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Tema: Duomenų apie kultūros ir kūrybos sektorius trūkumas

Tarptautinių organizacijų, valstybių narių ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai pabrėžia, kad 
duomenų apie kultūros ir kūrybos sektorius trūkumas yra viena pagrindinių kliūčių, su kuriomis 
susiduriama norint skirti skubią paramą šiems dėl COVID-19 pandemijos ypač smarkiai 
nukentėjusiems sektoriams. Su šia duomenų trūkumo problema buvo susiduriama dar iki pandemijos. 
Vis dėlto šios problemos pasekmės darosi vis sunkesnės ir ateityje toliau sunkės. Juk tiksli, tinkama, 
palyginama, stebima ir atnaujinama informacija, ypatingą dėmesį skiriant visiems be išimties 
skirtingiems kultūros ir kūrybos pramonės sektoriams, gaunama iš oficialaus bendro ES šaltinio, yra 
nepaprastai svarbi siekiant a) užtikrinti geriausią įmanomą sprendimų priėmimą ir politikos formavimą, 
b) skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei c) kurti geresnę kultūros ir kūrybos sektorių ir, savo 
ruožtu, visos ES visuomenės ateitį.

1. Kokių priemonių ketina imtis Komisija, kad būtų renkami duomenys apie COVID-19 poveikį 
kultūros ir kūrybos sektoriams?

2. Ar bus imtasi priemonių kultūros ir kūrybos sektoriams ilgainiui kartografuoti remiantis stebimais 
ir atnaujinamais duomenis bei didelį dėmesį skiriant ir atskiriems susijusiems sektoriams?

3. Ar Komisija pradės procedūras, kad būtų įsteigtas kultūros ir kūrybos sektoriams skirtas 
Eurostato padalinys, kadangi šiuo metu tokio padalinio nėra?


