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Întrebarea prioritară cu solicitare de răspuns scris P-001336/2021/rev.3
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Alexis Georgoulis (The Left), Dace Melbārde (ECR), Stelios Kouloglou (The Left), Danuta Maria 
Hübner (PPE), Hannes Heide (S&D), Sabine Verheyen (PPE), Konstantinos Arvanitis (The Left), 
Dimitrios Papadimoulis (The Left), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), 
Ibán García Del Blanco (S&D)

Subiect: Alocarea minimă de 2 % pentru SCC în planurile naționale pentru procesul de evaluare a 
Mecanismului de redresare și reziliență

Potrivit celor mai recente date ale UE1, pandemia a provocat un șoc la nivelul întregii economii, iar 
sectoarele culturale și creative (SCC) au fost printre cele mai afectate. În unele țări, artele 
spectacolului au înregistrat o pierdere de până la 98 % a cifrei de afaceri, iar publicul muzical a scăzut 
cu 76 %. Mai puțin de 2 % din cinematografele europene au fost deschise între perioadele de izolare 
și aproape toate muzeele au fost închise.

Cu o majoritate covârșitoare (598 de voturi pentru), deputații în Parlamentul European au adoptat o 
rezoluție referitoare la redresarea culturală a Europei2, exprimându-se ca voce a poporului european 
și solicitând, printre altele, ca cel puțin 2 % din Mecanismul de redresare și reziliență să fie dedicat 
SCC.

SCC reprezintă 3,7 % din locurile de muncă din UE și aproximativ 4 % din PIB-ul său și, prin urmare, 
ar trebui finanțate corespunzător prin Mecanismul de redresare și reziliență.

În cursul procesului de evaluare a planurilor naționale prezentate pentru Mecanismul de redresare și 
reziliență, va sprijini Comisia măsuri care, în total, alocă cel puțin 2 % din Mecanismul de redresare și 
reziliență sectoarelor culturale și creative, astfel cum a solicitat și votat în mod repetat Parlamentul?

Susținători3

1 Parlamentul European, Departamentul tematic pentru politici structurale și de coeziune, Direcția Generală 
Politici Interne, PE 652.242 – februarie 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_RO.html 
(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_RO.html)

3 Această întrebare este sprijinită de alți deputați decât autorii săi: 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)


