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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

A. като взе предвид, че културното разнообразие и свободното движение на идеи се 
въплъщават от оригиналността, личностното многообразие и равенството между 
мъжете и жените,  

Б. като взе предвид, че равенството между мъжете и жените е основна ценност на 
Европейския съюз, която се предава чрез културата, както и че това предаване на 
ценности благоприятства европейската интеграция, 

В. като взе предвид, че в областта на културната индустрия, равновесието между 
мъжете и жените далеч не е постигнато,

Г. като взе предвид, че в областта на културната индустрия жените заемат отговорни 
постове единствено в рамките на малки и средни предприятия (МСП) или в случай 
че самите те създадат свое предприятие, 

Д. като взе предвид, че в ключовия сектор на културната индустрия, представляван от 
телекомуникациите, интернет, медиите, електронната търговия и програмните 
продукти, участието на жените се оказва изключително ниско (30%),  а само 20% от 
новосъздадените предприятия в тази област са създадени от жени,

Е. като взе предвид, че ако днес все по-голям брой жени имат достъп до трудовия 
пазар в областта на културната индустрия, в големите предприятия те все още 
изпълняват единствено функции със средна и ниска значимост,

Ж. като има предвид ролята, която организациите на жените биха могли да изиграят за 
културната индустрия и възможния принос от тяхна страна за подобряване на 
всички сфери на дейност,

1. припомня, че в МСП, развиващи културна дейност, където жените са най-добре 
представени, равновесието и сътрудничеството между мъжете и жените позволяват 
появата на обогатяващо творчество и разнообразие на идеи; 

2. призовава държавите-членки да включат изучаване на стопанско управление в 
националните програми за средно и висше образование, особено в хуманитарните, 
артистични и културни специалности;

3. призовава държавите-членки да сложат край на всяка форма на дискриминация, 
която затруднява достъпа на жените до артистично образование, обучение и 
кариера, и настоятелно приканва държавите-членки да съдействат за  по-голямо 
признание и по-широко разпространение на изкуство, създадено от жени, както и за 
участие на жени в културни институции и международни културни обмени и да 
улеснят жените предприемачи да получат достъп до заеми и банкови услуги, като се 
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отчете, че те могат на практика да дадат своя принос за премахване на стереотипите, 
свързани със секса, които продължават да съществуват в областта на културата;

4. насърчава държавите-членки да улеснят достъпа на жени до ръководни постове в 
областта на културната индустрия, като съзнава, че най-престижните позиции в този 
сектор все още се заемат предимно от мъже;

5. отбелязва, че програмата за подкрепа на европейския аудиовизуален сектор (MEDIA 
2007) не предвижда специални мерки за насърчаване на участието на жени; 
призовава Комисията да вземе този фактор под внимание при бъдещи програмиì

6. настоятелно приканва държавите-членки и Комисията да насърчават мерки за 
подкрепа на предприемани от жени творчески дейности в културната индустрия, с 
цел да се подобри репутацията и признанието, получавано от жените дейци на 
изкуството, в създаването на култура (кино, музика, театър, изкуство, и т.н.);

7. приветства наскоро учредената от Европейския парламент (през 2007 г.) ежегодна 
филмова награда (PRIX LUX) като средство за укрепване на културната политика, 
насърчаване на културното и езиково разнообразие, запазване на културната 
традиция и подкрепа за обмена; призовава тази награда да взима под внимание 
особено участието и творческата дейност на жените, като признание за техния 
принос в развитието и напредъка на европейското кино;

8. препоръчва държавите-членки да си поставят за цел увеличаването на броя на 
жените на всички ръководни постове в културния сектор, както и да следят за 
постигането на тази цел;

9. насърчава държавите-членки да обърнат особено внимание на размера на доходите 
на жените в културната индустрия, така че прилаганите схеми на заплащане да не 
водят до свързана с пола финансова дискриминация;

10. препоръчва на държавите-членки да предоставят по-голяма подкрепа и признание, 
както и финансово подпомагане, на женските организации в културната индустрия 
във връзка с дейности, целящи да изкоренят дискриминацията срещу жените в 
културния сектор;

11. подчертава важната роля на културната индустрия в борбата срещу основаните на 
пола стереотипи, за поощряване на равенството между мъже и жени и за промяна на 
манталитета; приканва държавите-членки да насърчават и подкрепят всички 
инициативи, предприети от културната индустрия в този смисъл.
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