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Usnesení Evropského parlamentu o kulturním oživení v Evropě
(2020/2708(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 22,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. května 2018 „Nová evropská agenda pro 
kulturu“ (COM(2018) 0267),

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o dopravě a cestovním ruchu v roce 
2020 a v dalších letech1,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 
11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují 
rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES2 (dále jen „nařízení‘),

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že kulturní a kreativní odvětví jsou důležitým prostředkem v boji 
proti všem formám diskriminace, včetně rasismu a xenofobie, a jsou platformou pro 
svobodu projevu; vzhledem k tomu, že kulturní a kreativní aktéři chrání a podporují 
kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropě a podílejí se na posilování všech aspektů 
solidarity a integrace; vzhledem k tomu, že tito aktéři představují neocenitelnou sílu pro 
udržitelný hospodářský a sociální růst v Evropě a pro její občany;

B. vzhledem k tomu, že na kulturní a kreativní odvětví připadá v Evropě přibližně 4 % 
evropského hrubého domácího produktu (HDP) a více než 7,4 milionu pracovních míst, 
což představuje 3,7 % všech zaměstnanců ve všech státech EU-27; vzhledem k tomu, že 
kulturní a kreativní odvětví jsou vzájemně úzce provázána a představují přínos pro jiná 
odvětví, jako je cestovní ruch a doprava; vzhledem k tomu, že podle Světové organizace 
cestovního ruchu si čtyři z deseti turistů volí svou destinaci na základě její kulturní 
nabídky;

C. vzhledem k tomu, že kulturní a kreativní odvětví byla mezi těmi nejzávažněji 
postiženými globální pandemií COVID-19; vzhledem k tomu, že měla závažné 
problémy již před pandemií a v nástrojích na podporu oživení byla přehlížena; 
vzhledem k tomu, že podle odhadů, které provedla Komise, budou mít kulturní 
a kreativní odvětví (která představují 509 miliard EUR přidané hodnoty v rámci HDP) 
v důsledku krize COVID-19 a opatřením spojeným s omezováním pohybu na veřejnosti 
ve druhém čtvrtletí roku 2020 pravděpodobně ztrátu 80 % svého obratu;

D. vzhledem k tomu, že šíření onemocnění COVID-19 spolu s opatřeními nezbytnými 
k zastavení šíření pandemie závažným způsobem postihlo kulturní a kreativní odvětví 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0169.
2 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 221.
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vinou uzavření kulturních podniků, konkrétně kin, divadel, koncertních sálů, galerií, 
kulturních institucí, festivalů, muzeí a hudebních vystoupení, čímž se nepříznivé trendy 
a ekonomické problémy v kulturních a kreativních odvětvích dále zhoršily; vzhledem 
k tomu, že je třeba vyvinout veškeré úsilí s cílem zajistit a dále podpořit přežití a rozvoj 
kulturních a kreativních odvětví;

E. vzhledem k tomu, že odvětví spadající do kulturní a kreativní oblasti představují 
atypický sektor, jemuž dominují nejistá zaměstnání se zvláštními potřebami, netypické 
formy práce a svobodná povolání, s minimální nebo sociální ochranou v podobě 
sociálního zabezpečení pro umělce a výkonné umělce; vzhledem k tomu, že se tato 
odvětví liší co do velikosti a jsou tvořena různými účastníky, ale především zde existuje 
znatelná převaha malých struktur (malé a střední podniky nebo umělci a výkonní umělci 
jako osoby samostatně výdělečně činné) a nepravidelných příjmů; vzhledem k tomu, že 
počet kulturních pracovníků a umělců neustále roste a jedná se ve velké míře o mladé 
lidi; vzhledem k tomu, že jejich pracovní podmínky jsou nejisté a vyznačují se 
krátkodobými smlouvami, částečnými pracovními úvazky a sezónním zaměstnáváním, 
a že jsou zde lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří si zastávají dvě nebo tři pracovní 
místa souběžně;

F. vzhledem k tomu, že tento sektor se v krizi způsobené pandemií vyznačuje nebývalou 
solidaritou, kdy často dochází k šíření kulturního obsahu zdarma prostřednictvím 
digitálních kanálů, čímž sektor tak přispívá ke zpříjemnění života občanů uzavřených 
doma;

G. vzhledem k tomu, že dostupnost kulturního obsahu on-line se nijak nepromítá do 
zvýšení příjmů držitelů práv a výkonných umělců; vzhledem k tomu, že digitalizace 
tohoto sektoru, která byla urychlena krizí COVID-19, prohloubila dominantní postavení 
provozovatelů on-line služeb a nebyla provázena nezbytnou transparentností licenčních 
smluv;

H. vzhledem k tomu, že plán na podporu oživení, který předložila Komise, nenabízí žádné 
záruky, že kulturní a kreativní odvětví mohou mít přístup k nouzovým fondům; 
vzhledem k tomu, že ačkoli návrh komisařky Gabrielové, aby členské státy vyčlenily 
1 % svého rozpočtu v rámci oživení na kulturu, je vítaným krokem, neposkytuje 
kulturnímu a kreativnímu odvětví žádné právně závazné záruky;

I. vzhledem k tomu, že v návrhu revidovaného víceletého finančního rámce (VFR), který 
předložila Komise, bylo seškrtáno 20 % prostředků pro Evropský sbor solidarity a 13 % 
na program Tvůrčí Evropa a 7 % na program Erasmus+ oproti návrhu, který Komise 
k VFR předložila v roce 2018; vzhledem k tomu, že stanovisko Evropské rady ze dne 
17. července 2020 návrh Komise z roku 2018 pouze potvrdilo; vzhledem k tomu, že 
program Tvůrčí Evropa je jediný program EU poskytující přímou podporu kulturním 
a kreativním odvětvím v celé Evropě; vzhledem k tomu, že iniciativy, které má program 
Tvůrčí Evropa pokrývat, ani jeho rozpočet neposkytují potřebnou podporu ze strany 
tohoto programu, kde poptávka už tak vysoce převyšuje nabídku, a který je přitom 
podfinancován;

J. vzhledem k tomu, že současné návrhy rozpočtu pro program Tvůrčí Evropa v rámci 
příštího VFR jednoznačně nedopovídají očekáváním ani tohoto odvětví ani Parlamentu, 
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který opakovaně požadoval zdvojnásobení finančních prostředků ve srovnání s VFR na 
období 2014–2020;

K. vzhledem k tomu, že důsledkem pandemie COVID-19 bude dlouhodobý významný 
hospodářský tlak na kulturní a kreativní odvětví, který bude v následujících letech 
ohrožovat kulturní tvorbu i rozmanitost;

L. vzhledem k tomu, že kulturní a kreativní odvětví budou muset i nadále zůstat náležitě 
financována, aby se usnadnil přechod k cílům zakotveným v Zelené dohodě; vzhledem 
k tomu, že by přechod neměl být prováděn způsobem, který by omezoval kreativitu; 
vzhledem k tomu, že Zelená dohoda neposkytuje podporu kulturním iniciativám ani 
jiným aktivitám souvisejícím s kulturním a kreativním odvětvím;

1. vyjadřuje svou solidaritu s umělci, tvůrci, autory, výkonnými umělci, vydavateli, jejich 
společnostmi a jinými pracovníky v evropských kulturních a kreativních odvětvích, 
kteří byli závažným způsobem postiženi globální pandemií COVID-19, a vzdává hold 
jejich práci během těchto těžkých časů;

2. vybízí EU a členské státy, aby kulturní a kreativní odvětví podpořily, neboť tato odvětví 
sehrávají důležitou úlohu jak pro hospodářský, tak společenský život a stávající krizí 
byla závažným způsobem postižena; vybízí členské státy, aby zajistily zdraví 
a bezpečnost všech kulturních pracovníků a umělců v jejich pracovním prostředí a aby 
plně zohlednily existující nejisté pracovní podmínky v kulturních a kreativních 
odvětvích;

3. vyzývá členské státy, aby zachovávaly a podporovaly struktury kolektivního 
vyjednávání pro otázky smluv, kolektivního zastupování, sociálního zabezpečení 
a zdravotního pojištění v souladu s evropskými právními předpisy;

4. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření ke zmírnění stále se zhoršujícího dopadu krize 
na kulturní a kreativní odvětví vyplývající ze zrušení velkých festivalů a kulturních 
akcí, které mělo katastrofální dopad, zejména na odvětví výkonných umělců; považuje 
za zcela nezbytné zahrnout silnou podporu pro kulturní a kreativní odvětví do intervencí 
na podporu oživení, včetně plánovaných ekonomických opatření;

5. znovu opakuje svou výzvu, aby byl rozpočet pro program Tvůrčí Evropa (2,8 miliard 
EUR) zdvojnásoben, neboť se jedná o hlavní program pro posilování evropské kulturní 
spolupráce;

6. uznává, že kulturní a kreativní odvětví se vyznačují vysokým podílem osob samostatně 
výdělečně činných a osob ve svobodném povolání; naléhavě žádá členské státy, aby 
realizovaly opatření, která podporují pracovní místa s jistotou zaměstnání a spravedlivé 
mzdy v kulturních a kreativních odvětvích, a zároveň zajistí geografickou rovnováhu 
a usnadní přístup k fondům EU pro tuto kategorii pracovníků;

7. důrazně podporuje bezpodmínečné zařazení kulturních a kreativních odvětví do plánu 
na podporu oživení a vybízí k vyčlenění nejméně 7 % fondu na podporu oživení na 
kulturu, přičemž nezbytné je předběžné přidělování rozpočtových prostředků 
v příslušných programech; naléhavě žádá členské státy, aby zajistily, aby se v jejich 
vnitrostátních plánech fond na podporu oživení vztahoval na kulturní a kreativní 
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období;

8. vyzývá členské státy, aby neprodleně a navíc k poskytování grantů zahrnuly náhradu 
ušlé mzdy a odměny kulturních tvůrců nad rámec základního sociálního příjmu, 
vypočteného podle zdaněného příjmu v roce před krizí COVID-19, do vnitrostátních 
fondů pomoci, čímž se vytvoří systémy pomoci pro osoby samostatně výdělečně činné 
srovnatelné s podpůrnými mechanismy pro zaměstnance a podniky;

9. zdůrazňuje, že během karantény zůstalo mnoho míst kulturního dědictví opuštěných bez 
dohledu a bez řádné údržby a následkem toho utrpěly škodu, a že tato místa jsou již tak 
ohrožena zhoršováním životního prostředí, přírodními katastrofami a změnou klimatu, 
případně jsou také nezákonně pleněna nebo se s jejich artefakty nezákonně obchoduje; 
zdůrazňuje, že je potřeba chránit zaměstnanost v sektoru kulturního dědictví, 
podporovat pracovníky vykonávající obnovovací práce a odborníky na kulturní dědictví 
a vybavit je nezbytnými prostředky na ochranu evropských míst kulturního dědictví;

10. naléhavě žádá členské státy, aby považovaly kulturní a kreativní odvětví za strategická 
odvětví hospodářství a přidělovaly pevně stanovené rozpočty spojené s rychlými 
a konkrétními opatřeními zaměřenými na oživení a růst tohoto sektoru, což by mělo být 
ku prospěchu všech jeho zainteresovaných stran; naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby byly realizovány kulturní akce, které budou způsobilé k financování 
z finančních nástrojů pro podnikavost a inovace;

11. konstatuje, že většina doposud navržených podpůrných opatření byla založena na 
poskytování úvěrů – variantě, která není udržitelná pro všechny zainteresované subjekty 
v kulturních ekosystémech; vybízí ke značné a primárně na grantech založené podpoře 
pro kulturní a kreativní odvětví s cílem zajistit životaschopnost místních společenství; 
domnívá se, že kulturní a kreativní odvětví patří k nejdynamičtějším odvětvím 
hospodářství, že by měla výrazně podporovat rovnost mezi muži a ženami a mohla by 
působit jako silný katalyzátor pro udržitelný rozvoj a spravedlivou transformaci;

12. vyzývá Komisi, aby podpořila výměny osvědčených postupů a technik mezi umělci 
a aby významně podporovala jejich začlenění na trhu práce; důrazně podporuje 
souběžné vzájemné uznávání kompetencí v oblasti umělecké tvorby;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.


