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Otázka na písomné zodpovedanie E-002672/2021
Komisii 
článok 138 rokovacieho poriadku
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(PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Andrius Kubilius (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Pilar del 
Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Eva Kaili (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), 
Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Klemen 
Grošelj (Renew), Dace Melbārde (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Ivars Ijabs (Renew), Cyrus Engerer 
(S&D), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Angelika Niebler (PPE)

Vec: Hospodárska obnova filmového a audiovizuálneho priemyslu v súvislosti s pandémiou 
ochorenia COVID-19

Parlament súhlasil so spustením plánu obnovy po pandémii ochorenia COVID-19 – svetla na konci 
tunela pre európskych občanov a podniky. Navyše pružnosť Komisie, pokiaľ ide o pravidlá EÚ v 
oblasti štátnej pomoci, zmiernila niektoré hospodárske dôsledky cyklov obmedzenia pohybu.

Filmový a audiovizuálny sektor je jedným z mála odvetví, ktoré spolu s odvetviami ubytovacích a 
stravovacích služieb a leteckej dopravy nedokázali obnoviť svoju činnosť v dôsledku obmedzení 
súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19, a to ani vzhľadom na opätovné otváranie ekonomík. 
Podniky v tomto sektore sú väčšinou MSP, ktoré od inštitúcií EÚ očakávajú podporu počas tejto krízy.

1. Vzhľadom na rušivú povahu cyklov obmedzenia pohybu je pružnosť, pokiaľ ide o pravidlá štátnej 
pomoci – vrátane daňových stimulov členských štátov – predpokladom úspešného oživenia 
hospodárstva po pandémii. Aký je postoj Komisie k tejto veci?

2. Keďže Komisia vypracovala usmernenia pre „bezpečné opätovné otváranie kultúry“, aké kroky 
podnikne, aby sa zabezpečilo, že sa zohľadnia hlasy dôležitých zainteresovaných strán vrátane 
samotného odvetvia? Tento sektor už viac ako rok úspešne spolupracuje s miestnymi a 
vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby sa obsah tvoril a prezentoval podľa možnosti v 
bezpečných podmienkach. Zváži Komisia najlepšie postupy?
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