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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet insisterar på behovet av att ta itu med den bristande jämställdhet som 
de som arbetar inom den kulturella och den kreativa sektorn upplever och av att bekämpa 
diskriminering inom dessa sektorer, i synnerhet vad avser lön, överensstämmelse mellan 
de faktiska arbetsuppgifterna och kompetenskraven samt social trygghet. Medlemsstaterna 
uppmanas därför att anpassa sina sociala trygghetssystem till de behov som de som arbetar 
inom dessa sektorer har.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera och erkänna det arbete som 
utförs av kultursektorn och av ideella organisationer och som bidrar till utvecklandet av en 
kreativ och solidarisk ekonomi.

3. Europaparlamentet välkomnar de initiativ som har tagits i fråga om dels rörlighet, i 
synnerhet för studenter och unga skapare, vare sig de har utbildning eller inte, dels 
utveckling av bostäder och ateljéer för konstnärer. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att undanröja hindren för den fria rörligheten, särskilt med avseende på 
utbyten för europeiska konstnärer och utbyten med länder utanför EU. Vidare uppmanas 
kommissionen att se till att rätten till fri rörlighet respekteras.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja forskningssamarbete mellan den 
kulturella och den kreativa sektorn och utbildningssektorn för att underlätta tillämpningen 
av kreativa tekniker och lösningar inom lärlingsutbildningar.

5. Europaparlamentet uppmuntrar mobilisering av europeiska fonder och program till stöd 
för utvecklingen inom kultursektorn och den kreativa sektorn.

6. Europaparlamentet betonar att en hög social trygghetsnivå, särskilt en generös 
arbetslöshetsförsäkring, måste utgöra en garanti för fortsatta inkomster vid avbrott i 
arbetslivet inom den kulturella och den kreativa sektorn och vara ett sätt att uppnå 
individuell och kollektiv egenmakt. 


