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΄ ν για:
Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
—

την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄
΄ ν σχετικα΄ µε µια προ΄ταση προγρα΄µµατος
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω
΄ ν µε΄σων (Media Plus 2001-2005)»
υποστη΄ριξης της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας οπτικοακουστικω

—

την «Προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της εφαρµογη΄ς
προγρα΄µµατος κατα΄ρτισης για τους επαγγελµατι΄ες της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας οπτικοακουστι΄ ν προγραµµα΄των (Media — Κατα΄ρτιση) (2001-2005)» και
κω

—

την «Προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου περι΄ της εφαρµογη΄ς προγρα΄µµατος για την ενθα΄ρρυνση
΄ θησης των ευρωπαϊκω
΄ ν οπτικοακουστικω
΄ ν ΄εργων
της ανα΄πτυξης, της διανοµη΄ς και της προω
΄ θηση) (2001-2005)»
(Media Plus — Ανα΄πτυξη, διανοµη΄ και προω
(2000/C 317/19)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

΄εχοντας υπο΄ψη την ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς στο Συµβου΄λιο, το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και
Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, και την Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν σχετικα΄ µε µι΄α προ΄ταση προγρα΄µµατος υποστη΄ριξης
της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας οπτικοακουστικω΄ν µε΄σων (Media Plus 2001-2005) (COM(1999) 658 τελικο΄)·
΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου περι΄ της
εφαρµογη΄ς προγρα΄µµατος κατα΄ρτισης για τους επαγγελµατι΄ες της ευρωπαϊκη΄ς βιοµηχανι΄ας οπτικοακουστικω΄ν
προγραµµα΄των (Media — Κατα΄ρτιση) (2001-2005) (COM(1999) 658 τελικο΄ — 1999/0275 COD)·
΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση απο΄φασης του Συµβουλι΄ου περι΄ της εφαρµογη΄ς προγρα΄µµατος για την ενθα΄ρρυνση
της ανα΄πτυξης, της διανοµη΄ς και της προω΄θησης των ευρωπαϊκω΄ν οπτικοακουστικω΄ν ΄εργων (Media Plus —
Ανα΄πτυξη, διανοµη΄ και προω΄θηση) (2001-2005) (COM(1999) 658 τελικο΄ — 1999/0276 CNS)·
΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση που ΄ελαβε το Συµβου΄λιο στις 6 Μαρτι΄ου 2000, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 150 και
το πρω΄το εδα΄φιο του α΄ρθρου 265 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας να ζητη΄σει τη
γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν για το θε΄µα αυτο΄·
΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση του Προεδρει΄ου της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν της 2ας Ιουνι΄ου 1999 να
αναθε΄σει την επιτροπη΄ 7 «Εκπαι΄δευση, Επαγγελµατικη΄ Κατα΄ρτιση, Πολιτισµο΄ς, Νεολαι΄α, Αθλητισµο΄ς και
∆ικαιω΄µατα των Πολιτω΄ν» την επεξεργασι΄α σχετικη΄ς γνωµοδο΄τησης·
΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο γνωµοδο΄τησης που υιοθετη΄θηκε απο΄ την επιτροπη΄ 7 στις 5 Μαι΅ου 2000 (CdR
19/2000 rev. 2 COM-7/021) µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση της κας Kemp (UK-EPP)
υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση κατα΄ την 34η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 14ης και 15ης Ιουνι΄ου
2000 (συνεδρι΄αση της 15ης Ιουνι΄ου).
1.

΄ν
Οι απο΄ψεις της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω

1.1.
Η ΕΤΠ επικροτει΄το προ΄γραµµα Media Plus ως προ΄γραµµα
που δι΄δει συνε΄χεια στο προ΄γραµµα Media II το οποι΄ο ολοκληρω΄νεται στις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2000. Επικροτει΄ επι΄σης την κατα΄ 29 %
αυ΄ξηση του προϋπολογισµου΄ για το εν λο΄γω προ΄γραµµα Media
που ανε΄ρχεται σε 400 εκατ. ευρω΄.
1.2.
Η ΕΤΠ αναγνωρι΄ζει ο΄τι καθι΄σταται ολοε΄να και πιο
αναγκαι΄ο για τις ευρωπαϊκε΄ς βιοµηχανι΄ες κινηµατογρα΄φου, τηλεο΄ρασης και πολυµε΄σων να καταστου΄ν πιο ανταγωνιστικε΄ς και να
δηµιουργη΄σουν ευνοϊκο΄τερο περιβα΄λλον για τους ευρωπαϊκου΄ς
οργανισµου΄ς και επιχειρη΄σεις οπτικοακουστικω΄ν µε΄σων.
1.3.
Η ΕΤΠ επικροτει΄ το ισχυρο΄ δυναµικο΄ ανα΄πτυξης που
εντοπι΄ζεται στο προ΄γραµµα Media Plus και την ευκαιρι΄α που

δι΄δεται για τη δηµιουργι΄α α΄νω των 300 000 εξαιρετικα΄ εξειδικευµε΄νων θε΄σεων εργασι΄ας στη βιοµηχανι΄α οπτικοακουστικω΄ν µε΄σων
΄εως το 2005. Μι΄α απο΄ τις σηµαντικε΄ς λειτουργι΄ες του προγρα΄µµατος Media Plus θα ει΄ναι να εξασφαλισθει΄ η υ΄παρξη επαρκου΄ς
ειδικευµε΄νου εργατικου΄ δυναµικου΄ για την επα΄νδρωση των νε΄ων
αυτω΄ν θε΄σεων απασχο΄λησης.
1.4.
Ο κατατεµαχισµο΄ς της οπτικοακουστικη΄ς βιοµηχανι΄ας
πρε΄πει να θεωρηθει΄ ως µι΄α αδυναµι΄α και για το λο΄γο αυτο΄ η ΕΤΠ
θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν στον τοµε΄α αυτο΄ περισσο΄τερες
αναπτυξιακε΄ς πρωτοβουλι΄ες. Η ΕΤΠ πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη να
υπα΄ρξει αυξηµε΄νη διαδικτυ΄ωση και συνεργασι΄α µεταξυ΄ των φορε΄ων
που εµπλε΄κονται στην οπτικοακουστικη΄ βιοµηχανι΄α.
1.5.
Η ΕΤΠ επικροτει΄ τη σηµασι΄α της υποστη΄ριξης των ΜΜΕ
στον τοµε΄α της οπτικοακουστικη΄ς βιοµηχανι΄ας και τις προσπα΄θειες
που καταβα΄λλονται για την αυ΄ξηση της παραγωγικο΄τητας και της
αποδοτικο΄τητας.
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1.6.
Η ΕΤΠ αναγνωρι΄ζει τη σηµασι΄α που ΄εχει για τους
παραγωγου΄ς η δια΄νοιξη νε΄ων και διαφο΄ρων διαυ΄λων διανοµη΄ς και
συνεπω΄ς συµφωνει΄ µε την ΄εµφαση που δι΄δεται στη διανοµη΄ των
ευρωπαϊκω΄ν οπτικοακουστικω΄ν προϊο΄ντων.
1.7.
Η ΕΤΠ συµφωνει΄ ο΄τι το προ΄γραµµα Media Plus παρε΄χει
τη δυνατο΄τητα ταχυ΄τατης ανταπο΄κρισης προς την υπερβολικη΄
ταχυ΄τητα που χαρακτηρι΄ζει τις τεχνολογικε΄ς αλλαγε΄ς, ειδικο΄τερα
στους τοµει΄ς των οπτικοακουστικω΄ν µε΄σων και της επικοινωνι΄ας.
1.8.
Η ΕΤΠ συµφωνει΄ µε τη δε΄σµευση που αναλαµβα΄νεται στα
πλαι΄σια του προγρα΄µµατος Media Plus ο΄σον αφορα΄ τη δια΄ βι΄ου
µα΄θηση. Η συνεχη΄ς κατα΄ρτιση και εκπαι΄δευση των εργαζοµε΄νων
στην οπτικοακουστικη΄ βιοµηχανι΄α ΄εχει υπε΄ρτατη σηµασι΄α για τη
διατη΄ρηση της ανταγωνιστικο΄τητας της ευρωπαϊκη΄ς οπτικοακουστικη΄ς βιοµηχανι΄ας.
1.9.
Το προ΄γραµµα Μedia Plus επιδιω΄κει την προω΄θηση της
επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα. Εντου΄τοις
ο΄µως, το προ΄γραµµα δεν εξετα΄ζει το ζη΄τηµα της συγκρισιµο΄τητας
των προσο΄ντων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ ου΄τε εντοπι΄ζει
τους φορει΄ς παροχη΄ς κατα΄ρτισης σε πανευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο. Η
παρα΄µετρος αυτη΄ δεν ει΄ναι διο΄λου αµελητε΄α, δεδοµε΄νου ο΄τι η
παροχη΄ αποτελεσµατικη΄ς κατα΄ρτισης — το΄σο βασικη΄ς ο΄σο και
καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια του επαγγελµατικου΄ βι΄ου — ει΄ναι απολυ΄τως
αναγκαι΄α, παρα΄ την ΄ελλειψη ικανοποιητικω΄ν διαρθρω΄σεων κατα΄ρτισης και εξειδικευµε΄νων διδακτικω΄ν κε΄ντρων, χρηµατοδοτου΄µενων
σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.
1.10. Η ΕΤΠ πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη να αυξηθει΄ η διαδικτυ΄ωση ειδικο΄τερα µεταξυ΄ προπαιδευτω΄ν και θεωρει΄ ο΄τι ο τοµε΄ας
αυτο΄ς ΄εχει ανα΄γκη απο΄ περισσο΄τερες αναπτυξιακε΄ς πρωτοβουλι΄ες.
1.11. Η ΕΤΠ αναγνωρι΄ζει ο΄τι το προ΄γραµµα Media Plus θα
ενθαρρυ΄νει την προαγωγη΄ της γνω΄σεως και της κατανο΄ησης των
πολιτιστικω΄ν διαφορω΄ν που υφι΄στανται µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν
και των περιφερειω΄ν αυτη΄ς.
1.12. Η ΕΤΠ επικροτει΄ τους στο΄χους του Media Plus να
βελτιω΄σει τις δυνατο΄τητες των χωρω΄ν η΄ των περιφερειω΄ν µε χαµηλη΄
ικανο΄τητα οπτικοακουστικη΄ς παραγωγη΄ς η΄/και των γεωγραφικω΄ν
η΄ γλωσσικω΄ν ζωνω΄ν περιορισµε΄νης ΄εκτασης. Η στη΄ριξη αυτη΄
πρε΄πει να επικροτηθει΄ ως σηµαντικη΄ συµβολη΄ στη διατη΄ρηση της
πολιτιστικη΄ς ποικιλοµορφι΄ας της Ευρω
΄ πης.
1.13. Ει΄ναι ανα΄γκη να υπα΄ρξουν στην ΕΕ ρυθµιστικα΄ ο΄ργανα
που θα διασφαλι΄ζουν ο΄τι ο συνεχη΄ς δια΄λογος µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν µπορει΄ να αντιµετωπι΄ζει τα ζητη΄µατα ποιο΄τητας στα πλαι΄σια
της οπτικοακουστικη΄ς βιοµηχανι΄ας. Βλε΄πε για παρα΄δειγµα την
Πρα΄σινη Βι΄βλο σχετικα΄ µε τη συ΄γκλιση στους κλα΄δους τηλεπικοινωνιω΄ν, των µε΄σων επικοινωνι΄ας και των τεχνολογιω΄ν των πληροφοριω΄ν, καθω΄ς και σχετικα΄ µε τις συνε΄πειες για τις κανονιστικε΄ς
ρυθµι΄σεις (1).
1.14. H ETΠ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η αυ΄ξηση των νε΄ων ψηφιακω΄ν
υπηρεσιω΄ν, ο΄πως σκιαγραφει΄ται στο Media Plus, ΄εχει επιπτω΄σεις
ο΄σον αφορα΄ τη ρυ΄θµιση και τα δικαιω
΄ µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας. Κατα΄ συνε΄πεια υποστηρι΄ζει την προτεινο΄µενη οδηγι΄α για τα
θε΄µατα πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας και τα συγγενη΄ δικαιω΄µατα στην
κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν καθω΄ς και την αρχη΄ της προστασι΄ας
των ανηλι΄κων ο΄πως διαγρα΄φεται στην ανακοι΄νωση «Αρχε΄ς και
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την οπτικοακουστικη΄ πολιτικη΄ της
Κοινο΄τητας στη ψηφιακη΄ εποχη΄».
(1) COM(97) 623 τελικο΄, 3.12.97.
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1.15. Η ΕΤΠ επικροτει΄ τη στη΄ριξη του Media Plus ο΄σον αφορα΄
τα οπτικοακουστικα΄ φεστιβα΄λ. Εντου΄τοις, η ΕΤΠ ανησυχει΄ µε την
΄εµφαση που δι΄δεται στα φεστιβα΄λ ευρει΄ας κλι΄µακας αντι΄ να
ενθαρρυ΄νονται οι µικρο΄τερες και περιφερειακε΄ς εκδηλω΄σεις του
τυ΄που αυτου΄, οι οποι΄ες αποτελου΄σαν ανε΄καθεν φυτω΄ριο για νε΄ους,
επαγγελµατι΄ες και µη, και ει΄ναι σε θε΄ση να επιφε΄ρουν απολυ΄τως
αναγκαι΄ες για την παραγωγη΄ οπτικοακουστικω΄ν µε΄σων βελτιω΄σεις,
κυρι΄ως απο΄ α΄ποψη δηµιουργικο΄τητας.
1.16. H ΕΤΠ πιστευ΄ει ο΄τι χρεια΄ζεται να διασφαλισθει΄ η κατα΄λληλη διαφη΄µιση και ενηµε΄ρωση για τη διαθεσιµο΄τητα του Media
Plus προς το κοινο΄, τις περιφερειακε΄ς αρχε΄ς και τους εµπορικου΄ς
φορει΄ς.
1.17. Η ΕΤΠ επικροτει΄ τη σηµασι΄α που δι΄δεται στη διαφυ΄λαξη
της κινηµατογραφικη΄ς κληρονοµια΄ς.
1.18. Η ΕΤΠ αναγνωρι΄ζει ο΄τι η προ΄σβαση των ατο΄µων µε
ειδικε΄ς ανα΄γκες στο ευρωπαϊκο΄ οπτικοακουστικο΄ υλικο΄ ΄εχει κεφαλαιω΄δη σηµασι΄α. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, η ΕΤΠ προσβλε΄πει στην
αυ΄ξηση της παραγωγη΄ς οπτικοακουστικου΄ υλικου΄ προοριζο΄µενου
για α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες, καθω΄ς και στην προαγωγη΄ σχεδι΄ων
τα οποι΄α να διασφαλι΄ζουν την παροχη΄ ευρυ΄τερα διαδεδοµε΄νων
οπτικοακουστικω΄ν υπηρεσιω΄ν, ιδι΄ως στον τοµε΄α της πληροφο΄ρησης.
1.19. Η ΕΤΠ επικροτει΄ τη γενικη΄ αρχη΄ των ΄σων
ι
ευκαιριω΄ν,
αλλα΄ θα ενθα΄ρρυνε κα΄θε πρωτοβουλι΄α για την επι΄τευξη καλυ΄τερης
ισορροπι΄ας µεταξυ΄ των δυ΄ο φυ΄λων.
1.20. Η ΕΤΠ σηµειω΄νει ο΄τι ο πολιτισµο΄ς συµπεριλαµβα΄νεται
πλε΄ον στις προβλε΄ψεις των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων. Το α΄ρθρο
2 αναφε΄ρει ο΄τι το ταµει΄ο θα συµµετε΄χει στη χρηµατοδο΄τηση
«... πολιτιστικω΄ν επενδυ΄σεων, συµπεριλαµβανοµε΄νης της προστασι΄ας της πολιτιστικη΄ς και φυσικη΄ς κληρονοµια΄ς, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι
δηµιουργου΄ν βιω΄σιµες θε΄σεις εργασι΄ας». Η γνωµοδο΄τηση της ΕΤΠ
για το προ΄γραµµα «Πολιτισµο΄ς 2000» (CdR 227/98 τελικο΄)
το΄νιζε ο΄τι «ο πολιτισµο΄ς συνιστα΄ πλεονε΄κτηµα για την τοπικη΄ και
περιφερειακη΄ ανα΄πτυξη και θα πρε΄πει να καταλαµβα΄νει υψηλο΄τερη
θε΄ση στα σχε΄δια που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ τα διαρθρωτικα΄
ταµει΄α».
1.21. Η ΕΤΠ σηµειω
΄ νει ο΄τι το προ΄γραµµα Media Plus δεν
αναφε΄ρεται στις ευκαιρι΄ες που παρε΄χονται µε΄σω της προω΄θησης
των οργανισµω΄ν και δραστηριοτη΄των διµερω΄ν µε΄σων.

2.

΄ν
Οι συστα΄σεις της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω

2.1.
Το Media Plus θα πρε΄πει να δι΄δει µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση στη
δια΄δοση των πληροφοριω΄ν. Χρεια΄ζεται να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη
΄ ν σχετικα΄ µε τις πρωτοβουλι΄ες που
δια΄δοση των πληροφοριω
ενισχυ΄ονται απο΄ το προ΄γραµµα και ο΄σες συµµετε΄χουν σε
δραστηριο΄τητες που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το Media Plus.
2.2.
Η ΕΤΠ συνιστα΄ επι΄σης να δοθει΄ υψηλη΄ προτεραιο΄τητα στη
δια΄δοση των πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τις ευρυ΄τατες ευκαιρι΄ες
διανοµη΄ς στην ΕΕ.
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2.3.
Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς πρε΄πει να προωθη΄σουν τη µεγαλυ΄τερη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των διαφο΄ρων στρωµα΄των της οπτικοακουστικη΄ς βιοµηχανι΄ας µε΄σω της προω
΄ θησης περιφερειακω΄ν συµπρα΄ξεων
απο΄ τους φορει΄ς εκει΄νους που συµµετε΄χουν στην κατα΄ρτιση, τη
χρηµατοδο΄τηση, την παραγωγη΄ και τη διανοµη΄ της εν λο΄γω
βιοµηχανι΄ας.
2.4.
Υπα΄ρχει επι΄σης δυνατο΄τητα για τη δηµιουργι΄α ιστοθε΄σης
του Media Plus στο 'Ιντερνετ, η οποι΄α θα µπορου΄σε να περιλαµβα΄νει βα΄σεις δεδοµε΄νων για τις δυνατο΄τητες κατα΄ρτισης, στοιχει΄α για
τους οργανισµου΄ς παραγωγη΄ς οπτικοακουστικω΄ν µε΄σων, ΄εως και
παραδει΄γµατα ολοκληρωµε΄νων παραγωγω΄ν που ΄εχουν χρηµατοδοτηθει΄ απο΄ το προ΄γραµµα Media Plus. Οι ιστοσελι΄δες αυτε΄ς θα
µπορου΄σαν να διαµορφωθου΄ν απο΄ τα γραφει΄α Media και απο΄ τις
περιφερειακε΄ς και τοπικε΄ς αρχε΄ς και να συναποτελε΄σουν µια
ιστοθε΄ση κοινοτικη΄ς κλι΄µακας.
2.5.
Τα γραφει΄α Media που ει΄χαν συσταθει΄ στο πλαι΄σιο Media
ΙΙ θα πρε΄πει να αναπτυχθου΄ν στο πλαι΄σιο του Media Plus. Η ΕΤΠ
συνιστα΄ να ενθαρρυνθει΄ η αυ΄ξηση των γραφει΄ων Media σε ο΄λη την
ΕΕ. Οι τοπικε΄ς αρχε΄ς και οι ειδικευµε΄νες υπηρεσι΄ες θα πρε΄πει να
συνεργασθου΄ν µε τα γραφει΄α Media για να διασφαλι΄σουν ο΄τι οι
τοπικε΄ς βιοµηχανι΄ες ει΄ναι ενη΄µερες για τη στη΄ριξη που παρε΄χεται
απο΄ το προ΄γραµµα Media Plus.
2.6.
Η ΕΤΠ συνιστα΄ να προαχθει΄ στα πλαι΄σια του Media Plus
η δια΄δοση της ορθη΄ς πρακτικη΄ς ο΄σον αφορα΄ την προω΄θηση της
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ οργανισµω΄ν, καθω΄ς και η ανα΄πτυξη των
ευρωπαϊκω΄ν οπτικοακουστικω΄ν προϊο΄ντων.
2.7.
Η ΕΤΠ αναγνωρι΄ζει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄α η τυποποι΄ηση
επαγγελµατικω΄ν προσο΄ντων σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα. Και ελλει΄ψει
αυτου΄, χρεια΄ζεται να αναληφθει΄ πρωτοβουλι΄α για την τυποποι΄ηση.
2.8.
Θα πρε΄πει να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη ανα΄πτυξη και προω΄θηση
των προγραµµα΄των κατα΄ρτισης σε ευρωπαϊκη΄ κλι΄µακα απο΄ κοινου΄
µε µεγαλυ΄τερη ανα΄πτυξη των φορε΄ων κατα΄ρτισης και των σχετικω΄ν
πρωτοβουλιω΄ν σε ο΄λη την ΕΕ. Οι τοπικε΄ς και περιφερειακε΄ς
αρχε΄ς ει΄ναι σε θε΄ση να ενθαρρυ΄νουν τη συ΄σταση ενο΄ς δικτυ΄ου
ευρωπαϊκω΄ν σχολω΄ν κινηµατογρα΄φου και τηλεο΄ρασης, προκειµε΄νου να συνδεθου΄ν µεταξυ΄ τους τα κε΄ντρα αριστει΄ας, ο΄πως
συνε΄στησε η ∆ια΄σκεψη του Birmingham που πραγµατοποιη΄θηκε
τον Απρι΄λιο του 1998 στο πλαι΄σιο του προγρα΄µµατος Media ΙΙ.
Τα προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης πρε΄πει να ει΄ναι ποιο΄τητας και να
΄εχουν τε΄τοια δια΄σταση ω΄στε να συνδε΄ονται ευ΄κολα µε την
προσε΄γγιση της ΕΕ για σεβασµο΄ προς τη δηµοκρατι΄α και τα
ανθρω΄πινα δικαιω΄µατα.
2.9.
Τα κριτη΄ρια για τα µε΄τρα εντατικη΄ς επιµο΄ρφωσης συ΄µφωνα
µε τα οποι΄α «η πλειοψηφι΄α εκει΄νων που συµµετε΄χουν ΄εχουν
α΄λλη εθνικο΄τητα απο΄ την εθνικο΄τητα της χω΄ρας στην οποι΄α
πραγµατοποιει΄ται η επιµο΄ρφωση» θεωρου΄νται υπερβολικα΄ φιλο΄δοξα και αρνητικα΄ για τους παρο΄χους επιµο΄ρφωσης. Η ΕΤΠ
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συνιστα΄ συνεπω΄ς την αντικατα΄σταση της λε΄ξης «ε΄θνος» απο΄ τη
λε΄ξη «περιφε΄ρεια».
2.10. Η ΕΤΠ συνιστα΄ να συµπεριληφθει΄ στο προ΄γραµµα Media
Plus και ΄ενας µηχανισµο΄ς για τη χρηµατοδο΄τηση µικρω΄ν περιφερειακω΄ν φεστιβα΄λ µε τη συµµετοχη΄ µειωµε΄νου αριθµου΄ κρατω΄ν
µελω΄ν ο΄πως π.χ. µε τη συµµετοχη΄ 8 περιφερειω΄ν απο΄ τρι΄α κρα΄τη
µε΄λη αντι΄ απο΄ 8 κρα΄τη µε΄λη ο΄πως προτει΄νεται στο προ΄γραµµα. Η
ΕΤΠ πιστευ΄ει επι΄σης ο΄τι θα πρε΄πει να θεσπισθου΄ν σαφη΄ κριτη΄ρια
για τη χρηµατοδο΄τηση παροµοι΄ων φεστιβα΄λ.
2.11. Το προ΄γραµµα Media Plus θα πρε΄πει να διασφαλι΄σει ο΄τι
τα οπτικοακουστικα΄ µε΄σα επιδεικνυ΄ουν ιδιαι΄τερη µε΄ριµνα για τα
α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες.
2.12. Η ΕΤΠ αναγνωρι΄ζει ο΄τι σηµαντικο΄ θε΄µα ει΄ναι η προ΄σβαση
και η γνω΄ση των οπτικοακουστικω΄ν προϊο΄ντων απο΄ το ευρυ΄ κοινο΄.
Οι βιβλιοθη΄κες, τα κοινοτικα΄ κε΄ντρα, και τα δηµοτικα΄ κτι΄ρια
παρε΄χουν µεγα΄λες δυνατο΄τητες για τη δια΄δοση αυτη΄ς της γνω΄σης
και την προ΄σβαση του ευρε΄ως κοινου΄ στα οπτικοακουστικα΄
προϊο΄ντα του παρελθο΄ντος και του παρο΄ντος. Η ΕΤΠ συνιστα΄ να
εξετασθει΄ στα πλαι΄σια του προγρα΄µµατος Media Plus το ζη΄τηµα
της χρηµατοδο΄τησης των τεχνολογιω΄ν πληροφο΄ρησης στα δηµο΄σια
΄ ση του
κτι΄ρια προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση στη γνω
ευρε΄ως κοινου΄ και προτει΄νει τη µελε΄τη πιλοτικω΄ν σχεδι΄ων για τη
δια΄δοση της ορθη΄ς πρακτικη΄ς.
2.13. Η ΕΤΠ αναγνωρι΄ζει τη συµβολη΄ της οπτικοακουστικη΄ς
βιοµηχανι΄ας στην τοπικη΄ και περιφερειακη΄ ανα΄πτυξη και θεωρει΄
σκο΄πιµο να ενισχυθει΄ η στη΄ριξη απο΄ τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α βα΄σει
της νε΄ας δια΄ταξης για τον πολιτισµο΄ που ΄εχει προστεθει΄ στους
νε΄ους κανονισµου΄ς. Επι΄ παραδει΄γµατι, τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α θα
µπορου΄σαν να βοηθη΄σουν στη δηµιουργι΄α ψηφιακω΄ν υποδοµω΄ν
σε χω΄ρες η΄ περιφε΄ρειες µε χαµηλη΄ ικανο΄τητα οπτικοακουστικη΄ς
παραγωγη΄ς.
2.14. Η ΕΤΠ συνιστα΄ να µελετηθει΄το ζη΄τηµα της χρηµατοδο΄τησης µε΄τρων τα οποι΄α µολονο΄τι ει΄ναι συµπληρωµατικα΄ ως προς τα
υφιστα΄µενα τοπικα΄ και περιφερειακα΄ οπτικοακουστικα΄ µε΄τρα,
παρε΄χουν εντου΄τοις υψηλο΄τερη προστιθε΄µενη αξι΄α.
2.15. Η ΕΤΠ συνιστα΄ τη δηµοσι΄ευση σαφε΄στερων κριτηρι΄ων σε
ο΄,τι αφορα΄ τον ΄ελεγχο και αξιολο΄γηση των ατοµικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν που χρηµατοδοτου΄νται απο΄ το προ΄γραµµα Media Plus.
2.16. Η συ΄νδεση µεταξυ΄ του προγρα΄µµατος Media Plus και
α΄λλων σχετικω΄ν ανακοινω΄σεων της Επιτροπη΄ς ο΄πως «Οι αρχε΄ς και
οι κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για την οπτικοακουστικη΄ πολιτικη΄
της Κοινο΄τητας στη ψηφιακη΄ εποχη΄» (1) πρε΄πει να εξετασθει΄
λεπτοµερε΄στερα ου΄τως ω΄στε να εντοπισθου΄ν µεγαλυ΄τερες συνε΄ργιες και µεγαλυ΄τερη συµπληρωµατικο΄τητα χωρι΄ς να εκτοπι΄ζονται
οι υφιστα΄µενες πρωτοβουλι΄ες η΄ να επαναλαµβα΄νονται ο΄σα ΄εχουν
η΄δη επιτευχθει΄.
(1) COM(1999) 657 τελικο΄.
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