆ EAC
1. Κατά το στάδιο επιλογής και το στάδιο διαχείρισης των συµβάσεων
1.1 ∆απάνες προσωπικού
Η εκτίµηση υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη ελεγκτικές δραστηριότητες που
διενεργούνται στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραµµάτων «MEDIA» και «Πολιτισµός»:
- από επιχειρησιακό και οικονοµικό προσωπικό µε αρµοδιότητες εκκίνησης και
επαλήθευσης των ενεργειών
- σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του έργου (επιλογή, σύναψη συµβάσεων και
πληρωµές).
Αριθµός προσωπικού που Πρότυπο κόστος
εκτελεί
ελεγκτικές
δραστηριότητες

Σύνολο (1 έτος)

Συµβασιούχοι
21,75

(EACEA): 64 000 EUR

1 392 000 EUR

Έκτακτοι
(EACEA): 6,6

υπάλληλοι 127 000 EUR

838 200 EUR

Μόνιµοι υπάλληλοι: 1,6 127 000 EUR
(µέρος που διαχειρίζεται η
Γ∆ EAC)

212 200 EUR

Σύνολο για τη διάρκεια του
προγράµµατος: 17 096 800
EUR
1.2. Λοιπά στοιχεία κόστους
Πρότυπο κόστος
Επιτόπιες
(EACEA)
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αποστολές 1 000 EUR

Σύνολο (1 έτος)
95 000 EUR

Πιστοποιητικά
λογιστικού 1 300 EUR
ελέγχου που προσκοµίζονται
από
τους
δικαιούχους
(EACEA)

2 550 000 EUR

Επιτόπιες αποστολές (µέρος 1 000 EUR
που διαχειρίζεται η Γ∆ EAC)

6 000 EUR

Πιστοποιητικά

150 000 EUR

λογιστικού 1 300 EUR
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ελέγχου που προσκοµίζονται
από τους δικαιούχους (µέρος
που διαχειρίζεται η Γ∆ EAC)
Σύνολο για τη διάρκεια του
προγράµµατος: 19 607 000
EUR
2. Εκ των υστέρων έλεγχοι
2.1 Προσωπικό
Αριθµός προσωπικού που Πρότυπο κόστος
εκτελεί
ελεγκτικές
δραστηριότητες

Σύνολο (1 έτος)

Συµβασιούχοι (EACEA): 1

64 000 EUR

Έκτακτοι
(EACEA): 0,2

64 000 EUR

υπάλληλοι 127 000 EUR

25 400 EUR

Μόνιµοι υπάλληλοι: 1,6 127 000 EUR
(µέρος που διαχειρίζεται η
Γ∆ EAC): 0,1

12 700 EUR

Σύνολο για τη διάρκεια του
προγράµµατος:
714 700
EUR
1.2. Εκ των υστέρων λογιστικοί έλεγχοι
Τυχαίοι, βάσει κινδύνων και Πρότυπο κόστος
ad hoc έλεγχοι

Σύνολο (1 έτος)

EACEA

10 500 EUR

409 500 EUR

Γ∆ EAC

10 500 EUR

25 000 EUR
Σύνολο για τη διάρκεια του
προγράµµατος:
3 041 500
EUR

3. Συνολικό κόστος των ελέγχων για τον EACEA και τη Γ∆ EAC σε σύγκριση µε τον υπό
διαχείριση επιχειρησιακό προϋπολογισµό
Λαµβανοµένου υπόψη του επιχειρησιακού προϋπολογισµού για το πρόγραµµα
«∆ηµιουργική Ευρώπη» ύψους 1 678,7 εκατ. ευρώ, το συνολικό κόστος που συνεπάγεται
ο έλεγχος για τις διαχειριζόµενες από τον EACEA και τη Γ∆ EAC δράσεις ανέρχεται
περίπου στο 2,40 % του προϋπολογισµού.
2.3.

Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών
Να προσδιοριστούν υπάρχοντα ή προβλεπόµενα µέτρα πρόληψης και προστασίας.
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Ο χαµηλός αριθµός περιπτώσεων απάτης, σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό
σφαλµάτων, δικαιολογούν την απαίτηση τα µέτρα για την πρόληψη της απάτης και των
παρατυπιών στο νέο πρόγραµµα να είναι αναλογικά και αποδοτικά από την άποψη του
κόστους.
Η Γ∆ EAC, εκτός από την εφαρµογή όλων των µηχανισµών κανονιστικού ελέγχου,
καταρτίζει στρατηγική για την πρόληψη της απάτης σύµφωνα µε τη νέα σχετική
στρατηγική της Επιτροπής (CAFS), η οποία εγκρίθηκε στις 24 Ιουνίου 2011, ώστε να
εξασφαλιστεί, µεταξύ άλλων, ότι οι εσωτερικοί της έλεγχοι για την πρόληψη της
απαίτησης ευθυγραµµίζονται µε την CAFS και ότι η προσέγγιση που ακολουθεί η Γ∆ για
τη διαχείριση του κινδύνου απάτης αποβλέπει στον εντοπισµό πεδίων που παρουσιάζουν
κίνδυνο απάτης και στην παροχή κατάλληλης αντιµετώπισης. Όταν κρίνεται αναγκαίο, θα
δηµιουργούνται οµάδες δικτύωσης και κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής ειδικά για την
ανάλυση περιπτώσεων απάτης σχετικά µε το πρόγραµµα «Erasmus για όλους».
Για να µετριαστούν δυνητικές περιπτώσεις απάτης και παρατυπιών, εξετάζονται τα
ακόλουθα µέτρα.
- Η πρόληψη δυνητικών περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών λαµβάνεται ήδη υπόψη
κατά τη θέσπιση του προγράµµατος, µε την απλούστευση των κανόνων και την ευρύτερη
χρήση εφάπαξ και κατ’ αποκοπή ποσών.
- Θα διεξαχθεί συστηµατικός έλεγχος της δυνητικής διπλής χρηµατοδότησης και
ταυτοποίηση των δικαιούχων περισσότερων από µίας επιδοτήσεων.
- Έλεγχοι ad hoc θα πραγµατοποιούνται όταν υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σε σχέση µε
παρατυπίες και/ή υποψίες απάτης.
- Ο εκτελεστικός οργανισµός θα πρέπει να αναφέρει δυνητικές περιπτώσεις απάτης και
παρατυπιών στην Επιτροπή τόσο ad hoc όσο και κατά την τακτική υποβολή των εκθέσεών
του.
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3.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

3.1.

Τοµέας(-είς) του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµή(-ές) δαπανών του
προϋπολογισµού που επηρεάζονται
• Υφιστάµενες γραµµές προϋπολογισµού για δαπάνες
Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του
προϋπολογισµού
Είδος
δαπανών

Γραµµή προϋπολογισµού
Τοµέας του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

Αύξων
αριθµός
[Περιγραφή………………………...……….]

Συµµετοχή

∆Π/Μ∆Π
(21)

από
χώρες
ΕΖΕΣ22

από
υποψήφιες
χώρες23

από
τρίτες
χώρες

κατά την έννοια του
άρθρου 18
παράγραφος 1
στοιχείο αα) του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

5

15.01 ∆ιοικητικές δαπάνες του τοµέα
πολιτικής «Εκπαίδευση και πολιτισµός»,
άρθρα 1-3

Μ∆Π

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

15.01.04.31
Εκτελεστικός
Οργανισµός
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων
και Πολιτισµού – Συνεισφορά από
προγράµµατα του τοµέα 3

Μ∆Π

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

• Νέες γραµµές του προϋπολογισµού των οποίων έχει ζητηθεί η δηµιουργία
Κατά σειρά τοµέων του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου και γραµµών του προϋπολογισµού
Είδος
δαπανών

Γραµµή προϋπολογισµού
Τοµέας του
πολυετούς
δηµοσιονο
µικού
πλαισίου

από
τρίτες
χώρες

κατά την έννοια του
άρθρου 18
παράγραφος 1
στοιχείο αα του
δηµοσιονοµικού
κανονισµού

Αύξων
αριθµός
[Τοµέας……………………………………..]

∆Π/Μ∆Π

απ χώρες
ΖΕΣ

από
υποψήφιες
χώρες

3

15.01.04.04 ∆ηµιουργική Ευρώπη –
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης

Μ∆Π

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

3

15.04.01 ∆ηµιουργική Ευρώπη

∆Π

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

21
22
23
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Συµµετοχή

∆Π = ∆ιαχωριζόµενες πιστώσεις / Μ∆Π = Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις
ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.
Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων.
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3.2.

Εκτιµώµενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.

Συνοπτική παρουσίαση της εκτιµώµενης επίπτωσης στις δαπάνες
σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου:

Γ∆: EAC

Αύξων
αριθµός

Τοµέας 3

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Έτος
µετά το
2020

ΣΥΝΟΛΟ

y Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού

Πιστώσεις
διοικητικής
φύσης
από το κονδύλιο για ειδικά προγράµµατα24

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

(1)

178,670

198,139

218,564

239,022

260,243

280,850

303,212

Πληρωµές

(2)

107,197

158,513

174,855

244,503

266,739

288,369

311,700

14,330

14,861

15,436

16,978

17,757

20,150

22,788

122,3

193,000

213,000

234,000

256,000

278,000

301,000

326,000

1 801,000

121,525

173,374

190,291

261,481

284,496

308,519

334,488

126,824

1 678,700

χρηµατοδοτούµενες

Αριθµός γραµµής του προϋπολογισµού

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
για τη Γ∆ EAC

1 678,700

(3)

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

=1+1α
+3

=2+2α

Πληρωµές
+3

24
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126,824

1 801,000

Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων και/ή των δράσεων ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ») έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
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Η Επιτροπή ενδέχεται να αναθέσει (εν µέρει) σε εξωτερικό εκτελεστικό οργανισµό την εφαρµογή του παρόντος προγράµµατος. Τα ποσά και η
ανάλυση του εκτιµώµενου κόστους ενδέχεται να πρέπει να προσαρµοστούν σύµφωνα µε τον βαθµό εξωτερικής ανάθεσης που θα επιλεγεί τελικώς.
y ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

(4)

Πληρωµές

(5)

y ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσης που
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων
προγραµµάτων

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
στον ΤΟΜΕΑ 3
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

(6)

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

=4+6

193,000

213,000

234,000

256,000

278,000

301,000

326,000

Πληρωµές

=5+6

121,525

173,374

190,291

261,481

284,496

308,519

334,488

1 801,000
126,824

1 801,000

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τοµείς:
y ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

(4)

Πληρωµές

(5)

y ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικής φύσης που
χρηµατοδοτούνται από το κονδύλιο συγκεκριµένων
προγραµµάτων

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου
(Ποσό αναφοράς)
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(6)

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

= 4+ 6

Πληρωµές

=5 + 6
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Τοµέας του πολυετούς δηµοσιονοµικού
πλαισίου:

«∆ιοικητικές δαπάνες»

5

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

Γ∆: Εκπαίδευση και Πολιτισµός
y Ανθρώπινοι πόροι

5,619

5,619

5,619

5,873

6,127

6,381

6,703

41,946

y Άλλες διοικητικές δαπάνες

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

3,535

Πιστώσεις

6,124

6,124

6,124

6,378

6,632

6,886

7,213

45,481

(Σύνολο
αναλήψεων
υποχρεώσεων
= Σύνολο πληρωµών)

6,124

6,124

6,124

6,378

6,632

6,886

7,213

45,481

ΣΥΝΟΛΟ Γ∆ Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
στον ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων
των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5
του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου

EL

Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

198,804

218,804

239,804

262,058

284,312

307,566

332,893

Πληρωµές

127,331

179,178

196,095

267,539

290,808

315.085

341,381

45

Έτος
µετά το
2020

ΣΥΝΟΛΟ

1 844,241
170,065

1 887,482

EL

3.2.2.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– ; Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:
Πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Προσδιορισµός
των στόχων και
των
αποτελεσµάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της συνιστώσας «MEDIA»

Μέσος κόστος
του αποτελέσµατος

Είδος αποτελέσµατος
Ø

Συνολικός
αριθµός
αποτελεσµάτων
(2014-2020)

Συνολικό
κόστος

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1: Στήριξη της ικανότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα να
λειτουργούν διακρατικά
- Αποτέλεσµα

Νέες δεξιότητες και δικτύωση [αποτελέσµατα: αριθµός
µαθηµάτων/εργαστηρίων/εκδηλώσεων]

0,150

425

63,7

- Αποτέλεσµα

∆ηµιουργία οπτικοακουστικών σχεδίων (συµπεριλαµβανοµένων
τηλεοπτικών παραγωγών)
[αποτελέσµατα: αριθµός σχεδίων]

0,110

2 301

253,1

- Αποτέλεσµα

Υποστήριξη ταµείων συµπαραγωγής [αποτέλεσµα: αριθµός ταµείων
συµπαραγωγής που υποστηρίχθηκαν]

0,300

48

14,3

0,1925

452

87,1

0,500

30

15,2

3 256

433,4

- Αποτέλεσµα

- Αποτέλεσµα

Αγορές οπτικοακουστικών (Ο/Α) µέσων, εργαλεία και περίπτερα
προώθησης [αποτέλεσµα: αριθµός σχεδίων]
Καινοτόµα σχέδια στις ΤΠΕ που εφαρµόζονται στον Ο/Α τοµέα
[αποτέλεσµα: αριθµός αιτήσεων ΤΠΕ στον συγκεκριµένο τοµέα]

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: Προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και των φορέων του πολιτιστικού και του δηµιουργικού

EL
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τοµέα, και στροφή προς ένα νέο κοινό εντός και εκτός Ευρώπης
- Αποτέλεσµα

Εκστρατεία διανοµής µη εγχώριων ευρωπαϊκών ταινιών
[αποτέλεσµα: αριθµός σχεδίων]

0,046

6 932

318,9

- Αποτέλεσµα

∆ιεθνής οµαδοποίηση πρακτόρων πωλήσεων, διανοµέων και κατόχων
δικαιωµάτων [αποτέλεσµα: αριθµός οµαδοποιήσεων]

0,271

40

10,8

- Αποτέλεσµα

∆ίκτυο κινηµατογράφων που προβάλλουν κυρίως ευρωπαϊκές ταινίες
[αποτέλεσµα: αριθµός δικτύων κινηµατογράφων]

13,893

7

97,2

- Αποτέλεσµα

Φεστιβάλ ταινιών και σχετικές εκδηλώσεις [αποτέλεσµα: αριθµός
φεστιβάλ και εκδηλώσεων]

0,040

645

26

0,040

269

10,7

0,040

213

8,5

- Αποτέλεσµα

- Αποτέλεσµα

Πρωτοβουλίες κινηµατογραφικού γραµµατισµού [αποτέλεσµα:
αριθµός σχεδίων]
Νέα µέσα εµπορίας και διαφήµισης [αποτέλεσµα: αριθµός σχεδίων
που δηµιουργούν, π.χ., πλατφόρµες κοινοτήτων σχετικά µε τον
κινηµατογράφο]
Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

472,1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Προσδιορισµός
των στόχων και
των
αποτελεσµάτων

11 362

905,5

Συνολικός
αριθµός
αποτελεσµάτων

Συνολικό
κόστος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της συνιστώσας «Πολιτισµός»

Είδος αποτελέσµατος25

Μέσος κόστος
του αποτελέσµατος

Ø

25

EL

Τα αποτελέσµατα είναι προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρέχονται (π.χ.: αριθµός χρηµατοδοτούµενων ανταλλαγών σπουδαστών, αριθµός κατασκευασµένων χλµ. οδικού
δικτύου κ.λπ.).
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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1:

Στήριξη της ικανότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα να

λειτουργούν διακρατικά
- Αποτέλεσµα

Μέτρα συνεργασίας, όπως δραστηριότητες για την τόνωση της
µάθησης από οµοτίµους

0,360

356

128,1

- Αποτέλεσµα

Ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως αυτά που επιτρέπουν την ανάπτυξη
ικανοτήτων

0,100

132

13,2

- Αποτέλεσµα

Ευρωπαϊκές πλατφόρµες, όπως εκείνες που παρέχουν διάρθρωση για
διεθνή επαγγελµατική εξέλιξη

0,340

39

13,2

- Αποτέλεσµα

Ειδικές δράσεις, όπως βραβεία, Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της
Ευρώπης, Σήµα Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς κ.ά.

0,406

48

19,4

575

173,9

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: Προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων και των φορέων του πολιτιστικού και του δηµιουργικού
τοµέα, και στροφή προς ένα νέο κοινό εντός και εκτός Ευρώπης

- Αποτέλεσµα

Μέτρα συνεργασίας, όπως αυτά που στηρίζουν τις διεθνείς περιοδείες

0,360

553

199,2

- Αποτέλεσµα

Ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως αυτά που προωθούν τη δηµιουργία
ακροατηρίου

0,100

205

20,5

- Αποτέλεσµα

Ευρωπαϊκές πλατφόρµες, όπως εκείνες που υποστηρίζουν διεθνή
σταδιοδροµία

0,340

60

20,5

- Αποτέλεσµα

Λογοτεχνικές µεταφράσεις και υποστήριξη προώθησης

0,05

859

42,9

- Αποτέλεσµα

Ειδικές δράσεις, όπως βραβεία, Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της
Ευρώπης, Σήµα Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς κ.ά.

0,406

74

30,2

1 751

313,3

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

EL
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

2 326

487,2

Συνολικός
αριθµός
αποτελεσµάτων
(2014-2020)

Συνολικό
κόστος

.

Προσδιορισµός
των στόχων και
των
αποτελεσµάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της «∆ιασυνοριακής Συνιστώσας»

Μέσος κόστος
του αποτελέσµατος

Είδος αποτελέσµατος
Ø
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1:

- Αποτέλεσµα

Ενίσχυση της χρηµατοδοτικής δυνατότητας του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα

∆ηµιουργία µηχανισµού για τον πολιτιστικό και τον δηµιουργικό
τοµέα
[αποτελέσµατα: αριθµός τραπεζικών δανείων που παρέχονται στους
φορείς για περίοδο 7 ετών]

848
[τέλος ΕΤαΕ συν
αναµενόµενη ζηµία]

14 420

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

211,20

211,20

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2: Στήριξη της διακρατικής συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικής
- Αποτέλεσµα

∆ίκτυο γραφείων ∆ηµιουργικής Ευρώπης

0,226

189

42,7

- Αποτέλεσµα

Μελέτες, αξιολογήσεις και ανάλυση πολιτικής [Σηµ.: Αυτό
περιλαµβάνει επίσης το Ευρωπαϊκό κέντρο παρακολούθησης του
οπτικοακουστικού τοµέα]

0,317

36

11,4

- Αποτέλεσµα

∆ιακρατικές ανταλλαγές και δικτύωση

1,585

4

6,4

- Αποτέλεσµα

∆οκιµή νέων διατοµεακών προσεγγίσεων

1,132

4

4,5

- Αποτέλεσµα

∆ιασκέψεις, σεµινάρια και διάλογος πολιτικής

0,232

42

9,8

275

74,8

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

EL
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286,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

EL
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3.2.3.

Εκτιµώµενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσης

3.2.3.1. Περίληψη
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν απαιτεί τη χρήση διοικητικών πιστώσεων

– ; Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση
διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

πιστώσεων

σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου
Ανθρώπινοι πόροι

5,619

5,619

5,619

5,873

6,127

6,381

6,708

41,946

Άλλες διοικητικές
δαπάνες

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

0,505

3,535

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

6,124

6,124

6,124

6,378

6,632

6,886

7,213

45,481

14,330

14,861

15,436

16,978

17,757

20,150

22,788

122,3

Εκτός του ΤΟΜΕΑ 526
του πολυετούς
δηµοσιονοµικού
πλαισίου

Ανθρώπινοι πόροι
Λοιπές δαπάνες
διοικητικού
χαρακτήρα27
Υποσύνολο
εκτός ΤΟΜΕΑ 5
του πολυετούς

26
27

EL

Τεχνική και/ή διοικητική συνδροµή και δαπάνες για την υλοποίηση των προγραµµάτων και/ή των
δράσεων ΕΕ (πρώην γραµµές «ΒΑ») έµµεση έρευνα, άµεση έρευνα.
Η Επιτροπή ενδέχεται να αναθέσει (εν µέρει) εξωτερικά την υλοποίηση του προγράµµατος στον
EACEA. Τα προαναφερόµενα στοιχεία θα προσαρµοστούν, αν κριθεί αναγκαίο, σύµφωνα µε την
εξεταζόµενη διαδικασία εξωτερικής ανάθεσης.

51
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δηµοσιονοµικού
πλαισίου

ΣΥΝΟΛΟ

EL

20,454

20,985

21,560

23,356

52

24,389

27,036

30,001

167,78

EL

3.2.3.2. Εκτιµώµενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρήση ανθρώπινων πόρων

– 9 Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται
παρακάτω:
Εκτίµηση που εκφράζεται σε µονάδες ισοδυνάµων πλήρους απασχόλησης
Έτος
2014

Έτος
2015

Έτος
2016

Έτος
2017

Έτος
2018

Έτος
2019

Έτος
2020

ΣΥΝΟΛ
Ο

y Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων
υπαλλήλων)
ΧΧ 01 01 01 (Έδρα
και γραφεία
αντιπροσωπείας της
Επιτροπής)

40

40

40

42

44

46

48

300

9

57

XX 01 01 02
(Αντιπροσωπείες)
XX 01 05 01
(Έµµεση έρευνα)
10 01 05 01 (Άµεση
έρευνα)
y Εξωτερικό προσωπικό (σε µονάδα ισοδυνάµου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ)28
XX 01 02 01 (CA,
INT, SNE από το
«συνολικό
κονδύλιο»)

8

8

8

8

8

8

XX 01 02 02 (CA,
INT, JED, LA και
SNE στις
αντιπροσωπείες)
X
X
01
04
εε
29

- στην
κεντρική
υπηρεσία30
- σε
αντιπροσωπε
ίες

XX 01 05 02 (CA,
INT, SNE – Έµµεση
έρευνα)

28

29
30

EL

CA = Συµβασιούχος υπάλληλος, INT = Προσωρινό προσωπικό («Intérimaire»), JED = Νεαρός
εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία («Jeune Expert en Délégation»), LA = Τοπικός υπάλληλος, SNE =
Αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας.
Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές
«BA»).
Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταµεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ).

53
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10 01 05 02 (CA,
INT, SNE – Άµεση
έρευνα)
Άλλη γραµµή του
προϋπολογισµού (να
προσδιοριστεί)
ΣΥΝΟΛΟ

48

48

48

50

52

54

57

357

XX είναι ο τοµέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισµού.
Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της Γ∆ που έχει ήδη
διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή που έχει ανακατανεµηθεί στο πλαίσιο της ίδιας
της Γ∆ και θα συµπληρωθούν, ενδεχοµένως, από όλα τα συµπληρωµατικά κονδύλια που
µπορεί να διατεθούν στην αρµόδια για τη διαχείριση της δράσης Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας
διαδικασίας χορήγησης και µε βάση τους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς. Τα ποσά και οι
τεκµαρτοί υπολογισµοί θα αναπροσαρµοστούν ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας εξωτερίκευσης.
Περιγραφή των καθηκόντων προς εκτέλεση:
Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι

Εφαρµογή του προγράµµατος

Εξωτερικό προσωπικό

Εφαρµογή του προγράµµατος

EL
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3.2.4.

Συµβατότητα µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο
– 9 Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συµβατή µε το ισχύον πολυετές δηµοσιονοµικό
πλαίσιο 2014-2020.
–

Η πρόταση απαιτεί αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούµενος αναπρογραµµατισµός, µε τον προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του
προϋπολογισµού και των αντίστοιχων ποσών.

–

Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί εφαρµογή του µέσου ευελιξίας ή της
αναθεώρησης του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου31.

Να εξηγηθούν οι ανάγκες, µε τον προσδιορισµό των σχετικών τοµέων και γραµµών του
προϋπολογισµού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5.

Συνεισφορές τρίτων
– Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη.
– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηµατοδότηση που εκτιµάται παρακάτω:
Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)
Έτος
N

Να
προσδιοριστεί
οργανισµός
συγχρηµατοδότησης

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη
απαιτούνται ώστε να
αντικατοπτρίζεται η διάρκεια
του αντικτύπου (βλ. σηµείο 1.6)

Σύνολο

ο

ΣΥΝΟΛΟ
συγχρηµατοδοτηµένων
πιστώσεων

31
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Βλ. σηµεία 19 και 24 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας.
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3.3.

Εκτιµώµενη επίπτωση στα έσοδα
– ; Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει κανένα δηµοσιονοµικό αντίκτυπο στα
έσοδα.
–

Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δηµοσιονοµικό αντίκτυπο που περιγράφεται
κατωτέρω.
στους ιδίους πόρους
στα διάφορα έσοδα
σε εκατ. ευρώ (µε 3 δεκαδικά ψηφία)
Αντίκτυπος της πρότασης/πρωτοβουλίας32

Γραµµή εσόδων
προϋπολογισµού:

του

∆ιαθέσιµες
πιστώσεις για
το τρέχον
οικονοµικό έτος

Έτος
N

Έτος
N+1

Έτος
N+2

Έτος
N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται,
ώστε να αντικατοπτρίζεται η διάρκεια
των επιπτώσεων (βλ. σηµείο 1.6)

Άρθρο ………….

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισµό», να προσδιοριστεί(-ούν) η(οι) γραµµή(-ές) δαπανών
του προϋπολογισµού που έχει(-ουν) επηρεαστεί.

.
Να προσδιοριστεί η µέθοδος υπολογισµού του αντίκτυπου στα έσοδα.

.

32
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Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασµούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόµενα ποσά
πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά µετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα
είσπραξης.
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