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RÅDSBESLUTNING

av 21. desember 1990

om iverksetting av et handlingsprogram for å fremme utviklingen av den europeiske
audiovisuelle industri (MEDIA) (1991 - 1995)

(90/685/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap, særlig artikkel 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

På Det europeiske råds møte 2. og 3. desember 1988 på Rhodos
framhevet stats- og regjeringssjefene at det er av største betydning
å intensivere arbeidet, herunder ved samarbeid, for å styrke
Europas audiovisuelle kapasitet, både med hensyn til fri
omsetning av programmer, fremme av det europeiske system
for høyoppløsningsfjernsyn og en politikk for å fremme
kreativitet, produksjon og kringkasting som middel til å gjenspeile
det rike mangfoldet i europeisk kultur.

Fellesskapet har allerede til rådighet visse virkemidler til
iverksetting av en slik politikk.

Rådet vedtok 3. oktober 1989 direktiv 89/552/EØF om
samordning av visse bestemmelser om utøvelse av
fjernsynsvirksomhet fastsatt ved lov eller forskrift i
medlemsstatene(4). Dette direktiv bidrar til å skape et stort
audiovisuelt marked som både yrkesutøvere og allmennheten kan
dra fordel av, og som bør konsolideres.

Rådet vedtok 27. april 1989 direktiv 89/337/EØF om
høyoppløsningsfjernsyn(5).

Rådet og den franske regjering organiserte i fellesskap
Konferansen om den audiovisuelle sektor  i Paris fra 30.
september til 2. oktober 1989. Deltakerne fra fagmiljøet
understreket nødvendigheten av å styrke fellesskapstiltakene,
særlig til fordel for kreativt audiovisuelt arbeid.

Felleserklæringen av 2. oktober 1989, vedtatt av 26 europeiske
stater og av Kommisjonen, opprettet en tverrnasjonal
samarbeidsstruktur kalt EUREKA-audiovisuell.

Stats- og regjeringssjefene som var til stede på Det europeiske
råds møte 8. og 9. desember 1989 i Strasbourg uttrykte ønske
om at Fellesskapets handlingsprogram i forlengelsen av
programmet MEDIA (tiltak for å fremme utviklingen av den
audiovisuelle industri) skal motta den nødvendige finansielle
støtte og sikres den nødvendige synergi med EUREKA-
audiovisuell.

Rådet merket seg 7. mai 1990 kommisjonsmeldingen om den
audiovisuelle politikk, som redegjør for målene og de prioriterte
handlingslinjene i en fellesskapspolitikk som muliggjør en
helhetlig behandling av lovgivningsmessige, teknologiske og
industrielle spørsmål innen den audiovisuelle sektor, og som setter
opp en veiledende tidsplan for å framlegge de spesifikke forslag
som er nødvendige for iverksettingen av denne politikk.

Utformingen av de industrielle aspekter ved denne helhetlige
politikk, herunder kompetanseøkning blant yrkesutøvere i den
audiovisuelle sektor med hensyn til økonomistyring og
forretningsdrift, bør støtte seg til den erfaring og de positive
resultater som Kommisjonen har oppnådd i MEDIA-
programmets pilotfase. Evalueringen av denne fasen, foretatt av
Kommisjonen og en gruppe uavhengige eksperter, viste at det er
nødvendig med et mer langsiktig program for å utvikle Europas
audiovisuelle kapasitet.

Ut over oppfølgingen og styrkingen av de prosjekter som ble
lansert i pilotfasen, kan iverksetting av nye pilotprosjekter få en
katalysatoreffekt i sektorer av det europeiske audiovisuelle
marked som ennå ikke er tilstrekkelig utforsket.

EUREKA-audiovisuells sekretariat og til det forberedende arbeid for eventuell opprettelse av Det europeiske observatorium for
det audiovisuelle område.

(1) EFT nr. C 127 av 23.5.1990, s. 5.

(2) EFT nr. C 324 av 24.12.1990.

(3) EFT nr. C 332 av 31.12.1990, s. 174.

(4) EFT nr. L 298 av 17.10.1989, s. 23.

(5) EFT nr. L 142 av 25.5.1989, s. 1.
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Fellesskapets tiltak bør ta hensyn til det arbeid som vil bli gjort
innen rammen av EUREKA-audiovisuell.

De komplementære forbindelser mellom fellesskapstiltak og tiltak
i regi av EUREKA-audiovisuell bør i den anledning fremmes,
med passende midler og i den ånd som preger felleserklæringen
av 2. oktober 1989.

I henhold til felleserklæringen av 2. oktober 1989 er målet med
EUREKA-audiovisuell-prosjektene ikke å erstatte
fellesskapstiltakene, men eventuelt å utvide eller supplere dem.

Den europeiske audiovisuelle industri bør sikre samsvar mellom
tilbud og etterspørsel, og dermed fjerne oppsplittingen av
markedene og tilpasse de av sine produksjons- og
distribusjonsstrukturer som er for snevre og ulønnsomme.

I denne forbindelse bør det ved omleggingen av
markedsstrukturene tas særlig hensyn til små og mellomstore
bedrifter og til stater i Europa med lavere audiovisuell kapasitet.
For dette formål er det viktig å sikre enhver hensiktsmessig
samordning med de løpende fellesskapsinitiativ på disse
områdene.

I utviklingen av programindustrien bør det tas hensyn til
situasjonen i stater med lavere audiovisuell produksjonskapasitet
og/eller med begrenset geografisk og språklig utbredelse i Europa.

Utviklingen av programindustrien krever mestring av ny teknologi
og bør muliggjøre stordriftsfordeler.

Økt bruk av ny teknologi, særlig europeisk, herunder
høyoppløsningsfjernsyn, i produksjon og utsending av
audiovisuelle programmer, kan bidra til å styrke verdien av denne
teknologi.

De øvrige fellesskapstiltak for å fremme utviklingen av den
europeiske audiovisuelle industri bør suppleres med et tiltak for
å øke yrkesutøvernes kompetanse i økonomistyring og
forretningsdrift innen den audiovisuelle sektor.

Svaret på de utfordringer som følger av den
kommunikasjonstekniske utvikling og det økende behov for
audiovisuelle programmer, ligger i første rekke i yrkesutøvernes
mobilisering og dynamikk.

Yrkesutøverne og medlemsstatene bør i stor grad medvirke i
programmets hovedfase. Gjensidig informasjon, utveksling av
erfaringer og samordning mellom de ulike aktører og
Kommisjonen er vesentlige elementer i styrkingen av
effektiviteten og den helhetlige sammenheng i Fellesskapets
audiovisuelle politikk.

Fellesskapets tiltak i denne sektor må ikke søke å erstatte, men å
supplere de tiltak som treffes av vedkommende myndighet i
medlemsstatene, samtidig som nærhetsprinsippet overholdes.

Opprettelse av kontakt- og samarbeidsapparater er underordnet
disse nasjonale tiltak.

Fellesskapets finansielle engasjement bør særlig tjene til å skaffe
supplerende finansielle bidrag fra de berørte parter, og på denne
måte få en multiplikatorvirkning på utviklingen av den
audiovisuelle industri.

Det må vedtas tiltak med sikte på en gradvis innføring av det
indre marked innen 31. desember 1992. Det indre marked skal
utgjøre et område uten indre grenser, der fritt varebytte og fri
bevegelighet for personer, tjenesteytelser og kapital er sikret.

For å oppfylle Fellesskapets mål uttrykt i traktatens artikkel 2,
er det nødvendig for det indre markeds virkemåte at den
europeiske audiovisuelle programindustri fremmes. Traktaten
gir ikke nødvendig myndighet for dette formål. Artikkel 235
bør derfor brukes.

Fellesskapets finansielle bidrag til hele programmet er anslått til
200 millioner ECU. Bevilgningene skal fastsettes på grunnlag
av de finansielle overslag og innen de årlige budsjettrammer -

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Det vedtas herved for en femårsperiode fra 1. januar 1991 et
handlingsprogram for å fremme utviklingen av den europeiske
audiovisuelle industri (MEDIA-programmet), heretter kalt
«programmet».

Det anslåtte beløp for Fellesskapets finansielle deltaking i
programmet for årene 1991/1992 er 84 millioner ECU.

Artikkel 2
Programmets mål er følgende:

- å bidra til å skape en gunstig ramme der Fellesskapets
foretak fungerer som drivkraft ved siden av foretak i andre
europeiske stater,

- å stimulere og styrke den konkurransedyktige
tilbudskapasitet for europeiske audiovisuelle produkter
under særlig hensyntagen til små og mellomstore bedrifters
rolle og behov, de legitime interesser til alle yrkesutøvere
som deltar i originalframstillingen av disse produkter og
til situasjonen i stater med lavere audiovisuell
produksjonskapasitet og/eller med begrenset geografisk og
språklig utbredelse i Europa,

- å øke den intereuropeiske utveksling av filmer og
audiovisuelle programmer og utnytte maksimalt de ulike
distribusjonsmidler som finnes eller som skal innføres i
Europa, med henblikk på større utbytte av investeringer,
større utbredelse og en økt gjennomslagskraft i
offentligheten,
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- å styrke de europeiske produksjons- og distribusjons-
foretaks stilling på verdensmarkedet,

- å fremme tilgang til og bruk av ny, særlig europeisk,
kommunikasjonsteknologi i forbindelse med produksjon
og distribusjon av audiovisuelle verker,

- å fremme en helhetlig tilnærming til det audiovisuelle
område, som gjør det mulig å ta hensyn til innbyrdes
avhengighet mellom dets ulike sektorer,

- å sikre at tiltak på europeisk nivå supplerer tiltakene på
nasjonalt nivå,

- å bidra, i samarbeid med de eksisterende institusjoner i
medlemsstatene, til å legge forholdene til rette for at
sektorens foretak fullt ut kan dra fordel av det indre marked,
særlig ved å øke kompetansen i økonomistyring og
forretningsdrift blant yrkesutøvere innen Fellesskapets
audiovisuelle sektor.

Artikkel 3
Tiltakene oppført i vedlegg I skal gjennomføres for å oppfylle
målene fastsatt i artikkel 2. De skal iverksettes etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7.

Artikkel 4
Når programmet iverksettes, vil det bli lagt særlig vekt på
Fellesskapets deltaking i de prosjekter i EUREKA-audiovisuell
som samsvarer med handlingslinjene nevnt i artikkel 3, og med
kriteriene for fellesskapsengasjement oppført i vedlegg II.

Når programmet iverksettes, kan Fellesskapet også bidra til å
fremme samarbeid med yrkesutøvere innen den audiovisuelle
sektor i stater i Mellom- og Øst-Europa.

Videre skal Fellesskapet bidra til å dekke utgiftene til drift av
EUREKA-audiovisuells sekretariat og opprettelse av Det
europeiske observatorium for det audiovisuelle område.

Artikkel 5
De årlige bevilgningene av midler til tiltakene fastsatt i
programmet skal fastsettes ved budsjettbehandlingen.

Artikkel 6
Som hovedregel skal Kommisjonens medkontrahenter som deltar
i iverksettingen av tiltakene fastsatt i artikkel 3, sørge for en
vesentlig del av finansieringen, med minst 50 % av
totalkostnadene.

Artikkel 7
1. Kommisjonen er ansvarlig for iverksettingen av

programmet.

2. Ved gjennomføringen av denne oppgaven skal
Kommisjonen bistås av en rådgivende komité sammensatt

av representanter utpekt av hver medlemsstat og ledet av
en representant for Kommisjonen. Komiteens medlemmer
kan bistås av eksperter eller rådgivere.

3. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
utkast til tiltak i forbindelse med:

a) de generelle retningslinjer for programmet
(forhåndsanalyse av mål og prioriteringer, nærmere
regler for Kommisjonens deltaking og for de ulike
tiltaks iverksetting og virkemåte, kriterier for valg av
kontrahenter og tildeling av fellesskapsstøtte),

b) årlig budsjettspesifikasjon innen hvert tiltak, reglene
for finansiell deltaking, herunder anvendelse av
bestemmelsene i artikkel 6, og varigheten av hvert
tiltak,

c) spørsmål som gjelder den generelle likevekt i
programmets iverksetting (overgang fra tiltak i
forsøksfasen til pilotfasen, overgang fra pilottiltak til
hovedfasen, deltaking i EUREKA-audiovisuells
prosjekter, bidrag i henhold til artikkel 4 annet ledd,
og avtaler som fastsatt i vedlegg II),

d) evaluering av programmet med henblikk på
framlegging av rapporter som fastsatt i artikkel 8.

4. Komiteen skal uttale seg om utkastene til tiltak nevnt i nr.
3 innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 paragraf 2 for beslutninger
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen
omgående underrette Rådet om dem.

I dette tilfellet kan Kommisjonen utsette iverksettingen av
tiltakene den har vedtatt, i én måned.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i forrige ledd.

5. Kommisjonen kan for øvrig rådspørre komiteen om ethvert
annet spørsmål i forbindelse med gjennomføringen av
programmet.

Komiteen skal uttale seg innen en frist som lederen kan
fastsette etter hvor mye saken haster, eventuelt ved
avstemning.
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Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlems-
stat  ha rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på
hvilken måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 8
To år etter iverksettingen av programmet, og senest seks måneder
etter denne periodens utløp, skal Kommisjonen, etter å ha rådspurt

komiteen omhandlet i artikkel 7, sende Europaparlamentet, Rådet
og Den økonomiske og sosiale komité en evalueringsrapport
om de oppnådde resultater, eventuelt sammen med passende
forslag.

Ved programmets avslutning skal Kommisjonen, etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7, sende Europaparlamentet,
Rådet og Den økonomiske og sosiale komité en rapport om
gjennomføringen og resultatene av programmet.

Utferdiget i Brussel, 21. desember 1990.

For Rådet

A. RUBERTI

Formann
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VEDLEGG I

TILTAK SOM SKAL IVERKSETTES OG VEILEDENDE
FORDELING AV UTGIFTENE

1. Distribusjonsmekanismer

1.1. Distribusjon av filmer til kinoer
- Utbygge betydelig tiltakene gjennomført av Det europeiske

filmdistribusjonsbyrå (EFDO) med hensyn til støtte til tverrnasjonal
distribusjon av europeiske filmer til kinoer, særlig ved å utvide støtten
til verker med produksjonskostnader på inntil 4 500 000 ECU.

- Gjennomføre tiltak for å fremme europeiske filmer utenfor
Fellesskapet (kontorer for fremme av europeiske filmer og
fjensynsprogrammer, samlet representasjon ved festivaler og messer).

- Foreta undersøkelser og iverksette tiltak for å bedre utnyttelsen av
kinoene.

1.2. Videodistribusjon
- Videreføre tiltaket EVE (Den europeiske video-sektor), som er et

system for inntektsforskudd for å fremme utgivelse og tverrnasjonal
distribusjon av europeiske filmer og programmer; supplere systemet
ved å oppmuntre til etablering av tverrnasjonale produksjonsnett for
å fremme videoutgivelse av europeiske filmer og programmer.

1.3. Støtte til flerspråklige fjernsynsprogrammer
- Videreføre BABEL-tiltaket (Kringkasting på tvers av europeiske

språkbarrierer) for å fremme utbredelsen av europeiske
fjernsynsprodukter, gjennom støtte til dubbing eller teksting, og
gjennom forskning for å forbedre disse teknikker samt
harmoniseringen av dem.

- Støtte utviklingen av flerspråklige fjernsynsprogrammer og -
sendinger.

- Gjennomføre, innen rammen av BABEL, videre- og etterutdanning
av journalister og andre yrkesutøvere i den audiovisuelle sektor som
arbeider i et flerspråklig miljø eller som er spesialister på dubbing og
teksting.

1.4. Utvikling av markedene og støtte til utbredelse av uavhengig produksjon
- Styrke arbeidet i EURO-AIM, et serviceorgan som organiserer samlet

representasjon av uavhengige produsenter på de internasjonale
markeder og fungerer som rådgivere for produsentene ved:

         - å gjøre den europeiske tilstedeværelse på de store markeder
mer synlig,

         - å fremheve særlige produksjonssektorer (arkiver, dokumentar-
og ungdomsproduksjoner osv.),

         - å utvikle salgsfremmende tiltak på markedene utenfor
Fellesskapet,

         - å utvikle tjenestene som er til rådighet for små og mellomstore
produksjonsbedrifter,

         - å datorisere innsamling og utbredelse av data om uavhengig
europeisk produksjon.

- Oppmuntre fjernsynskanalene til å sende programmer produsert av
uavhengige europeiske produsenter.

(i millioner ECU)

(1) Igangsatte tiltak, forvaltningsstrukturen finnes.

(2) Pilottiltak i lanseringsfasen, forvaltningsstrukturen finnes.

(3) Prosjekt i rådspørringsfasen, forvaltningsstrukturen skal skapes.
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(i millioner ECU)

(2)

(2)

(3)

(1) Igangsatte tiltak, forvaltningsstrukturen finnes.

(2) Pilottiltak i lanseringsfasen, forvaltningsstrukturen finnes.

(3) Prosjekt i rådspørringsfasen, forvaltningsstrukturen skal skapes.

2. Forbedring av produksjonsvilkårene

2.1. Utvikling av førproduksjonen
- Styrke Det europeiske manuskriptfond (støtte til utarbeiding av

manuskripter og førproduksjon), ved å øke dets kapasitet og tilby
profesjonelle tjenester, f. eks.:

         - bistand til utarbeiding av manuskripter,
         - bistand til finansiering av produksjoner,
         - utvidelse av støtte til utvikling og førproduksjon for selskaper

som leverer «programpakker».
         - Utvidelse av disse tiltak ved hensiktsmessig støtte til kunstneriske

dokumentarfilmer.
         - Øke europeiske manuskriptforfatteres yrkeskompetanse ved å

organisere «script-doctoring»-seminarer med støtte fra Script.

2.2. Omstrukturering av tegnefilmindustrien
- Styrke Cartoon/Det europeiske forbund for tegnefilm ved:
         - å oppmuntre til å etablere et nett av produksjonsstudier ved

fellesfinansiering av utgifter til koordinering og drift; å sikre de
supplerende tiltak for utdanning av animatører, innspillingsledere
og grafiske koordinatorer som er nødvendige for etableringen av
et slikt nett,

         - å bidra til harmonisering og datorisering av produksjonen og til
industrialisering av arbeidsmetodene,

         - å støtte produksjonen av «pilotfilmer» i form av inntektsforskudd,
         - å opprette et særlig informasjonssystem for europeisk

tegnefilmindustri gjennom å arrangere møter mellom produsenter
og filmdistributører samt å datorisere faglig informasjon.

2.3. Utnyttelse av ny teknologi, særlig europeisk, i programproduksjonen
- Utvide tiltakene i regi av Klubben for MEDIA-investeringer ved:
         - å øke klubbens medlemstall,
         - å utlyse anbudskonkurranser for å fremme nyskapende

prosjekter,
         - å støtte tiltak for å fremme produksjon av filmer og program

mer der europeisk standard for høyoppløsningsfjernsyn brukes
(i samarbeid med EUREKA-audiovisuell og Den europeiske
gruppe for økonomiske interesser «Visjon 1250»),

         - å lette yrkesutøvernes innføring i bruk av nye teknikker innen
digital bildebehandling, digitalfjernsyn, høyoppløsnings-
fjernsyn, interaktivt fjernsyn osv.

2.4. Bidrag til å skape et sekundært marked, særlig ved  bruk av arkiver
- Støtte til drift og utbygging av MAP-TV (nett av europeiske

arkivtjenester).
- Utnytte denne «kollektive hukommelsen» og den europeiske film-

og fjernsynskulturarven ved å bevare, restaurere, nykopiere og
gjenutgi verker eller ved å bruke utdrag i produksjonen av nye pro-
grammer.

- Forske og eksperimentere for å finne løsninger på de
opphavsrettsproblemer som hindrer bruken av arkivene.

- Opprette kataloger som letter utnyttelsen av arkivene.
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3. Stimulering av finansielle investeringer

- Fremme etablering og utvikling av strukturer som kan mobilisere og stimulere
investorene (f. eks. MEDIA-satsing, EURO-MEDIA-garanti,
investeringsfellesskap osv.)

4. Økning av yrkesutøvernes kompetanse i økonomistyring og forretningsdrift

- Følge opp og spre tiltak gjennomført av Den europeiske audiovisuelle sektors
 aktører/EAVE for å utdanne unge produsenter med tanke på det store marked.

- Utvikle, i samarbeid med de nasjonale institusjoner, andre
videreutdanningstiltak, samordnet særlig av Media Business School, for å
møte de økonomiske og forretningsmessige problemer som oppstår i yrkene
innen den audiovisuelle sektor på det europeiske plan.

5. Utvikling av potensialet i stater med liten audiovisuell produksjonskapasitet
og/eller med begrenset geografisk og språklig utbredelse; andre tiltak.

6. Deltaking i prosjekter under EUREKA-audiovisuell

Et betydelig beløp av støtten som er tildelt hver av handlingslinjene 1 til 5 må

10

(2)

15

(1) 3

(2) 12

(3) 15

(1)     (p.m)

200
  =====

(i millioner ECU)

(1) Igangsatte tiltak, forvaltningsstrukturen finnes.

(2) Pilottiltak i lanseringsfasen, forvaltningsstrukturen finnes.

(3) Prosjekt i rådspørringsfasen, forvaltningsstrukturen skal skapes.
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avsettes til denne deltakingen.

VEDLEGG II

FELLESSKAPETS DELTAKING I EUREKA-AUDIOVISUELL

Fellesskapets politikk og EUREKA-audiovisuell har samme overordnede mål, som er å styrke Europas
audiovisuelle kapasitet, i samsvar med konklusjonene fra Det europeiske råds møter på Rhodos og i
Strasbourg. I denne forbindelse presiserer vedlegg 2 i felleserklæringen fra Paris av 2. oktober 1989 om
EUREKA-audiovisuell at Det europeiske fellesskap vil kunne delta i EUREKA-audiovisuell-prosjektene,
særlig gjennom sine egne programmer, men at disse prosjektene ikke skal erstatte eksisterende
samarbeidsstrukturer, men ha som mål å eventuelt forlenge eller supplere dem. I praksis vil Fellesskapets
deltaking foregå på to måter: å åpne fellesskapsprosjekter for yrkesutøvere fra tredjestater (på
kontraktvilkår som ennå ikke er fastsatt) og å delta i EUREKA-audiovisuell-prosjekter som samsvarer
med handlingslinjene beskrevet i vedlegg I.

Fellesskapets mulighet til å tilføre prosjektene verdi vil være avgjørende for Kommisjonens engasjement
i EUREKA-audiovisuell.

De to virkemidlene, Fellesskapets handlingsprogram og EUREKA-audiovisuell, utfyller hverandre på
en positiv måte, noe som understrekes ved at de har ulik karakter:

- handlingsprogrammet er en sammenhengende rekke stimuleringstiltak som settes inn både før,
under og etter det egentlige produksjonsledd, og som har en effekt av dimensjoner fordi samtlige
tolv EF-stater deltar.

- EUREKA-audiovisuell har en åpen struktur, inspirert av EUREKA (på det teknologiske området)
som hjelper yrkesutøverne å utarbeide og gjennomføre tverrnasjonale prosjekter gjennom økt
initiativtaking, særlig på produksjonsområdet, og med den smidighet som muliggjøres ved ulike
samarbeidsmønstre mellom private og offentlige partnere.

På grunnlag av disse særtrekk kan det fastlegges to typer synergi:

1. Fellesskapets handlingsprogram åpnes for nye partnere

Fellesskapsverdien økes ytterligere gjennom utvidelse på det geografiske, det økonomiske og det
kreative område.

Yrkesutøvere fra stater som deltar i «felleserklæringen», vil bli invitert til å delta i initiativene i
handlingsprogrammet innen rammen av avtaler mellom deres stater og Fellesskapet i henhold til
artikkel 228. Tilslutningen vil bli formalisert ved avtaler mellom de nye deltakerne fra tredjestater
og de ansvarlige for de enkelte prosjekter i handlingsprogrammet. De nye deltakernes bidrag til
finansieringen vil stå i forhold til deres deltaking i prosjektet.

Handlingsprogrammet har fellesskapskarakter, og iverksettingen ledes av Kommisjonen med bistand
fra den rådgivende komité fastsatt i artikkel 7. Men utvidelsen øker programmets forretningsmessige
og økonomiske potensial.

2. Fellesskapet som partner i EUREKA-audiovisuells prosjekter

Fellesskapsverdien tilføres EUREKA-audiovisuells prosjekter, og utvidelsen kan få en positiv
virkning på den audiovisuelle programindustri i Europa.

Fellesskapet kan delta i EUREKA-audiovisuells prosjekter gjennom sitt handlingsprogram. Det
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vil bli inngått en særskilt avtale for hvert enkelt tilfelle.

Deltakingen tar særlig sikte på:

- å øke sammenhengen mellom de ulike initiativer i handlingsprogrammet ved medvirkning i
prosjekter som supplerer  de tiltak som allerede er gjennomført,

- å skape synergier mellom prosjekter der forbindelsen kan virke som en drivkraft,

- å fremme utviklingen av uavhengig produksjon,

- å bidra til å skape et sekundært marked for distribusjon av europeiske verker,

- å skaffe den nødvendige finansiering til prosjekter for at de skal kunne bruke og styrke ny
europeisk teknologi i programsammenheng (særlig høyoppløsningsfjernsyn),

- gjennom støtte til et prosjekt, å styrke potensialet i stater med mindre audiovisuell kapasitet,

- å bidra til at EUREKA-audiovisuell lykkes i å nå sitt overordnede mål, som er å styrke den
audiovisuelle kapasiteten i Europa.

De prosjekter som kan tenkes å dra fordel av Fellesskapets engasjement, finnes innen hvilken som
helst av programmets handlingslinjer nevnt i artikkel 3. Hvor hensiktsmessig et slikt engasjement
er, avhenger av hvert enkelt prosjekts karakter og av hvorvidt EUREKA-audiovisuell er et egnet
virkemiddel for å nå de nevnte mål. Den rådgivende komité fastsatt i artikkel 7 vil uttale seg om
hvilke prosjekter innen EUREKA-audiovisuell som skal støttes av Fellesskapet.

3. Andre former for deltaking i EUREKA-audiovisuell

Fellesskapet bidrar, med en forholdsmessig andel som avtales i samordningsutvalget, til drift av


