
 

Европейските средства трябва да достигнат до
медиите и творческите сектори, настояват
евродепутатите
 

Необходими са допълнителни действия на ЕС, за да се гарантира, че помощта на
ЕС достига до сериозно засегнатите сектори на медиите и културата, казват
членовете на комисията по култура на ЕП
 
Културният и творческият сектор в ЕС -  особено самостоятелни творци и малки и
средни предприятия,  както и медийният сектор,  рязко са съкратили обема си във
връзка с кризата.
 
Европейският съюз трябва да направи повече, за да помогне на тези сектори, които се
борят,  за  да  си  стъпят  на  краката,  подчертаха  членовете  на  комисията  на  ЕП по
култура и образование (CULT),  в  писмо до еврокомисарите Тиери Бретон и Мария
Габриел,  изпратено в понеделник.
 
Фонд за спешна помощ за медии
 
Секторите на медиите и печата в момента играят решаваща роля в предоставянето на
точна информация и задълбочен анализ. Те са критичен антидот срещу фалшивите
новини и дезинформацията, казват евродепутатите. И все пак секторът в момента е
сериозно засегнат, като спадът от до 80% от приходите от реклама в някои държави
членки и несигурността са единствената сигурност за бъдещето.
 
Евродепутатите  призовават  Европейската  комисия  да  проучи  възможностите  за
извънреден  фонд за  подкрепа  на  медиите  и  сектора  на  печата,  като  за  целта  се
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• Необходима е подкрепа за медиите, където приходите от реклама намаляват с до
80%

• Трябва да се гарантира, че подкрепата на ЕС ще достигне до малките и средни
предприятия, които работят в сферата на културата, до самостоятелни творци и
благотворителни организации

• Създаване на извънреден фонд за медии, целеви структурни фондове за култура и
увеличаване на гаранционния инструмент
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мобилизират  средства,  които  не  могат  да  бъдат  изразходвани по  други  програми
поради пандемията  от  COVID-19.
 
Културен и творчески сектор: помощ за самостоятелните творци
 
Членовете на ЕП изтъкват, че в културния и творческия сектори са заети множество
самостоятелни  творци  и  малки  и  средни  предприятия,  както  и  благотворителни
организации.  Техният  статут  често  затруднява  участието  им  в  национални  или
европейски  схеми  за  подпомагане.
 
За  да  се  гарантира,  че  средствата  на  ЕС  достигат  до  сектора,  евродепутатите
призовават Европейската комисия да увеличи обема на механизма за гарантиране на
културния и творческия сектор (програма Creative Europe), като го допълни от бюджета
за 2021 г. или прехвърли средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции.
 
Създаването  на  специален  финансов  инструмент  в  рамките  на  Европейския
инвестиционен фонд за насочване на средства към сектора също трябва да се обмисли.
 
Отговорът  на  ЕС  срещу  COVID  -19  е  добро  начало,  но  трябват  допълнителни
действия
 
 
„Промените в правилата за структурните фондове, приети от Европейския парламент в
петък, могат да помогнат за освобождаване на допълнително финансиране. Проектите
за противодействие на пандемията от COVID-19 вече могат да бъдат финансирани на
100%, а правилата за тематична концентрация са разхлабени, така че средствата могат
да  бъдат  по-лесно  насочени  към  сферите,  където  те  са  най-необходими",  заяви
председателят на комисията за култура на ЕП Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) в
понеделник.
 
„Тези средства трябва бързо да стигнат до културния и творческия, както и медийния
сектор, като отговорят на конкретните бизнес модели и техните специфични нужди.
Призоваваме Комисията и държавите членки да гарантират, че схемите за подкрепа
достигат  до  всички  онези,  които  се  нуждаят  от  тях.  Но  ние  също така  трябва  да
предприемем повече действия на равнище ЕС, за да осигурим индивидуална подкрепа
на  тези  сектори,  както  и  да  предоставим  кредити  и  достъп  до  финансиране  на
културния  и  творческия  сектори“,  добави  тя.
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Комисия по култура и образование
Репортери без граници: Индекс на свободата на печата 2020 регионален анализ
(21.04.2020)
Прессъобщение на Съвета на ЕС след среща на министрите на културата и медиите на
ЕС: мерки, насочени към подпомагане на културния и творческия сектор (8.04.2020 г.)
Прессъобщение на ЕП: COVID-19: Засилване на отговора на ЕС за облекчаване на
последиците от кризата (17.04.2020 г.)

Въпроси и отговори: Осигуряване на гъвкавост на структурните фондове на ЕС за
намаляване на ефекта от COVID-19
Прессъобщение на ЕП: Въздействието на COVID-19 върху културата: новите средства
трябва да стигнат незабавно до творческите сектори (27.03.2020)
Доклад на ЮНЕСКО за въздействието на COVID-19 върху културния сектор
Ден на проверка на фактите: борба с дезинформацията, свързана с COVID-19
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cult/home.html
https://rsf.org/en/news/rsf-index-2020-regional-analysis
https://rsf.org/en/news/rsf-index-2020-regional-analysis
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240
https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=240
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77111/covid-19-zasilvane-na-otghovora-na-es-za-oblekchavane-na-posleditsite-ot-krizata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77111/covid-19-zasilvane-na-otghovora-na-es-za-oblekchavane-na-posleditsite-ot-krizata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200414BKG77007/making-eu-structural-funds-available-and-flexible-to-mitigate-effect-of-covid-19
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200326IPR75912/vzdeystvieto-na-covid-19-vrkhu-kulturata
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200326IPR75912/vzdeystvieto-na-covid-19-vrkhu-kulturata
https://en.unesco.org/news/culture-covid-19-impact-and-response-tracker
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200401IPR76306/den-na-proverka-na-faktite-borba-s-dezinformatsiiata-svrzana-s-covid-19
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