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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. kładzie nacisk na konieczność zmniejszenia nierówności, jakie napotykają podmioty z 
branży kultury i branży twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych branżach, w 
szczególności w zakresie wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia w stosunku do 
poziomu kwalifikacji oraz w zakresie zabezpieczenia społecznego; zwraca się do państw 
członkowskich o dostosowanie systemów zabezpieczenia społecznego do potrzeb 
podmiotów z branży kultury i branży twórczej;

2. zwraca się do Komisji o poszanowanie i uznanie działań prowadzonych przez służby 
zajmujące się kulturą i organizacje nienastawione na zysk, które uczestniczą w rozwoju 
solidarnej gospodarki kreatywnej;

3. zachęca do inicjatyw w zakresie mobilności, w szczególności studentów i młodych 
twórców, niezależnie od posiadania przez nich dyplomu, oraz do tworzenia rezydencji i
pracowni artystów, a także zwraca się do państw członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w szczególności w ramach wymian między artystami 
UE oraz między państwami UE i państwami trzecimi; zwraca się do Komisji o to, by 
czuwała nad przestrzeganiem prawa do swobodnego przemieszczania się;

4. zwraca się do Komisji o wspieranie wspólnych programów badawczych między branżami 
kultury i twórczymi oraz sektorem edukacji i szkolenia w celu ułatwienia stosowania 
technik i narzędzi twórczych w sektorze nauczania;

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i programów europejskich na cele rozwoju branży 
kultury i branży twórczej;

6. podkreśla, że wysoki poziom zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza ubezpieczenia od 
utraty pracy, powinien stanowić gwarancję ciągłości dochodów w sytuacjach braku 
ciągłości zatrudnienia, która jest właściwa branży kultury i branży twórczej, oraz musi 
być środkiem emancypacji indywidualnej i zbiorowej.


