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Θέμα: Ελάχιστη δέσμευση του 2% των διαθέσιμων πόρων για τους ΚΠΔ στα εθνικά σχέδια για 
τη διαδικασία αξιολόγησης του RRF

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία1 της ΕΕ, η πανδημία έχει κλονίσει την οικονομία στο 
σύνολό της, και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) συγκαταλέγονται σε 
εκείνους που επλήγησαν περισσότερο. Σε ορισμένες χώρες σημειώθηκε απώλεια κύκλου εργασιών 
έως και 98% για τις παραστατικές τέχνες καθώς και μείωση του μουσικού κοινού κατά 76%. Λιγότερο 
από το 2% των ευρωπαϊκών κινηματογράφων ήταν ανοικτοί μεταξύ των περιόδων περιορισμού της 
κυκλοφορίας και σχεδόν όλα τα μουσεία έκλεισαν.

Με συντριπτική πλειοψηφία (598 υπέρ), οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με την 
πολιτιστική ανάκαμψη της Ευρώπης2, εκφράζοντας τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και ζητώντας, 
μεταξύ άλλων, να αφιερωθεί στους ΚΠΔ τουλάχιστον το 2% του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF).

Οι KΠΔ αντιπροσωπεύουν το 3,7% της απασχόλησης στην ΕΕ, και περίπου το 4% του ΑΕΠ της, 
επομένως, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αντίστοιχα μέσω του RRF.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των εθνικών σχεδίων που υποβάλλονται για τον RRF, προτίθεται η 
Επιτροπή να στηρίξει μέτρα τα οποία συνολικά αφιερώνουν τουλάχιστον το 2% του RRF στους ΚΠΔ, 
όπως έχει επανειλημμένα ζητήσει και ψηφίσει το Κοινοβούλιο;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση3

1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικών Πολιτικών, PE 652.242 – Φεβρουάριος 2021 
(https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652242/IPOL_STU(2021)652242_EN.pdf).

2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_EL.html 
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_EN.html)

3 Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Giorgos Georgiou (The Left), Tomasz 
Frankowski (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Laurence Farreng (Renew), Petra Kammerevert (S&D), Christian 
Ehler (PPE), Salima Yenbou (Verts/ALE), Emmanuel Maurel (The Left), Tudor Ciuhodaru (S&D)


