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Pergunta com pedido de resposta escrita E-004894/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Radka Maxová (Renew), Manuel Pizarro (S&D), Petra 
Kammerevert (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Vlad-Marius Botoş (Renew), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Nicolae Ştefănuță (Renew), Pernando Barrena Arza (GUE/NGL), Irena Joveva 
(Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL), Elżbieta Kruk (ECR), 
Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Carles Puigdemont i Casamajó 
(NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Dan-Ștefan Motreanu (PPE), José 
Gusmão (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Salima Yenbou 
(Verts/ALE), Petros Kokkalis (GUE/NGL), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Isabel Carvalhais 
(S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Giorgos Georgiou (GUE/NGL), Martina Michels 
(GUE/NGL), Monika Beňová (S&D)

Assunto: Falta de dados relativos aos setores cultural e criativo (SCC)

Representantes de organizações internacionais, Estados-Membros e organizações da sociedade civil 
apontaram a falta de dados relativos aos sectores cultural e criativo (SCC) como um dos principais 
obstáculos ao apoio imediato aos SCC, que foram gravemente afetados pela pandemia de COVID-
19. Esta falta de dados já era problemática antes da pandemia. Não obstante, as consequências do 
problema estão a agravar-se e assim continuarão no futuro. Afinal, é fundamental existirem 
informações exatas, adequadas, comparáveis, monitorizadas e atualizadas, com especial ênfase em 
todos os diferentes sectores envolvidos nos SCC, provenientes de um ponto de referência europeu 
oficial e comum, a fim de a) assegurar a otimização dos processos de tomada de decisões e de 
definição de políticas, b) estimular a investigação e a inovação; e c) criar um futuro melhor para os 
SCC e, consequentemente, para a sociedade da UE no seu conjunto.

1. Que medidas tenciona tomar a Comissão para mapear os dados do impacto da COVID-19 nos 
SCC?

2. Estão previstas medidas para mapear os SCC, a longo prazo, com dados monitorizados e 
atualizados, centrados também nos vários sectores específicos envolvidos?

3. Iniciará a Comissão procedimentos no sentido de criar, no Eurostat, um departamento dedicado 
aos SCC, dado não existir de momento nenhum departamento com essa finalidade?


