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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže kultúrna rozmanitosť a voľné šírenie myšlienok sa prejavujú v originalite, pluralite 
identít a rovnosti medzi mužmi a ženami,

B. keďže rovnosť medzi mužmi a ženami je základnou hodnotou Európskej únie, ktorá sa šíri 
prostredníctvom kultúry a keďže toto šírenie hodnôt podporuje európsku integráciu,

C. keďže v odvetví kultúrneho priemyslu rovnováha medzi mužmi a ženami ešte zďaleka nie 
je skutočnosťou,

D. keďže ženy v kultúrnom priemysle zastávajú vysoké funkcie prevažne v malých a 
stredných podnikoch (MSP) alebo len keď ony samy vytvoria svoj podnik, 

E. keďže účasť žien v odvetví telekomunikácií, internetu, médií, elektronického obchodu a 
softvéru (TIMES), ktoré sú základným kameňom kultúrneho priemyslu, je extrémne nízka 
(30 %), pričom len 20 % nových firiem v tomto odvetví vytvorili ženy,

F. keďže hoci má v súčasnosti čoraz väčší počet žien prístup na trh práce v odvetví 
kultúrneho priemyslu, naopak vo veľkých štruktúrach stále zastávajú prevažne funkcie 
stredného alebo nižšieho významu,

G. so zreteľom na úlohu, ktorú by mali zohrávať ženské organizácie v kultúrnom priemysle a 
ich vplyv na skvalitnenie postavenia žien vo všetkých oblastiach života,

1. pripomína, že v MSP v oblasti kultúry, v ktorých majú ženy najväčšie zastúpenie, 
umožňuje rovnováha a spolupráca medzi mužmi a ženami vznik obohacujúcej kreativity a 
rozmanitosti myšlienok; 

2. vyzýva členské štáty, aby začlenili podnikateľské štúdie do vnútroštátnych programov 
stredoškolského a vyššieho vzdelania, predovšetkým v humanitných, umeleckých a 
kultúrnych oblastiach

3. vyzýva členské štáty, aby odstránili všetky formy diskriminácie, ktoré prekážajú ženám v 
prístupe k vzdelaniu, odbornej príprave a povolaniu v odvetví kultúrneho priemyslu a 
vyzýva ich zvýšiť povedomie a posilniť šírenie informácií o ženskej umeleckej tvorbe, 
účasti žien v kultúrnych inštitúciách a medzinárodných kultúrnych výmenných pobytoch a 
uľahčiť podnikateľkám získanie prístupu k financovaniu podnikateľských programov, k 
úverom a k ďalším bankovým službám, čo môže mať reálny vplyv na odstránenie 
stereotypov týkajúcich sa rodového hľadiska v kultúrnom odvetví;

4. nabáda členské štáty, aby uľahčili prístup žien k vedúcim funkciám v oblasti kultúrneho 
priemyslu, keďže najprestížnejšie pozície v tomto odvetví ešte väčšinou zastávajú muži;

5. poznamenáva, že program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 
2007) nepodporuje špecifickými opatreniami účasť žien; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 



PE 388.664v02-00 4/5 AD\676900SK.doc

SK

tento faktor v budúcom programe;

6. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby presadzovali opatrenia na podporu tvorivej činnosti 
žien v kultúrnom priemysle, aby sa skvalitnil profil a uznanie umelkýň v kultúrnej 
produkcii (kino, hudba, divadlo, umenie atď.);

7. víta nedávne vytvorenie (2007) Výročnej filmovej ceny Európskeho parlamentu (PRIX 
LUX), ako spôsob posilnenia kultúrnej politiky, podpory kultúrnej a jazykovej 
rozmanitosti, ochrany kultúrnych tradícií a podpory vzájomných výmen; vyzýva, aby sa 
pri tejto cene zohľadnila predovšetkým účasť žien a ich kreativita ako prejav uznania za 
ich príspevok k rozvoju a pokroku európskej kinematografie;

8. odporúča, aby si členské štáty stanovili za cieľ zvýšenie počtu žien na všetkých 
rozhodovacích postoch v kultúrnom odvetví, a aby monitorovali dosiahnutie tohto cieľa;

9. vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť úrovniam zárobkov žien v 
kultúrnom priemysle s cieľom zabezpečiť, aby systém odmeňovania nemal za následok 
platovú diskrimináciu na základe rodového hľadiska;

10. odporúča, aby členské štáty vo väčšej miere podporili a uznali, ako aj finančne pomohli 
ženským organizáciám v kultúrnom priemysle v spojitosti s činnosťami, ktorých cieľom je 
ukončiť diskrimináciu proti ženám v kultúrnom priemysle;

11. zdôrazňuje dôležitú úlohu kultúrneho priemyslu v boji proti stereotypom rodového 
hľadiska, v podpore rovnosti medzi mužmi a ženami a v zmene spôsobov myslenia; 
vyzýva členské štáty, aby povzbudzovali a podporovali všetky iniciatívy vyvíjané 
kultúrnym priemyslom v tomto smere.
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