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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da Cultura 
e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a diversidade cultural e a livre circulação das ideias se encarnam na 
originalidade, na pluralidade das identidades e na igualdade entre homens e mulheres,

B. Considerando que a igualdade entre homens e mulheres é um valor essencial da União 
Europeia que se transmite pela cultura e que essa transmissão de valores favorece a 
integração europeia,

C. Considerando que, no sector das indústrias culturais, o equilíbrio entre homens e mulheres 
está longe de ser uma realidade,

D. Considerando que, no sector das indústrias culturais, as mulheres ocupam lugares de 
responsabilidade com maior frequência no seio das pequenas e médias empresas (PME) 
ou quando elas próprias criam a sua empresa, 

E. Considerando que, no domínio das telecomunicações, da Internet, dos meios de 
comunicação social, do comércio electrónico e do "software", que constitui o sector-chave 
da indústria cultural, se observa uma participação excessivamente reduzida das mulheres 
(30%), e que, no que respeita às novas empresas criadas no sector, apenas 20% são criadas 
por mulheres;

F. Considerando que, embora actualmente um número crescente de mulheres aceda ao 
mercado de trabalho no sector das indústrias culturais, nas grandes estruturas ainda só 
exercem geralmente funções de média e menor importância,

G. Tendo em conta o papel que as organizações femininas podem desempenhar na indústria 
cultural e a sua influência na melhoria da situação das mulheres em todos os sectores de 
actividade,

1. Recorda que, nas PME culturais em que as mulheres estão mais representadas, o equilíbrio 
e a cooperação entre homens e mulheres permitem a emergência de uma criatividade 
enriquecedora e de uma diversidade das ideias; 

2. Exorta os Estados-Membros a incluírem os estudos empresariais nos programas nacionais 
de ensino secundário e superior, em particular, nos domínios das ciências humanas, artes e 
cultura;

3. Convida os Estados-Membros a eliminarem todas as formas de discriminação que obstam 
ao acesso das mulheres à formação e à realização de uma carreira artística no sector das 
indústrias culturais, e incita-os a melhorarem o conhecimento e a divulgação das 
produções artísticas femininas, bem como a promoverem a participação das mulheres nas 
instituições culturais e nos intercâmbios culturais internacionais, facilitando o acesso das 
chefes de empresa aos financiamentos de programas de iniciativa empresarial, ao crédito e 
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outros serviços bancários, considerando que podem ter uma verdadeira influência com 
vista a eliminar os estereótipos associados ao sexo existentes no sector cultural;

4. Encoraja os Estados-Membros a facilitar o acesso das mulheres aos lugares de direcção no 
sector das indústrias culturais, sabendo que as posições de maior prestígio neste sector são 
ainda maioritariamente ocupadas por homens.

5. Salienta que o programa de apoio ao sector audiovisual europeu (MEDIA 2007) não prevê 
nenhuma acção específica para incentivar a participação das mulheres e solicita à 
Comissão que tenha em conta esta dimensão nos seus futuros programas;

6. Exorta os Estados-Membros e a Comissão a promoverem medidas de apoio à criatividade 
feminina no sector das indústrias culturais, a fim de contribuir para um melhor 
conhecimento e um maior reconhecimento das mulheres artistas na produção cultural 
(cinema, música, teatro, artes, etc.);

7. Acolhe com satisfação a recente criação do prémio europeu anual para o cinema (Prémio
LUX), a título do reforço da política da cultura, da promoção da diversidade cultural e 
linguística, da salvaguarda das tradições culturais e da promoção dos intercâmbios, e 
solicita que, no âmbito desse prémio, sejam tidas particularmente em conta a participação 
e a criatividade das mulheres, como reconhecimento da sua contribuição para o 
desenvolvimento e a evolução do cinema europeu;

8. Recomenda aos Estados-Membros que introduzam o objectivo de uma maior participação 
das mulheres a todos os níveis da tomada de decisões no sector cultural e que controlem a 
concretização deste objectivo;

9. Exorta os Estados-Membros a prestarem uma atenção particular aos níveis de 
remuneração das mulheres nas indústrias culturais, com vista a assegurar que os regimes 
salariais não provoquem discriminações salariais com base no género;

10. Recomenda aos Estados-Membros que dêem um maior apoio e reconhecimento, bem 
como assistência financeira, às organizações femininas das indústrias culturais que levem 
a cabo actividades de luta contra a discriminação das mulheres no sector cultural;

11. Sublinha o papel importante das indústrias culturais na luta contra os estereótipos em 
matéria de género, na promoção da igualdade entre homens e mulheres e na mudança de 
mentalidades; convida os Estados-Membros a incitarem e apoiarem todas as iniciativas 
que as indústrias culturais venham a tomar nesse sentido.
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