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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και 
Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν οι απασχολούμενοι στον 
τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καταπολέμησης των διακρίσεων στους 
τομείς αυτούς, ιδίως όσον αφορά τις αμοιβές,  την αντιστοίχιση κατεχόμενης θέσης 
εργασίας και επιπέδου προσόντων, καθώς και στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης· 
καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους κοινωνικής ασφάλισης στις 
ανάγκες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

2. ζητεί από την Επιτροπή να σέβεται και να αναγνωρίζει τις δράσεις που προωθούν οι  
υπηρεσίες πολιτισμού και οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη μιας δημιουργικής και αλληλέγγυας οικονομίας·

3. ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες στον τομέα της κινητικότητας, ιδιαίτερα των φοιτητών και 
των νέων δημιουργών, διπλωματούχων ή μη, καθώς και την ανάπτυξη χώρων κατοικίας 
και καλλιτεχνικών εργαστηρίων, και ζητεί από  τα κράτη μέλη να άρουν τα εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ανταλλαγών μεταξύ καλλιτεχνών της ΕΕ και 
μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών· ζητεί από  την Επιτροπή να επιβάλει το 
σεβασμό  του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας·

4. ζητεί από  την Επιτροπή να προωθεί την κοινή έρευνα μεταξύ των κλάδων του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας και του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή δημιουργικών τεχνικών και εργαλείων στον τομέα της 
εκμάθησης·

5. ενθαρρύνει την κινητοποίηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και  προγραμμάτων για την 
ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

6. επισημαίνει ότι ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ιδίως ασφάλισης κατά της 
ανεργίας, θα αποτελεί εγγύηση για τη συνέχεια του εισοδήματος σε περιπτώσεις διακοπής 
της απασχόλησης  στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και μέσο 
ατομικής και συλλογικής χειραφέτησης.


