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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική πολυμορφία και η ελεύθερη κυκλοφορία των 
ιδεών ενσαρκώνονται στην ιδιαιτερότητα και την πολλαπλότητα των ταυτοτήτων και την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η  ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μια βασική αξία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβιβάζεται μέσω του πολιτισμού και ότι αυτή η 
μεταβίβαση αξιών διευκολύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού, η ισορροπία 
μεταξύ ανδρών και γυναικών απέχει πολύ από το να αποτελεί πραγματικότητα, 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν οι γυναίκες κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στη βιομηχανία του  
πολιτισμού, συνήθως είναι στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή όταν 
δημιουργούν οι ίδιες τη δική τους επιχείρηση,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα TIMES, βασικό κορμό της βιομηχανίας του 
πολιτισμού (Τηλεπικοινωνίες, Ιντερνέτ, ΜΜΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο και λογισμικά), η 
συμμετοχή των γυναικών παρουσιάζεται εξαιρετικά χαμηλή (30%), ενώ μόλις το 20% 
των νέων επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν δημιουργούνται από γυναίκες,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι όλο και περισσότερες γυναίκες απασχολούνται στον 
τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού, όταν πρόκειται για μεγάλες δομές, οι γυναίκες 
εξακολουθούν να ασκούν κυρίως καθήκοντα μέσης ή μικρότερης σημασίας,

Ζ. έχοντας υπόψη τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις γυναικών στη 
βιομηχανία του πολιτισμού και το πόσο μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων,

1. υπενθυμίζει ότι, στις ΜΜΕ του τομέα του πολιτισμού στις οποίες εκπροσωπούνται 
καλύτερα οι γυναίκες, η ισορροπία και η συνεργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών 
επιτρέπουν την ανάδειξη μιας επωφελούς δημιουργικότητας και ποικιλίας ιδεών· 

2. καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν σπουδές για την επιχειρηματικότητα στα εθνικά 
προγράμματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στους τομείς των 
ανθρωπιστικών σπουδών, των τεχνών και του πολιτισμού,

3. συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν τέρμα σε κάθε μορφής διάκριση που παρεμποδίζει 
την πρόσβαση των γυναικών στην κατάρτιση και τη σταδιοδρομία στη βιομηχανία του 
πολιτισμού, να ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη αναγνώριση καλλιτεχνικών έργων που 
παράγονται από γυναίκες, να συμβάλουν στην ευρύτερη διάδοσή τους και να 
προωθήσουν τη συμμετοχή των γυναικών σε πολιτιστικούς φορείς και σε διεθνείς 
πολιτιστικές ανταλλαγές και να διευκολύνουν τις γυναίκες επιχειρηματίες να αποκτούν 
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πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, σε
δάνεια και σε άλλες τραπεζικές υπηρεσίες, διότι θεωρεί ότι, στον τομέα αυτό, όταν οι 
γυναίκες είναι επικεφαλής των επιχειρήσεών τους, μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική 
επιρροή για την απαλλαγή του πολιτιστικού τομέα από στερεότυπα που έχουν σχέση με 
το φύλο,

4. προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των  γυναικών στις 
διευθυντικές θέσεις του τομέα της βιομηχανίας του πολιτισμού, διότι είναι γνωστό ότι τις 
εκλεκτότερες  θέσεις στον τομέα αυτό εξακολουθούν να τις κατέχουν στην πλειοψηφία 
τους οι άνδρες,  

5. σημειώνει ότι στο Πρόγραμμα υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα 
(MEDIA 2007) δεν προβλέπονται ειδικές δράσεις για τη στήριξη της γυναικείας 
συμμετοχής και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της αυτή τη διάσταση στα 
μελλοντικά προγράμματα,

6. προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν δράσης στήριξης της 
γυναικείας δημιουργικότητας στον τομέα της βιομηχανίας πολιτισμού με στόχο την 
ορατότητα και την καταξίωση των γυναικών καλλιτεχνών στην πολιτιστική παραγωγή 
(κινηματογράφος, μουσική, θέατρο, τέχνες, κλπ.),

7. χαιρετίζει την πρόσφατη δημιουργία (2007) του ετήσιου βραβείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τον κινηματογράφο (PRIX LUX) στα πλαίσια της ενδυνάμωσης της 
πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού, της προώθησης της πολιτιστικής και γλωσσικής 
ποικιλομορφίας, της διατήρησης της πολιτισμικής παράδοσης και ενίσχυσης των 
ανταλλαγών και καλεί στα πλαίσια αυτού του βραβείου να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η 
γυναικεία συμμετοχή και δημιουργικότητα ως αναγνώριση της συμβολής τους στην 
ανάπτυξη και την εξέλιξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου,

8. συνιστά στα κράτη μέλη να θέσουν τα ίδια τον στόχο της αύξησης του αριθμού των 
γυναικών σε όλες τις θέσεις τις σχετικές με λήψη αποφάσεων στον πολιτιστικό τομέα και 
να παρακολουθούν την επίτευξη αυτού του στόχου,

9. καλεί τα κράτη μέλη να στρέψουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στα επίπεδα αμοιβών των 
γυναικών στον πολιτιστικό τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα 
αμοιβών δεν έχουν ως αποτέλεσμα μισθολογικές διακρίσεις σε σχέση με το φύλο,

10. συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη, αναγνώριση και 
χρηματοδοτική βοήθεια σε οργανώσεις γυναικών στη βιομηχανία του πολιτισμού, σε 
συνδυασμό με ενέργειες που στοχεύουν στον τερματισμό των διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών στον πολιτιστικό τομέα,

11. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των βιομηχανιών του πολιτισμού στην προσπάθεια για την 
καταπολέμηση στερεοτύπων σχετικών με το φύλο, ενθαρρύνοντας την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και την αλλαγή νοοτροπίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν 
και να υποστηρίζουν κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση που λαμβάνουν οι 
βιομηχανίες πολιτισμού.
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