
 

COVID-19: Парламентът настоява за
целенасочена подкрепа за културата
 
Европа трябва да окаже подкрепа на културата по време на кризата с
коронавируса, заявиха депутатите в резолюция на 17 септември.
 

Целенасочена подкрепа за културата
 
Пандемията от COVID-19 доведе до затварянето на кина, театри, музеи, концертни
зали и фестивали в целия ЕС. Макар че някои вече отвориха, продължаващите мерки
за безопасност пречат за функционирането им на пълен капацитет.
 
Парламентът призовава за бърза и директна подкрепа за културния сектор. В
резолюция, одобрена на 17 септември след пленарен дебат на 10 юли, депутатите
подчертават, че финансовата помощ следва да дойде както от националните бюджети,
така и от европейски средства.
 
Резолюцията изразява загриженост, че в плана за възстановяване на ЕС от кризата не
са заделени конкретни средства за културния сектор. Затова Парламентът призовава
поне 2% от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, който е част от
плана за възстановяване, да бъдат заделени за сектора на културата и творчеството.
 
Депутатите също подчертават ключовата роля на програмата „Творческа Европа“ и
призовават за удвояване на финансирането ѝ. През юни парламентарната комисия по
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-calls-for-urgent-support-for-the-creative-sector_N01-PUB-200914-CULT_ev
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-09-17-TOC_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&playerStartTime=20200710-09:42:16&playerEndTime=20200710-10:21:06
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200513STO79012/covid-19-plant-na-es-za-ikonomichesko-vzstanoviavane
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_949
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en


култура и образование отправи критики за намалените средства за образование и
култура в измененото предложение на Комисията за бюджета на ЕС.
 
Депутатите искат също така от Комисията да предложи нови начини за намаляване на
отражението на кризата върху сектора.
 
Научете какво прави ЕС, за да подпомогне икономическото възстановяване на Европа
от пандемията от коронавируса.
 
Културата в Европа
 
Културата е не само важен елемент от ежедневието на европейците, но и има
съществен принос за икономиката - по данни на Евростат в сектора на културата и
творчеството в 27-те страни от ЕС работят 7,4 млн. души, или около 3,7% от всички
заети. Културата също така помага за развитието на туризма - често пътуванията са
свързани с посещения на паметници на културата или на събития.
 
Секторът се състои предимно от самонаети лица и малки предприятия, чиито доходи
зависят в голяма степен от публични субсидии, частни спонсори, приходи от публика и
от авторски права. Това го прави особено уязвим по време на криза.
 
През цялата криза с коронавируса Парламентът последователно призовава за
подкрепа на културния сектор.
 
Допълнителна информация
Парламентарна комисия по култура и образование
Статистически данни на Евростат
Страница на Европейската комисия за помощта за културния сектор
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200619IPR81615/mfr-ep-oszhda-skrashcheniiata-v-oblastta-na-kulturata-i-obrazovanieto
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200619IPR81615/mfr-ep-oszhda-skrashcheniiata-v-oblastta-na-kulturata-i-obrazovanieto
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200625STO82007
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/44958.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200423STO77704/covid-19-parlamentt-nastoiava-za-podkrepa-za-kulturata
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/cult/home/highlights
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics
https://ec.europa.eu/culture/resources/coronavirus-response

