
 

Támogatás az európai kulturális szférának a
járvány idején
 
A kulturális ágazat a Covid19 által egyik leginkább sújtott terület, amelynek dolgozói
egyik napról a másikra kerültek nehéz helyzetbe. Az EP vészhelyzeti alap létrehozását
kéri számukra.
 

A kijárási tilalom célja, hogy csökkentse a vírus terjedését, azonban számos gazdasági hatása
is van. Az elmaradt koncertekkel, zárva tartó színházakkal és mozikkal, elhalasztott
filmforgatásokkal és tévéműsorokkal a kulturális szféra az egyik, amelyet a válság a leginkább
érint. A művészek, zenészek és a kreatív szakmák művelői egyik napról a másikra estek el a
bevételi forrásuktól. Az EP-képviselők április 17-én elfogadott állásfoglalásukban sürgették a
támogatásukat, hogy a kulturális ágazat is életben maradhasson a válság idején.
 
 
A kulturális szakbizottságban dolgozó EP-képviselők arra kérik az EU-t, hogy egy vészhelyzeti
alapot hozzon létre kifejezetten a szektor megsegítésére.
 
 
Többek között azt kérik, hogy az EU a Kreatív Európa programból támogassa azokat a
művészeket, akik a nemzeti támogatási rendszerből nem jutnak segítséghez. Egyben a
programra szánt keret növelését is javasolják. Emellett az Európai Beruházási Alapból egy új
pénzügyi eszköz létrehozását is sürgetik kifejezetten az ágazat megsegítésére.
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Videó
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meps-call-for-support-for-artists-affected-by-the-pandemic_N01-PUB-200424-CULT_ev

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

1 I 2

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/meps-call-for-support-for-artists-affected-by-the-pandemic_N01-PUB-200424-CULT_ev
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en


Számos tagállam hozott intézkedéseket a támogatásukra, és ez az egyik terület, amelyet az EU
is kiemelten támogat, erről szóló interjúnkat az EP kulturális szakbizottságának elnökével,
Sabine Verheyennel ide kattintva lehet elérni (angolul).
 
 
A kulturális szakbizottsággal május 4-én folytatott megbeszélés során Gabriel és Breton uniós
biztosok biztosították az EP-képviselőket, hogy a nagyobb  helyreállítási terv keretein belül
készül a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó uniós támogatási terv is. A jelenlegi
programok és a strukturális alapok rugalmassága mellett a közvetlen támogatási intézkedéseket
is mérlegelik.
 
 
A Bizottság támogattaegy új platform - Creatives Unite - elindítását is, amely a kulturális és
kreatív szektor számára teret biztosít a koronavírussal kapcsolatos kezdeményezésekről szóló
információk megosztására.
 
 
További részletek fenti videónkban.
 
 
Ebben a cikkünkben összefoglaltuk, mit tesz az EU a koronavírus-járvány elleni küzdelemben.
 
További információ
A Covid19 és a kulturális szektor: sürgős támogatás kell (sajtóközlemény, angolul)
Támogatni kell a koronavírus által érintett diákokat és a kulturális élet szereplőit
(sajtóközlemény, angolul)
A Covid19-járvány kezelése
Háttéranyag: Támogatás a kulturális ágazatnaka Covid19-válság idején (angolul)
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=511636506178441&ref=watch_permalink
https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-new-platform-cultural-and-creative-stakeholders_en
https://creativesunite.eu/
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek/20200327STO76004/tiz-dolog-amit-az-eu-tesz-a-koronavirus-jarvany-elleni-kuzdelemben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200326IPR75912/covid-19-impact-on-culture-new-funds-must-reach-creative-sectors-immediately
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200317IPR75101/support-students-and-creative-industry-to-mitigate-effects-of-containing-covid19
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200317IPR75101/support-students-and-creative-industry-to-mitigate-effects-of-containing-covid19
http://www.europarl.europa.eu//news/hu/headlines/priorities/koronavirus-unios-valaszlepesek
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf

