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Milé kolegyne, milí kolegovia, 

dovoľujeme si obrátiť vašu pozornosť na Výzvu na investovanie do budúcnosti všetkých tvorivých 
povolaní, ktorú iniciovala CEPI (European Coordination of Independent Producers) ako spoločnú akciu 
významných európskych umelcov, tvorcov a asociácií, ktorí apelujú na rozšírenie podpory pre 
spoločnosti v oblasti kreatívneho priemyslu, postihnutými COVID-19.  

OP-Ed nazvaný „Výzva na investovanie do budúcnosti všetkých našich tvorivých povolaní“ je výzva 
adresovaná rozhodujúcim inštitúciám a politikom v Európskej únii, aby vytvorili pre kultúru 
podmienky, ktoré si zaslúži v Európskom pláne obnovy a v budúcom rozpočte Európskej únie.  
17. a 18. júla sa v Bruseli uskutoční zasadnutie Rady Európskej únie, na ktorom bude dôležité a 
zásadné, aby boli hlasy kultúrnych predstaviteľov a umelcov vypočuté. 
V máji minulého roku Európska komisia oznámila svoj návrh plánu obnovy EÚ a tiež rozpočtu na 
nasledujúcich 7 rokov. Tento plán bol veľkým sklamaním. Možno dokonca povedať, že bol fackou 
kultúrnemu a kreatívnemu sektoru. Rozpočet programu Kreatívna Európa bol ešte nižší ako v roku 
2018, a to znamená  menej finančných prostriedkov pre program MEDIA na investovanie do scenárov, 
vývoja produkcie a marketingových nástrojov na uľahčenie distribúcie „našich filmov“ v Európe.  
A EŠTE DÔLEŽITEJŠIE - pokiaľ ide o nový plán ozdravenia, ktorý ohlásila Európska Komisia v posledných 
mesiacoch s cieľom pomôcť spoločnostiam a podnikom postihnutých COVID 19, neexistuje žiadna 
záruka, že kultúrne sektory budú môcť túto pomoc využívať. POTREBUJEME VŠAK POMÔCŤ NAJMÄ 
MALÝM A STREDNÝM SPOLOČNOSTIAM v kreatívnom sektore, ktoré momentálne bojujú s 
nepriaznivými podmienkami, ale AK ČLENSKÉ ŠTÁTY nebudú považovať tento problém za dôležitý, 
nebudeme mať možnosť z tohoto ozdravného plánu získať žiadne finančné prostriedky. 
Členovia CEPI sa obávajú, že finančné prostriedky je možné získať iba z PLÁNU OBNOVY, ale ak 
členský štát - v našom prípade SLOVENSKO - nebude považovať kultúru za svoju prioritu, môžeme 
na tieto finančné prostriedky zabudnúť. 
 
Túto výzvu podpísali ako signatári desiatky významných filmárov, hudobníkov, spisovateľov, autorov, 
režisérov, skladateľov, či producenti - ako napríklad: Agnieszka Holland, režisérka (PL), Agustín 
Almodóvar, producent (ES), Björk, speváčka, skladateľka (IS), Benny Andersson, hudobník, skladateľ 
(SE – ABBA), Jean-Pierre a Luc Dardenne, režiséri (BE), Jean-Michel Jarre, skladateľ, hudobník (FR), 
István Szabó, filmový režisér (HU), ale aj slovenský filmový režisér a producent Martin Šulík. 
 
V prílohe Vám pripájame znenie Výzvy, ako aj zoznam signatárov k dnešnému dňu a veríme, že táto 
spoločná akcia umožní v podstatne zvýšenej miere podporiť kreatívnu tvorbu tvorcov a spoločností 
v tých krajinách Európskej únie, ktoré považujú kultúru za svoju prioritu. 
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