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Předmět: Nedostatek údajů o kulturních a kreativních odvětvích

Představitelé mezinárodních organizací, členských států a organizací občanské společnosti 
upozorňují na nedostatek údajů o kulturních a kreativních odvětvích jako na jednu z hlavních 
překážek okamžité podpory těchto odvětví, která byla vážně zasažena pandemií COVID-19. 
Nedostatek údajů byl problémem již před propuknutím této pandemie. Jeho následky jsou však čím 
dál závažnější a v budoucnu se budou jen zhoršovat. Přesné, vhodné, porovnatelné, monitorované a 
aktualizované informace, které jsou úzce zaměřené na jednotlivé sektory kulturních a tvůrčích odvětví 
a pocházejí z oficiálního společného unijního referenčního zdroje, mají klíčový význam pro a) zajištění 
co nejkvalitnějšího rozhodování a tvorby politik; b) podporu výzkumu a inovací a c) utváření lepších 
podmínek pro kulturní a kreativní odvětví v budoucnu, a tím i pro společnost EU jako celek.

1. Jaká opatření má Komise v úmyslu přijmout, aby zmapovala dopad pandemie COVID-19 na 
kulturní a kreativní odvětví?

2. Budou přijata opatření k dlouhodobému mapování kulturních a kreativních odvětví s využitím 
monitorovaných a aktualizovaných údajů, které budou zaměřené i na jednotlivé zapojené 
sektory?

3. Zahájí Komise příslušné postupy s cílem zřídit oddělení zaměřené na kulturní a tvůrčí odvětví v 
rámci Eurostatu, vzhledem k tomu, že v současné době žádné takové oddělení neexistuje?


