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  چكيده
با وجود این، فیلم به مثابه یک رسانه فرهنگـی، بـه   . بازار داخلی اروپایی بخش سینما را در برگرفته است   

به نظـر  . دهد ساز که در فرایند ادغام اقتصادي ذاتی است قرار نمی         آسانی خود را در معرض روندهاي یکسان      
وجود آوردن بازار مـشترك اروپـایی بـراي کاالهـا و      هایی که به منظور به  تالشرسد مابین اقدامات ملی و      می

 به نظام حقوقی 151این وضعیت با افزودن ماده . گیرد، تناقضی وجود دارد خدمات سمعی و بصري انجام می  
حادیـۀ  اي ات هاي فرهنگی را یکی از وظایف اساسنامه اتحادیۀ اروپا در پیمان ماستریخت، که حمایت از ارزش        

نگـریم تـضاد ذاتـی ایـن دو       وقتی به توسعۀ سیاست فیلم اروپایی می      . تر شده است    کند، پیچیده   اروپا ذکر می  
آورد که بـه آسـانی    وجود می اي را به  دستور کار این سیاست اهداف دوگانه     . شود  موضوع به شدت آشکار می    

ؤثر بـر بخـش فـیلم و مالحظـات سیاسـت       با رویارویی اقدامات سیاست رقابتی اروپایی م      . پذیر نیستند   آشتی
  .فرهنگی ملی، این تنش افقی تشدید شده است

هدف این مقاله بررسی دو سطح تنش در چـارچوب سیاسـت فـیلم اتحادیـۀ اروپـا بـر مبنـاي اسـناد و             
  .هاي کمیسیون اروپا و دستیابی به نتایجی براي پایداري آینده است رویه

  
  ها كليدواژه

  .وع فرهنگی، سینماي اروپایی، صنعت فیلم اتحادیۀ اروپا، کمک دولتیسیاست سمعی و بصري، تن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

í. EU Film policy: between Art and Commerce  
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  )آندره مالرو( »به هر حال سینما یک صنعت است«
  مقدمه

برداشت عمومی این است که صنعت سمعی و بصري اروپایی معاصر، به ویژه سینما، از           
از . رار داردبرد و زیر سلطۀ آثار غیراروپایی بـه ویـژه آمریکـایی قـ            ضعف ساختاري رنج می   

منظر فرهنگی و اقتصادي تعجبی ندارد که موضوع رقابتی بودن این بخش توجـه زیـادي را                
هاي مهم سیاست سمعی و  کند و به یکی از نگرانی  به خود در سطح اتحادیۀ اروپا جذب می       

، اتحادیۀ اروپا در چارچوب ایـن  1980از اوایل دهۀ  .  تبدیل شده است   1بصري اتحادیۀ اروپا  
 محصوالت سمعی و بصري را به مثابه ابزارهاي خلق فضاي جدید هویت، که بایـد    سیاست

اقـدامات اتحادیـۀ    . با فضاي سیاسی و اقتصادي اتحادیه منطبق شود، به تصویر کشیده است           
 و 2هاي حمایت مالی مثبت همچون مدیا پالس اروپا در عرصۀ سینما متنوع است و از برنامه      

 و 4بنـدي  هاي منفی در شکل نظـام سـهمیه    گذاري اروپا تا حمایت     بانک سرمایه  3(i2i)ابتکار  
  5.گیرد تدوین اصول مشخص براي مهار کمک دولت به بخش فیلم را در برمی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. For the purpose of this paper, I will refer to the term ‘European Union’. ‘European 
Union’ and ‘EU’ will be used interchangeably, depending on the context. The term 
‘Community’ will be used only in connection with reference to the EC Treaty or EC 
law. 
2. The MEDIA plus programme (2001-2005) aims at strengthening the competitiveness 
of the European audiovisual industry with a series of support measures dealing with the 
training of professionals,development of production projects, distribution and promotion 
of cinematographic  works  and audiovisual programmes. 
3. The European Investment Bank’s Innovation 2000 Initiative - Audiovisual offers 
the European film and audiovisual industry a range of financial products and 
budgetary aid instruments in four crucial areas: training, development, distribution and 
finance. 
4. As provided by Articles 4 and 5 of the Television Without Frontiers Directive, cf. 
Council Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain  
provisions  laid  down  by  Law, Regulation or Administrative Action concerning the 
pursuit of television broadcasting activities, OJ 1989 L 298/23, as amended by the 
European Parliament and Council Directive 97/36/EC of 30 June 1997, OJ 1997 L 
202/60. 
5. Announced by the Commission in the recent Communication on certain legal 
aspects relating to cinematographic and other audiovisual works, 26 September 2001, 
COM (2001) 534 final (Cinema Communication). 
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هاي روایی در درون بخش سمعی و بصري اتحادیۀ اروپـا اهمیـت بـسیاري          ارتقاي فیلم 
با . اري تجاري و اشتغال استبرد  دلیل این امر هم نقش بالقوة آثار سینمایی از نظر بهره          . دارد

توان منحصراً بـا دالیـل اقتـصادي تـشریح            وجود این، پروندة سینما در اتحادیۀ اروپا را نمی        
سینما دربردارندة پیامی نمادین قوي است و بنـابراین، تـأثیر زیـادي بـر توسـعۀ سـایر                   . کرد

ژئوپلتیـک جهـانی    سینما بیانگر نقش دیپلماتیک و سیاسی در عرصۀ         . وسایل ارتباطاتی دارد  
المللی و نامزد شدن بـراي دریافـت جـوایز فـیلم      هاي معتبر بین مشارکت در جشنواره  . است

ها را از نظر تـأثیر   کند و اعتماد به نفس آن     المللی تقویت می    موقعیت کشورها را در بازار بین     
از جملـه  این عوامل افزایش توجه به بخش سینما در نهادهاي اروپـایی            . برد  فرهنگی باال می  
  .دهد هاي اخیر را توضیح می  در سال3 و شوراي اروپا2، پارلمان اروپا1کمیسیون اروپا

در عین حال، بخش فیلم به سبب الزامات شدید فرهنگی به آسانی خـود را در معـرض              
این ناسـازگاري  . دهد ساز که در فرایند ادغام اقتصادي ذاتی است، قرار نمی       روندهاي یکسان 
هـاي فرهنگـی ملـی     تباط مابین قوانین سینماي ملی، که در پی حفظ هویـت به روشنی در ار 

  .شود است، و ارزش فلسفه اقتصاد آزاد، مشاهده می
به عبارت دیگر، تناقضی مابین اقدامات ملـی، کـه درصـدد اصـالح عملکردهـاي بـازار             

عی و هایی که به منظور ایجاد یک بازار آزاد کاالها و خدمات سـم  است، از یک سو و تالش    
در ادامه به تضاد بین اتحادیۀ  . شود از سوي دیگر وجود دارد       بصري در سطح اروپا انجام می     

» عمـودي «کنندگان تنوع فرهنگی، بـه عنـوان بعـد       اروپا و کشورهاي عضو، در نقش تقویت      
  .هاي قانونی در چارچوب سیاست فیلم اروپایی اشاره خواهد شد تناقض

 در معاهده جامعـه اروپـا، کـه    151با گنجاندن ماده پس از امضاي معاهدة ماستریخت و      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Commission, Cinema Communication. 
2. Resolution on achieving better circulation of European films in the internal 
market and the candidate countries, 2001/2342 (INI), adopted on 13 November.  
3. Council resolution on national aid to the film and audiovisual industries, 12 February 
2001, OJ 2001 C 73/02, and Council resolution on the development of audiovisual 
sector, 21 January 2002, OJ 2002 C 32/04. 
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 کند، وضعیت بیش از پیش اي قانونی تأیید می هاي فرهنگی را به مثابه وظیفه حمایت از ارزش
در نتیجه، سیاست بخش فیلم در سطح اروپایی با تناقض عمیق دیگـري             . پیچیده شده است  

اقتصادي ادغام بازار و تعهـد بـراي   شود که عبارت است از تناقض مابین اهداف        رو می   روبه
حفظ تنوع فرهنگی که هر دو در درون نظام حقوقی اتحادیۀ اروپا به رسمیت شـناخته شـده      

تناقض موجود در سیاسـت فـیلم اتحادیـۀ اروپـا توضـیح داده              » افقی«است که به مثابه بعد      
  .خواهد شد

اروپـا و کـشورهاي   ها در درون چارچوب قانونی اتحادیـۀ          هدف این مقاله بررسی تنش    
بـراي دسـتیابی بـه    . هاي سیاستگذاري کمیسیون اروپا اسـت  عضو آن بر مبناي اسناد و رویه      

تصویري جامع، در بخش دوم مقاله پس از مرور کوتاه تحول صـالحیت سـمعی و بـصري             
 هاي قانونی درون سیاست فیلم در سـطح اروپـا بررسـی خواهـد شـد      اتحادیۀ اروپا، تناقض 

ر بخش سوم، تضاد مابین اقدامات سیاسـی اتحادیـۀ اروپـا و حاکمیـت ملـی        د). جنبه افقی (
هاي عمدة موجود    این رهیافت شناسایی ضعف   ). جنبه عمودي (فرهنگی ارزیابی خواهد شد     

پـذیر خواهـد کـرد و نتـایجی را          در سیاست سمعی و بصري کنونی اتحادیۀ اروپا را امکـان          
ر چارچوب اتحادیـۀ اروپـا در آینـده میـسر     براي خلق سیاست فیلم پایدار د) بخش چهارم (

  .خواهد کرد
  

   ادغام بازار در برابر ترويج تنوع فرهنگي  :سياست فيلم اتحادية اروپا
  هاي حقوقي صالحيت اتحادية اروپا در موضوع سمعي و بصري   بنيان .۱

 سیاست سمعی و بصري اتحادیۀ اروپا تالش دارد ماهیت دوگانۀ فرهنگی و صنعتی سینما
ممکن است بـه  . ا از راه بهبود قابلیت رقابتی با در نظر داشتن بعد فرهنگی آن در هم آمیزد            ر

نظر برسد که مسائل سمعی و بصري از موضـوعیت چنـدانی در چـارچوب اتحادیـۀ اروپـا        
هیچ مادة مشخصی در معاهدات اروپایی دربارة سیاست سمعی و بـصري            : برخوردار نیستند 

دربـارة فرهنـگ بـه معاهـدة        ) 151مـاده   (جاندن یک مادة کوچک     وجود ندارد و تا زمان گن     
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 در شکل تابعی و توضیحی ظاهر» بخش سمعی و بصري«جامعۀ اروپا، که در آنجا نیز مفهوم 
. شده، در میان اختیارات اعطایی آشکار و صریح هیچ اختیار و قدرت قـاطعی وجـود نـدارد     

هاي اتحادیۀ اروپـا فرهنـگ      ي صالحیت بند  همچنین با معاهدة قانون اساسی، که در فهرست       
  .1بندي کرده، در وضع موجود تغییري بروز نکرد طبقه» اقدام حمایتی«را به مثابه 

تأثیر فرایند ادغام اروپایی قرار گرفت و       با وجود این، بخش سمعی و بصري بسیار تحت        
ه دلیل آن در ماهیـت ایـن بخـش نهفتـ         . به ظهور سیاست سمعی و بصري مستقل منجر شد        

هاي روایی، تنها کـاال   برداشت عمومی این است که آثار سمعی و بصري، به ویژه فیلم   . است
از آنجـا کـه   . گذاري مالی نیازمندند  هستند که به سرمایه     نیستند، بلکه آثاري فکري و خالقانه     

نمایـد، قـانون اتحادیـۀ     از نظر مجازي ترسیم خط تمایز مابین اقتصاد و فرهنگ ناممکن مـی           
 هاي فرهنگی شامل فیلم و سایر آثار سمعی و بصري و نیـز خـدمات   دربارة کاالها و فعالیت   اروپا  

نکتـۀ دیگـر کـه دیـوان دادگـستري      . شود طور کامل اعمال می سینمایی و سمعی و بصري به  
هـاي    اي کلی تأیید کرده که معاهدة جامعۀ اروپا بـدون اسـتثنا بـر همـۀ فعالیـت                   اروپا مقرره 

 .)Sweet & Maxwel, 1999: 78(شـود   صادي، فرهنگی، و اجتماعی اعمال مـی انتفاعی اعم از اقت
  .گیرد وجود آوردن بازار داخلی بخش سمعی و بصري را نیز دربر می در نتیجه، به

 هاي سیاستگذاري واقعی، شود که به اتحادیۀ اروپا، جدا از برخی عرصه در نتیجه، ادعا می
  اعطا شده که طبق اهدافی)Bruno de Witte, 1993: 229-299(تعدادي اختیارات عملکردي 

از این میان، اختیار خلـق بـازار مـشترك کاالهـا و     . شود که باید به آن دست یابد تعریف می       
 بنابراین،. خدمات سمعی و بصري و تضمین فعالیت روان آن در حوزة بحث این مقاله است  

مرتبط اسـت، قبـل از هـر چیـز         بعد فرهنگی حقوق اتحادیۀ اروپا، که آشکارا به بخش فیلم           
با وجود این، اتحادیۀ اروپـا   . هاي فرهنگی است    هاي بازار مشترك براي فعالیت      دربارة آزادي 

اگر مایل به اقدامی در بخش سمعی و بصري باشد با مبناي حقوقی ناقص و غیرمـستقیم در            
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cf. Article III-181, CONV 850/03, Draft Treaty establishing a Constitution for 
Europe, available at http://european-convention.eu.int/docs/Treaty /cv00850.en03.pdf.   

http://european-convention.eu.int/docs/Treaty
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ست کـه بـه     مواجه ا ) مثالً مفاد بازار داخلی یا سیاست صنعتی      (هاي حقوقی خود      چارچوب
معاهدة ماستریخت براي سروکار داشـتن بـا   . انجامد بروز رهیافت گزینشی در این عرصه می    

پدیدة دوگانه بخش سمعی و بصري و به طور کلی مواجهه با توازن مابین عرصۀ اقتـصادي                 
در نتیجه، امضاي معاهـدة ماسـتریخت،       . ناقصی فراهم کرد  » قانون اساسی «و فرهنگی، منابع    

ادیۀ اروپا را براي حفظ و ارتقاي تنوع فرهنگی و زبـانی از راه قـانون اساسـی             مسئولیت اتح 
ها را رفع نکرده، بلکـه    نه تنها این تنش151در عرصۀ عمل، افزودن ماده .  ترسیم کرده است  

از راه ارتقاي تنوع فرهنگی به یکی از اهداف قانون اساسـی اتحادیـۀ اروپـا، بـدون توضـیح          
 اتحادیه همچون رشد اقتـصادي        هنگام تضاد با سایر اهداف عملی      هاي فرهنگی   اینکه ارزش 

. )Ibid: 292( تـر کـرده اسـت    و ادغام بازارها چگونه باید مالحظه شود، وضعیت را پیچیـده 
 گنجاندن مفاد فرهنگی در معاهدة جامعۀ اروپا قادر نیست تنش مابین رهیافت بازار و رهیافت

صري را در نظام حقوقی اتحادیـۀ اروپـا برطـرف           ارتقاي تنوع فرهنگی در بخش سمعی و ب       
  1.کند

  
  ابهامات اقدام كميسيون در سياست فيلم 

   اهداف سياستگذاري از منظر اسناد رسمي كميسيون  .۱
نشدنی مـابین تجـارت و فرهنـگ در چـارچوب اتحادیـۀ اروپـا در ابتکـارات            تنش حل 

نتـشره بـه ویـژه سـند ابالغیـه          کمیسیون اروپایی دربارة بخش فیلم در اسناد سیاستگذاري م        
کمیسیون اروپایی در گزارش کار مقدماتی، کـه پـیش از     .  انعکاس یافته است   2001سینمایی  

   :این ابالغیه منتشر شد، هدف خود را چنین بیان کرده است
آغاز بحث دربارة تعدادي از مسائل مرتبط با بخش سمعی و بـصري اروپـا و بـه ویـژه                     

تواند بر توسعۀ  صـنعت سـینمایی رقـابتی در اروپـا                است که می   نمایی جوانبی از امر     بزرگ
این موضوع به ویژه با موانـع موجـود بـر سـر راه فـراهم نمـودن خـدمات                  . تأثیرگذار باشد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .  Cf. Carole Tongue, 2001. “Television and Film production: Europe Fights Back”, 
13 European TV and Film Forum, Dublin, 8-10 November  
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شـود و ایـن بخـش را از     سازي میان کشورهاي عضو که مانع ارتقاي تنوع فرهنگی مـی     فیلم
  1.ارد، مرتبط استد مندي کامل از مزایاي بازار داخلی باز می بهره

را هـدف غـایی سیاسـت     » تنوع فرهنگی در درون و میان کشورهاي عضو       «این گزارش   
گیرد، موانع موجود بر سر راه توزیع آثار سـمعی و         سمعی و بصري اتحادیۀ اروپا در نظر می       

سازي میان کشورهاي عضو را نیز موانـع عمـدة دسـتیابی بـه      بصري اروپایی و خدمات فیلم 
اهـداف  «طور کمیسیون در خود ابالغیۀ سینما نیز تأکید کرده کـه     همین. داند  میچنین تنوعی   

انـد، دسـتورالعمل      اصلی ابزارهاي کلیدي اروپا که به طور مشخص در این حوزه ایجاد شده            
هاي تنظیمی، برنامۀ مدیا پالس براي سـازوکارهاي حمـایتی،            تلویزیون بدون مرز براي جنبه    

در عـین  . »مندي کامل از بازار واحـد اروپـایی اسـت    ی براي بهرههاي اروپای اجازه به شرکت 
و برنامـه مـدیا   ) i2i(حال پذیرفته که ابتکارات حمایتی اروپا همچون ابتکار سمعی و بصري     

اهداف صنعتی رقابتی همراه با ارتقاي تنوع فرهنگی موجـود در ارتقـا و سـاخت              «پالس بر   
  جدیدترین ابالغیه کمیسیون صریحاً اعالمدر2.معطوف است» محتواي سمعی و بصري اروپا   

کمک به بخش سـمعی و بـصري در   «کرده که هدف سیاست سمعی و بصري اتحادیۀ اروپا     
 اتحادیه به ویژه از راه تکمیل بازار داخلی، و در عین حال حمایت از اهداف برتر مورد عالقۀ

  3.»...عموم همچون تنوع فرهنگی و زبانی است 
ایجاد بازار داخلی :  سیاست کمیسیون اروپا ترکیب دو هدف است     توان مدعی شد که     می

در عـالم  . براي بخش سمعی و بصري از یک طرف و ارتقاي تنوع فرهنگی از طـرف دیگـر     
هـدف نخـست، یعنـی تحقـق بـازار         . واقع، این اهداف ضرورتاً با یکدیگر سـازگار نیـستند         

راه اقـداماتی همچـون اقتـصاد    مشترك، هدف اقتصادي کالسیکی است که دستیابی به آن از    
سـازي   پذیر است که اغلب بـه همـسان   مقیاس، استانداردسازي و هنجارسازي صنعتی امکان    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Commission Staff Working Paper on certain legal aspects relating to cinematographic 
and other audiovisual works, 11 April 2001, SEC (2001) 619. 
2. Commission, Cinema Communication, at 18. 
3. Communication from the Commission to  the  Council, the European Parliament, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 
the Future of European Regulatory Audiovisual Policy, COM (2003) 784 final, at 3. 
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این در حالی است که هدف دوم، یعنی ارتقاي تنـوع فرهنگـی   . شود عرضه به بازار منجر می   
 هايها شامل صدا گرایی عرضه و حفظ چندگانگی بیان داراي ماهیت کیفی است که به کثرت

رسد کمیسیون اروپا در تدوین سیاست خود بعد   به نظر می  . 1اي جامعه معطوف است     حاشیه
  .افقی تناقضات مابین عالئق تجاري و فرهنگی درون بخش فیلم را مدنظر داشته است 

هاي اخیر سینما تا حدودي بـا مفـاهیمی کـه     رسد موضع کمیسیون در گزارش به نظر می 
ی به ویژه در ابالغیۀ اصول و خطوط راهنماي سیاست سـمعی       در اسناد سیاست عمومی قبل    

در ایـن ابالغیـه، کمیـسیون آشـکارا     . و بصري جامعه اروپا در عصر دیجیتال ناسازگار است     
    :اعالم کرده که

 منظور از حفظ تنوع فرهنگی اروپا ارتقاي تولید و توزیع محتواي سمعی و بـصري باکیفیـت       «
در واقـع مخاطبـان تلویزیـون اروپـایی     . بانی اروپایی اسـت هاي فرهنگی و ز و بیانگر هویت  

شان را بیـان کنـد، بـه          دسترسی به محتواي سمعی و بصري به زبان خود که عالئق فرهنگی           
هـایی از   سـازي   بر این اساس، چالش موجود این است که برنامـه   :شدت ترجیح خواهند داد   

   2».استمرار یابدتر از اقالم وارداتی است،  این دست، که معموالً گران
شود که کمیسیون اروپا به خوبی از این واقعیت آگاه است که بازار مـشترك                مالحظه می 

گرایی فرهنگی در درون      براي محصوالت و خدمات سمعی و بصري به طور خودکار کثرت          
گرایانه در قبـال تولیـد و         در نتیجه اتخاذ سیاست حمایت    . بازار اروپا را تضمین نخواهد کرد     

 محتواي سمعی و بصري باکیفیت براي دستیابی به اهـداف تنـوع فرهنگـی ضـروري              توزیع
در همین چارچوب، کمیسیون بارها اعالم کرده که هـدف غـایی سیاسـت سـمعی و              . است

  3.بصري اتحادیۀ اروپا ارتقاي تنوع فرهنگی در داخل و میان کشورهاي عضو است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cf. Response of CICCE, EUROCINEMA, FIAD et al. to the Commission Staff 
Working Paper, Brussels, 11 July 2001, http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ 
cine1_en.htm, at 6.   
2. Communication: Principles and guidelines for the Community’s audiovisual policy in 
the digital age, 14 December 1999, COM (1999) 657 final, at 11. 
3. Communication: Audiovisual Policy. Next Steps, 14 July 1998, COM (1998) 446 
final, at 2; see also the Commission Staff Working Paper, at 4. 

http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/
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اروپا یون عدم توازن رهیافت اتحادیۀ  در نتیجه، تجزیه و تحلیل اسناد سیاستگذاري کمیس       
 هایی که در خـصوص تنـوع فرهنگـی    پردازي  رغم واژه  دهد و به    به سیاست فیلم را نشان می     

  .ها مدنظر قرار داده است دارد، ادغام بازار این بخش را بدون توجه به ماهیت دوگانۀ فیلم
  
  رديابي مبدأ:  ادامة ابهام در اقدام كميسيون .۲
رسد کمیسیون در عمل اهمیـت   به نظر می  » تنوع فرهنگی «ادة مکرر از مفهوم     رغم استف   به

هـاي   عمومی یکـی از ویژگـی  » فراموشی«در واقع این . کم گرفته است بعد فرهنگی را دست 
  .ثابت رهیافت کمیسیون به بازار سمعی و بصري است

یـسیون  هـا و ابزارهـایی کـه جزییـات آن در اسـناد کم               هایی دربارة شیوه    نخست پرسش 
شود که اجراي واقعی تنوع فرهنگی در عرصۀ سـمعی و بـصري را        گنجانده نشده مطرح می   

 کـه از  1ها گرایی در بخش رسانه سکوت کمیسیون دربارة کار بر روي کثرت     . سازد  ممکن می 
اش را در خـصوص فرهنگـی    اواخر قرن نوزدهم به حال خود رها شده به روشنی دوگانگی     

 با وجود.  آشکارا، با هدف ارتقاي مؤثر تنوع کمیسیون در تضاد استاین رکود،. دهد نشان می
هاي عضو بـراي تنظـیم مـسئلۀ حـساس            این، این موضع در پرتو فقدان ارادة سیاسی دولت        

 در ایـن چـارچوب،    . اي یا ارتقاي کارآمدتر تنوع فرهنگی کامالً فهمیدنی است          گرایی رسانه   کثرت
 گرایی هایی را در موضوع کثرت خواهد رایزنی ز کمیسیون میابتکارهاي اخیر پارلمان اروپا که ا

هاي اروپایی در بازار داخلی کـه خواسـتار           ، یا در خصوص توزیع فیلم     2اي آغاز نماید    رسانه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cf. Green Paper on pluralism and media concentration in the internal market, 23 
December 1992, COM (1992) 480 final; Communication on the follow-up to the 
consultation process relating to the Green Paper on ‘Pluralism and media 
concentration in the internal market - an assessment of the need for Community 
action’ COM (1994) 353. For an overview of the directive proposals see Alison 
Harcourt, “EU Media Ownership Regulation: Conflict Over The Definition Of 
Alternatives”, 36(3) Journal of Common Market Studies (1998), 369-389; Gilian 
Doyle, “Regulation of Media Ownership and  Pluralism in Europe: Can the 
European Union Take Us Forward?”, 16  Cardozo Arts & Entertainment Law 
Journal (1998), 451-473. 
2. European Parliament, Resolution on media  concentration,  P5_TA-PROV (2002) 
0554,  adopted  on 20 November 2002. 
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برنامۀ بلندپروازانه، کارآمد و منسجم چندساله به منظور رقابتی کردن صنعت فـیلم اروپـا و                «
  .آمیز است   خیلی کنایه1»ها است مگرایانه فیل فراهم نمودن انتخاب کثرت

رسد کمیسیون درصدد اعمال مـدل تحلیـل          طور که نشان داده شد، به نظر می         ثانیاً، همان 
اقتصادي کالسیک بر بخش سمعی و بصري است کـه تـا حـدودي موضـوعیت خالقیـت                  

 اسـتفاده از مـدل بـازاري در بـسیاري از اسـناد اخیـر      . انگـارد   فرهنگی و هنري را نادیده می     
 بنگمـان  1994براي ردیابی منشأ این رهیافت، بایـد بـه گـزارش         . شود  کمیسیون مشاهده می  

)Bangemann (  رجوع کرد که در آن کمیسیون مفهـومی خودکـار از      2دربارة جامعۀ اطالعاتی
کنـد تـا زمـانی کـه محـصوالت در دسـترس        کشد و تأیید می   تنوع فرهنگی را به تصویر می     

هاي ابراز آزادانه تنوع فرهنگـی و زبـانی در داخـل اروپـا           رصتکنندگان قرار دارد، ف     مصرف
وقتی محـصوالت بـه آسـانی    «: در متن گزارش بنگمان بیان شده است   . مضاعف خواهد بود  
هـایی متعـددي کـه در     ها و زبان هاي ابراز فرهنگ  کنندگان باشد، فرصت    در دسترس مصرف  

ر مفهوم گردش آزاد اطالعات، فـضاي  رسد د به نظر می» .اروپا وجود دارد بیشتر خواهد بود     
 .ماند کمتري براي مداخله اتحادیۀ اروپا در بخش سمعی و بصري درون بازار داخلی باقی می

در عوض، کمیسیون با اجازه دادن به کارکرد بازارهاي آزاد و تحقـق خودکـار هـدف تنـوع           
  .فرهنگی خود را راضی خواهد کرد

بـار   ر بخش سمعی و بصري مشکالت زیادي بهدر حقیقت، اعمال رهیافت بازار سنتی د      
 حتی از سوي خود کمیسیون اعالم شده که اقدام مقامات عمومی براي تضمین تنوع. آورد می

 الـشعاع  اي که موافق بازار آزاد وراي همه چیز است را تحـت           فرهنگی الزم است و این امر گزینه      
گرایـی عرضـۀ      نتیجه حفـظ کثـرت    چنین اقدامی براي تشویق تولید فیلم و در         . دهد  قرار می 

فرهنگی الزم است و در سطح اتحادیۀ اروپا از راه ابزارهاي حمایت مـالی همچـون برنامـه                  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Resolution on achieving better circulation of European films in the internal 
market and the candidate countries.  
2. High-Level Group [chairman, M. Bangemann],  Europe and the Global 
Information Society: Recommendations to the European Council of 26 May 1994, 
Brussels, 1994, at 7. 
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اي دستورالعمل تلویزیون   و سازوکار سهمیه  ) توآي  آي (i2iاي یا طرح سمعی و بصري         رسانه
  .شود  اجرا می1بدون مرز

 بخشد قعیت که تنوع فرهنگی را تحقق میدر نتیجه، اقدام ابتدایی کمیسیون در پرتو این وا
باید گفت کـه  . فهمیدنی است، اما احترام به هدف بنیانی ادغام اقتصادي نیز موضوعیت دارد          

 2رسد ایـن تنـاقض در نهادهـاي اروپـایی     به نظر می. ناپذیرند این دو هدف تا حدودي آشتی    
که آیـا نـوعی سلـسله       نادیده گرفته شده و سیاست اتحادیۀ اروپا به روشنی مشخص نکرده            

طوري که گفته شـد، مقـررات کنـونی و     همان. مراتب یا روابط مابین این اهداف وجود دارد     
 سازوکارهاي حمایتی سعی در ترکیب این دو هدف دارند، اما غالباً اهداف فرهنگـی و اقتـصادي                

اتحادیۀ اروپـا  رسد که ابزارها و رهیافت سیاسی  بنابراین، به نظر می . گیرند  را با هم اشتباه می    
 در این زمینه به طور ناقص با مشکالت مطرح در زمینۀ سینما یا به طور کلی مشکالت صنایع

  .سمعی و بصري اروپا وفق داده شده است
  

  سياست اتحادية اروپا در مقابل حاكميت فرهنگي ملي 
تناقض ذاتی موجود در درون سیاست فیلم اروپا با تضاد عمیـق قـانونی میـان اقـدامات             
. سیاستی اروپا در بخش سینما و مالحظات سیاست فرهنگی ملی بیشتر تشدید شـده اسـت            

دهـد کـه چگونـه     این تنش به ویژه در عرصۀ رقابت محسوس است و به روشنی نشان مـی         
  .آمیز باقی مانده است تقسیم عمودي قدرت درون اتحادیۀ اروپا مناقشه

هاي فرهنگی ملی که در     ا و صالحیت  بحث بر سر ارتباط میان قانون رقابت اتحادیۀ اروپ        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Supra, n. 4, 5 and 6. 
2. However, the European Parliament in its report on the Commission Cinema 
Communication has wondered whether the Treaty, when putting forward a purely 
cultural solution for exemption of cultural aid from the EU state aid regime, provides 
enough flexibility, which it deems necessary when dealing with the unavoidably dual  
nature  of this sector, and criticised the Commission Communication for refusing to 
take the specific nature of the sector’s industrial dimension into account, cf. Report on 
the Commission communication on certain legal  aspects relating to cinematographic 
and other audiovisual works (COM (2001) 534 – C5-0078/2002 – 2002/2035(COS)), 
A5-0222/2002 final.  



  ، سال دهم، دوره سوم، شماره ششمنامه پژوهش فرهنگي  ■  ١٥٢

 

ویـژه در   به. ها واگذار شد، مطرح شد هاي آلمان حقوق ویژة فرهنگی به آن        نظام فدرال ایالت  
 هاي ها دولت اي یعنی آخرین سنگرهاي صالحیت خالص آن عرصۀ سیاست فرهنگی و رسانه

بـت اتحادیـۀ اروپـا      جانبۀ قانون رقا    کنند از مواضع خود در برابر اجراي همه         عضو تالش می  
ال بـراي ایـن    بخش فیلم موردي ایـده . )Jürgen Schwarze, 2000: 779 - 800 (دفاع نمایند

 ادعاست که قواعد رقابت اتحادیۀ اروپا و اجراي گستردة آن از سوي کمیسیون، که به ندرت     
شود، وضعیت ویژة صنعت فـیلم اروپـا را بـه             اهمیت قانونی براي کشورهاي عضو قائل می      

  .شناسد و قضاوت منصفانه دربارة آن ندارد میت کامل نمیرس
  
   اتحادية اروپا در برابر صالحيت ملي  : قانون كمك دولتي و سينما .۱

 هاي کمیسیون اروپا و خواستۀ کشورهاي عضو براي حفظ سیاست         اختالف میان رویۀ رقابتی   
هـاي کمـک بـه       رنامـه فرهنگی ملی آشکارا با مناقشه بر سر صالحیت کمیسیون براي مهار ب           

  . سینما که از سوي کشورهاي عضو در سراسر اتحادیه اجرا شده، نشان داده شده است
در مجموع کمک دولتی با بازار مشترك اتحادیۀ اروپا ناسازگار است، زیرا تجارت میـان             

دهد و  تأثیر قرار می    کشورهاي عضو را از راه حمایت از اقدامات یا محصوالت خاص تحت           
اساساً کمـک دولتـی را قـانون اتحادیـۀ          . کند   منحرف کرده یا تهدید به انحراف می       رقابت را 

 بـا وجـود   1. معاهدة جامعۀ اروپا ممنوع کرده است87اروپا و به طور مشخص بند یک ماده         
این، با توجه به این واقعیت که فرهنگ در حال حاضر و به احتمال زیـاد در آینـده یکـی از              

 توان نتیجه گرفت که کمیسیون اي عضو باقی خواهد ماند، میه مسائل تحت صالحیت دولت
هاي ملی تأمین مالی فیلم کشورهاي عضو با         اروپا وسوسه شده تا از راه مهار سازگاري نظام        

 Schaefer). مقررات کمک دولتی اتحادیۀ اروپا، قلمرو صـالحیت خـود را گـسترش دهـد    

others, 2002: 182 – 194)   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cf. in the context of audiovisuals Marianne Dony, “Les aides à l’audiovisuel à la 
lumière du Traité de Maastricht”, in Carine Doutrelepont (ed.), L’actualité du droit de 
l´audiovisuel européen (Bruylant, Bruxelles, 1996). 
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اي  انداز اساسـنامه  ا که حفظ رقابت سالم از اهمیت باالیی در چشم     از سوي دیگر، از آنج    
اتحادیۀ اروپا برخوردار است، نادیده گرفتن صالحیت کمیـسیون بـراي نظـارت سـازگاري               

هاي حمایت از فیلم با قانون کمک دولتی اتحادیۀ اروپا برخالف اهداف و نظام قانونی        برنامه
هاي فرهنگی خاص از قلمـرو اعمـال      برخی فعالیت بنابراین، خارج کردن    . عمل خواهد کرد  

 هـیچ اسـتثنائی   1.رسـد   معاهدة جامعۀ اروپا به طریق اولی ممکن به نظر نمی87بند یک مادة  
 Greege(براي حمایت فرهنگی از مقررات فرهنگی از رقابت اتحادیۀ اروپـا وجـود نـدارد    

Ress, 1995: 596-630( .رقابت اتحادیـۀ اروپـا بـدون    طور که قبالً گفته شد، مقررات همان 
هاي انتفاعی داراي ماهیـت اقتـصادي، فرهنگـی یـا اجتمـاعی اعمـال        استثناء بر تمام فعالیت 

هـاي فرهنگـی       این امر را تعدادي از قضات دیوان دادگستري اروپا دربـارة کمـک             2.شود  می
 ین خصوصگونه اقدامی براي اعتراض به صالحیت کمیسیون در ا  و تاکنون هیچ3تایید کرده،

به عالوه، با گنجاندن شرط استثنائی ویژه در خصوص کمک فرهنگی           . صورت نگرفته است  
هـا در چـارچوب       گونه کمـک    چه این    پیمان ماستریخت، چنان   87 ماده   3در قسمت دال بند     

  .) König & Kühling, 2000: 197-202 (قلمرو معاهده نباشد، منطقی نخواهد بود
جدا از :  دارد که کمیسیون اروپا دو وظیفۀ قانونی متضاد دارد   به هر حال، این امر واقعیت     

 متعهد به  151، کمیسیون طبق مادة     ) معاهده جامعه اروپا   2ماده  (مسئولیت حفظ رقابت سالم     
رعایت تنوع فرهنگی کشورهاي عضو در همۀ اقدامات از جمله اجراي قانون رقابـت شـده                

کـم سلـسله مراتـب         یا دسـت   151 با مادة    2 این معاهده چگونگی ارتباط قانونی ماده     . است
  .اهداف متضاد این دو ماده را به هیچ وجه روشن نکرده است

 معاهـدة جامعـۀ اروپـا، کـه در پـی      151شود که مادة      بر این اساس، این نکته روشن می      
 توسعۀ فعالیت اتحادیۀ اروپا در عرصۀ فرهنگی و نیز تقسیم کار مناسب میان نقش کشورهاي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cf. Piet Jan Slot, “State Aids in the Cultural Sector“,  40  Europäisches 
Wirtschaftsrecht nach Maastricht (10 January 1994). 
2. Hancher, Ottervanger and Slot, EC State Aids …, at 78. 
3. cases T-49/93 SIDE v. Commission, [1995] ECR, II-2501 and T-155/98 SIDE v. 
Commission, ECR [2002], II-1179.    
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حادیۀ اروپا در عرصۀ فرهنگ است، تاکنون به ویژه در خصوص کمک بـه سـینما         عضو و ات  
در نتیجه، ارتبـاط حاکمیـت ملـی فرهنگـی و صـالحیت       . به طور مناسب تحقق نیافته است     

  .آمیز مانده است رقابتی در این عرصۀ حساس تا حد زیادي مناقشه
  
  هاي كمك به فيلم   برنامه .۲

در مناقشات ناشی از معیار تعیین شدة کمیسیون براي مهار          اخیراً، موضوعیت این منازعه     
اعطاي کمک دولتی به بخش سینما، که به طور رسمی در ابالغیۀ اخیر سینمایی اعالم شـده،       

  این ابالغیه رویۀ تدریجی کمیسیون براي گذاشتن سقف موقتی دربارة1.نشان داده شده است
ایـن بحـث داغ در   . پا را نهـایی کـرده اسـت   حمایت عمومی مجاز از تولید فیلم اتحادیۀ ارو   
دهـد کـه چگونـه        هاي کمیسیون نـشان مـی       خصوص اثر محدودکنندة احتمالی دستورالعمل    

ها و اقدامات سنتی فرهنگ ملی، بـه    مالحظات سیاسی مرتبط با تجارت و رقابت بر اولویت        
  .گذارد اي فراتر از سیاست فرهنگی، تأثیر می شیوه

ن نکته داللت دارد گزارش بعدي پارلمـان اروپـا دربـارة ابالغیـۀ     امري که به خوبی بر ای   
 در گزارش به روشنی اعالم شده هرگونه بررسی مجدد موضـع کمیـسیون              2.کمیسیون است 

درخصوص کنترل کمک دولتی به فیلم باید به افزایش انعطاف و نه اجراي سخت مقـررات               
 نگی و صنعتی بخش سینما و سمعیکمک دولتی اتحادیۀ اروپا و مالحظۀ واقعی نیازهاي فره

پارلمان به نوبۀ خود موضع کمیسیون را نادیده گرفتن ماهیت ویژة بعـد  . و بصري منجر شود   
همچنین اعالم کرده که معاهدة جامعـۀ اروپـا، هنگـام ارائـۀ          . صنعتی این بخش دانسته است    

سـت، بـراي   هاي فرهنگـی، آن قـدر کـه الزم ا        حل فرهنگی براي کمک دولتی به فعالیت        راه
پارلمان پیشنهاد کـرد بـه      . ناپذیر این بخش انعطاف ندارد      اجتناب» دوگانۀ«برخورد با ماهیت    

دلیل اینکه صنعت سمعی و بصري اتحادیۀ اروپا با رقابت داخلی و خارجی فاصـلۀ زیـادي                
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Commission, Cinema Communication. 
2. European Parliament, Report on the Commission Communication on certain legal 
aspects relating to cinematographic and other audiovisual works. 
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این استدالل، که بر مبناي وعدة توجیه صـنعتی بـراي   . تر شود   ها سهل   دارد، باید دستورالعمل  
هاي فیلم ملی استوار است، تضاد موجود درون چارچوب سیاسی اتحادیـۀ اروپـا را      یاستس

  .کند تشدید می
تر از همه اینکه معیار کمیسیون به شدت از سوي مسئوالن صنعت فـیلم اتحادیـۀ                  روشن

ها این مقررات را به مثابه دخالت در منـافع کـشورهاي عـضو بـه               آن. اروپا انتقاد شده است   
هـا بـه ایـن واقعیـت          آن. انـد   ترتیباتشان براي حمایت از صنایع فیلم تلقی کرده       منظور حفظ   

هاي ملی در داخل بازارهاي خودشان بسیار شکننده اسـت و      اند که وضعیت فیلم     اشاره کرده 
رقابت موجود در بازارهاي ملی در برابر سایر کشورهاي عضو اتحادیۀ اروپـا در مقایـسه بـا         

رغـم    در نتیجـه، بـه  1.اي اسـت  خصوص آمریکایی حاشیه پایی و بههاي غیرارو  رقابت با فیلم  
ـینماي کـشورهاي      اي  هاي گسترده با حرفه      نتیجۀ رایزنی  2001ها کمیسیون در سال       نگرانی  هاي س

با توجه به چنین    . ها مخالفت کرد    عضو و اتحادیۀ اروپا، با هرگونه تشدید بیشتر دستورالعمل        
 را تـا    2001میسیون با اتخاذ تصمیمی ابالغیـۀ سـال         حمایت یکدستی از مقررات موجود، ک     

ها را تا سه سال دیگر معتبـر           تمدید کرد و بدین ترتیب، معیار دستورالعمل       2007ژوئن سال   
  . 2اعالم کرد

ریزي سازشی آشکار تصمیمی اسـت    رغم تثبیت وضع موجود و پایه       تصمیم کمیسیون به  
 هاي کمک بر عملکرد بازار مشترك ثر برنامهموقتی که ممکن است در آینده به ویژه از جهت ا

بنابراین، معیار کمیسیون در خصوص کمک ملی به سـینما بـا            . در این معیار تجدیدنظر شود    
ورزد که سیاست اتحادیۀ اروپا و صـالحیت      روشنی کامل بر تضاد عمودي قانونی اصرار می       

توانـد بـر    ه و مـی نشدنی باقی مانـد    فرهنگی ملی در خصوص موضوعات مرتبط با فیلم حل        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. This seems to be a compromise position between the free competition proponents 
and the Frenchposition according to which European films do not compete with each 
other at all and thus the national film aids do not create any distortion of competition, 
the latter view appearing to be too far-fetched, cf. Centre National de 
Cinématographie, Rapport du groupe de travail sur le cinema face au droit de la 
concurrence (Paris, January 2003). 
2. Follow-up communication to the 2001 Cinema Communication, supra n. 18.   
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  . اختالفات بیشتر در آیندة نزدیک دامن زند
  

  به سمت سياست فيلم پايدار اتحادية اروپا : گيري نتيجه
سیاست فیلم اتحادیۀ اروپا میان خالقیت و بازار رشد کرده و به طور ذاتی مـابین هنـر و     

 تمر میان نیروهاياقدام کمیسیون اروپا در عرصۀ فیلم میانجیگري مس. تجارت جا گرفته است
هاي عمیقـی اسـت    در نتیجه، این وضعیت منبع تنش.  تنوع فرهنگی است بازار آزاد و ارزش  

  .کند که در دو سطح افقی و عمودي بروز می
کند تا در سیاست خود، همزمان، ایجاد بازار مشترك           در سطح افقی، کمیسیون تالش می     

معی و بـصري را، کـه بـه آسـادگی           گرایی فرهنگی محتـواي سـ       ها و حفظ کثرت     براي فیلم 
سازش و مصالحه ناشی از این رویکرد هیچ یک از        . رسند، تعقیب کند    پذیر به نظر نمی     آشتی

بـسیاري  . کنـد  را راضی نمـی » طرفداران بازار آزاد «و  » استثناء کردن امور فرهنگی   «طرفداران  
ـ             ر بخـش فـیلم را اولـین    تأیید دوگانۀ تنوع فرهنگی و تأثیر بیش از حد نیروهاي بازار آزاد ب

مفاد معاهـده و اسـناد و    . کنند  گرایانۀ این سیاست یاد می      انتقاد به چهرة ناهماهنگ و حمایت     
کدام، راهکار مناسبی براي توازن مؤثر اهداف ویـژة فرهنگـی و             هاي اتحادیۀ اروپا، هیچ     رویه

  .کنند نمی ادغام اقتصادي ارائه 
سیاست سمعی و بصري اتحادیـۀ اروپـا   هاي عمودي تضادهاي درون  در خصوص جنبه 

انداز تقسیم قدرت اتحادیـۀ اروپـا تـضادي صـالحیتی میـان               توان گفت که ویژگی چشم      می
نه مـادة   . سیاست رقابتی کمیسیون و حقوق ویژة فرهنگی ملی در عرصۀ سیاست فیلم است            

ر تقـسیم   هاي نهادي اتحادیۀ اروپـا موفقیـت چنـدانی، د            معاهدة جامعۀ اروپا و نه رویه      151
، ها که بتواند عرصۀ فرهنگی را میان اتحادیه و کشورهاي عضو متوازن کند     مناسب صالحیت 
  .اند به دست نیاورده
 و اهداف اعالمی و اجرایی اتحادیۀ) در سطوح اروپایی و ملی(هاي فرهنگی  ارتباط ارزش

ه و در   آمیـز بـاقی مانـد       اروپا در خصوص بازار در چارچوب سیاست فیلم همچنان مناقـشه          
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 هـا   با وجود این، به منظور روشن کردن اولویت       . آمیزتر خواهد شد    آینده نیز به احتمال زیاد مناقشه     
هاي کلـی   توان برخی توصیه  تر براي سیاست فیلم اتحادیۀ اروپا، می        و بنا نهادن مبناي روشن    

  .را براي سیاستی پایدارتر در آینده در حوزة فیلم مطرح کرد
 1»به هر حال سینما یـک صـنعت اسـت       «ارت معروف آندره مالرو که      با یادآوري این عب   

توان گفت که سینما در باالي همۀ محصوالت فرهنگی قرار دارد و شیوة بیان و خالقیتـی    می
 توان ابعاد آن را هنگام تدوین سیاست استراتژیک جهانی به نفع سینماي فرهنگی است که نمی

 این امر را به خوبی دریافته و پذیرفته که بازار مـشترك             اتحادیۀ اروپا نیز  . اروپا نادیده گرفت  
 به شرط اجراي اقدامات. گرایی محتواي فرهنگی نیست کنندة کثرت نفسه تضمین براي فیلم فی

هایی ضروري است که این       ها و شیوه    درست از سوي اتحادیۀ اروپا باید گفت که تدوین راه         
اش براي حفظ و ارتقاي تنوع فرهنگی توانمنـد   سازمان فراملی را در اجراي مسئولیت قانونی 

اگر این تعهد واقعاً جزو سی نظام قانونی اتحادیۀ اروپاست، عدم اقدام کمیسیون بـراي               . کند
تحقق این هدف بنیادي به طور نظري به شکست هرگونه اقدام در دیوان دادگـستري اروپـا                 

تري از وظـایف    اروپا تعریف دقیق  رسد که اتحادیۀ      بنابراین، منطقی به نظر می    . شود  منجر می 
  .ها را تسهیل کند دست آورد تا اجراي بعدي آن خود در عرصۀ فرهنگی به

هاي اتحادیـۀ اروپـا بـا هـدف ادغـام موفـق               در طرح » کسري فرهنگی «به منظور جبران    
اي از ابزارهـایی کـه در        هاي اروپایی تجدیدنظر در معاهده، براي گنجاندن مجموعـه          فرهنگ

  .رسد ونی وجود ندارد، ضروري به نظر میمعاهدة کن
توان پیشنهاد کرد که      با تصدیق ویژگی دوگانۀ چنین سناریویی، در چارچوب موجود می         

هاي ملی براي ارتقاء تولیدات سمعی و   سیاست اتحادیۀ اروپا باید به طور کامل حامی تالش        
اسـت رقـابتی و   بصري باشد، در عین حال که هماهنگی میان اهداف سیاست فرهنگی و سی         

اي را دنبـال   نیز هماهنگی بیشتر اقدامات صورت گرفته در سـطوح اروپـایی، ملـی و منطقـه       
ارتبـاط صـالحیت   . چنین رهیافتی به طور کامل با اصول فرعی هماهنگ خواهد بود     . کند  می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Malraux, Esquisse d’une psychologie … . 
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 و اعالم آن دیوان مبنی بر اینکه نگاه محـدودي بـه    1دیوان دادگستري اروپایی با این موضوع     
 رسد به نظر می. کند هاي فرهنگی ملی نخواهد داشت، تحقق این اهداف را تسهیل می ستسیا

 معاهدة جامعـه اروپـا دنبـال کـرده     87کمیسیون تاکنون روش مالیمی نسبت به اجراي ماده        
هاي ویژه براي نظارت کمک به سینماي ملـی را بایـد تالشـی بـه            مقدمه دستورالعمل 2.است

. ی تا محدود کردن حمایت ملی مجاز از صنایع فـیلم تفـسیر کـرد      منظور ارائۀ اطمینان حقوق   
هـاي اتحادیـۀ    کننده در تصمیمات و اجراي برنامه کمیسیون اروپا با تعقیب این رهیافت مدارا    

هاي ملی فرهنگـی     هاي حامیان سیاست    اروپا در این خصوص ممکن است به خوبی نگرانی        
  .کمک کند» هاي کشورهاي عضو رهنگشکوفایی ف «3را برطرف کند و به طور واقعی به

هـاي   انداز بلندمدت تعریف صـریح صـالحیت   نظر قانونی در چشم با وجود این، از نقطه  
 ایـن امـر نهادهـاي    4.رسـد  شدنی به نظر مـی  اتحادیۀ اروپا در عرصۀ سمعی و بصري توصیه     

ع آن دخالـت  هاي گسترده با پیامدهاي عمیق قانونی و به تبـ         گیري  اتحادیۀ اروپا را از تصمیم    
هاي فرهنگی ملی بر مبناي به نسبت مبهمی درخصوص عالئق فرهنگـی و مفـاد       در سیاست 

این شـیوه مـشکالت    . نامرتبط آشکار معاهده، همچون اصول رقابت کلی، باز خواهد داشت         
 ها سازي اولویت عالوه، روشن به. حقوقی عمودي در عرصۀ سیاست فیلم برطرف خواهد شد

هـا، بـه    اتحادیۀ و برقراري سلسله مراتب روشن آن  ) و فیلم (بصري  درون سیاست سمعی و     
منظور تخفیف معماي غامض حقوقی در بعد افقی نیز بـه افـزایش مـشروعیت و کارآمـدي            

  .منجر خواهد شد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cf. Cases C-288/89 Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda and others 
v. Commissariaat voor de Media, [1991] ECR, I-4007, C-353/89 Commission v. 
Netherlands, [1991] ECR I-4069 and C- 148/91 Veronica Omroep Organisatie v. 
Commissariaat voor de Media, [1993] ECR, I-487; as well as  C-23/93 TV10 v. 
Commisariaat voor de Media, [1994] ECR I-4795 and C-6/98 ARD v. PRO Sieben 
Media AG, [1999] ECR I-7599, all concerning broadcasting. 
2. Cf. numerous exemptions for the national film support schemes granted by the European  
Commission: e.g. Decision N 3/98 France; Decision NN 49/97 and N 357/99, Ireland; 
Decision N  782/2001 and N 701/2001, Germany; Decision N 698/2001, Spain. 
3. Article 151 of the EC Treaty. 
4. So Schwarze, “Medienfreiheit und Medienvielfalt …”, at 800. 



 ١٥٩  ■  بين هنر و تجارت: سياست فيلم اتحادية اروپا
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