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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât diversitatea culturală şi libera circulaţie a ideilor se înscriu în originalitatea, 
pluralitatea de identităţi şi egalitatea între bărbaţi şi femei;

B. întrucât egalitatea între bărbaţi şi femei reprezintă o valoare esenţială a Uniunii Europene 
care se transmite prin cultură şi această transmitere de valori favorizează integrarea 
europeană;

C. întrucât, în sectorul industriilor culturale, echilibrul între bărbaţi şi femei este departe de a 
reprezenta o realitate;

D. întrucât femeile ocupă posturi de răspundere în industria culturală, cel mai adesea
în cadrul unor întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) sau în cazul în care acestea 
îşi înfiinţează propria afacere;

E. întrucât, în sectorul cheie al industriei culturale (telecomunicaţii, internet, mass media, 
comerţ electronic şi software), participarea femeilor se dovedeşte a fi extrem de scăzută 
(30%) şi doar 20% dintre noile întreprinderi din acest sector sunt înfiinţate de femei;

F. întrucât, în ciuda faptului că un număr tot mai mare de femei intră în prezent pe piaţa 
forţei de muncă în sectorul industriilor culturale, acestea nu exercită adeseori decât funcţii 
de importanţă medie şi mai redusă în marile organizaţii;

G. având în vedere rolul pe care l-ar putea juca organizaţiile de femei în industria culturală şi 
contribuţia acestora la îmbunătăţirea tuturor sectoarelor de activitate,

1. reaminteşte că, în IMM-urile culturale în care femeile sunt mai bine reprezentate, 
echilibrul şi cooperarea între bărbaţi şi femei permit generarea unei creativităţi de 
îmbogăţire şi a unei diversităţi a ideilor;

2. încurajează statele membre să includă formări pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial
în programele naţionale de învăţământ gimnazial şi superior, în special în domeniile 
consacrate studiilor umaniste, artelor şi culturii;

3. invită statele membre să elimine toate formele de discriminare care împiedică accesul 
femeilor la formare şi la construirea unei cariere în sectorul industriilor culturale şi le 
încurajează să promoveze o mai bună cunoaştere şi difuzare a produselor artistice 
realizate de femei, precum şi implicarea femeilor în instituţiile culturale şi în schimburile 
culturale internaţionale, şi să faciliteze accesul antreprenoarelor la fonduri pentru
programele de antreprenoriat, împrumuturi şi alte servicii bancare, întrucât acestea pot 
avea o influenţă reală asupra eliminării stereotipurilor legate de sexe din sectorul cultural;
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4. încurajează statele membre să faciliteze accesul femeilor la funcţii de conducere în 
sectorul industriei culturale, întrucât cele mai prestigioase posturi în acest sector sunt încă 
deţinute în majoritatea cazurilor de către bărbaţi;

5. constată că programul de asistenţă pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007) 
nu prevede măsuri specifice de sprijinire a participării femeilor şi invită Comisia să ia în 
considerare acest factor în programele sale viitoare;

6. îndeamnă statele membre şi Comisia să promoveze măsuri de sprijinire a activităţilor de 
creaţie ale femeilor în sectorul industriei culturale, pentru a îmbunătăţi profilul şi 
recunoaşterea artistelor în producţia culturală (cinema, muzică, teatru, artă, etc.);

7. salută înfiinţarea recentă (în 2007) a premiului anual pentru film al Parlamentului 
European (PRIX LUX), ca mijloc de consolidare a politicii culturale, de promovare a 
diversităţii culturale şi lingvistice, de păstrare a tradiţiei culturale şi de sprijinire a 
schimburilor; solicită ca acest premiu să ia în considerare, în special, participarea şi 
creativitatea femeilor spre a recunoaşte contribuţia acestora la dezvoltarea şi progresul 
cinematografiei europene;

8. recomandă statelor membre să stabilească drept obiectiv creşterea numărului de femei cu 
funcţii de decizie în sectorul cultural şi să supravegheze realizarea acestui obiectiv;

9. invită statele membre să acorde o atenţie deosebită nivelurilor salariale ale femeilor în 
industriile culturale, pentru a se asigura că sistemele de remuneraţie nu duc la 
discriminări salariale bazate pe sex;

10. recomandă statelor membre să acorde mai mult sprijin şi recunoaştere, precum şi 
asistenţă financiară organizaţiilor de femei din industriile culturale, în legătură cu 
activităţile de combatere a discriminării împotriva femeilor din sectorul cultural;

11. subliniază rolul important pe care îl joacă industriile culturale în lupta împotriva 
stereotipurilor legate de sex, promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei şi schimbarea 
mentalităţilor; invită statele membre să încurajeze şi să sprijine toate iniţiativele viitoare în 
acest sens din sectorul industriilor culturale.
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