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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že kulturní rozmanitost a svobodný pohyb myšlenek vychází z 
originality, plurality identit a rovnosti mezi muži a ženami,

B. vzhledem k tomu, že rovnost mezi muži a ženami je zásadní hodnotou Evropské unie, jež 
se předává prostřednictvím kultury, a vzhledem k tomu, že toto předávání hodnot 
podporuje evropskou integraci,

C. vzhledem k tomu, že rovnováha mezi muži a ženami není v odvětví kulturního průmyslu 
ani zdaleka skutečností,

D. vzhledem k tomu, že zastávají-li ženy v kulturním průmyslu odpovědná pracovní místa, je 
tomu tak nejčastěji v malých a středních podnicích nebo v případě, že si založí vlastní 
společnost,

E. vzhledem k tomu, že účast žen v odvětví telekomunikací, internetových služeb, médií, 
elektronického obchodování a softwarových aplikací, které představuje klíčový prvek 
kulturního průmyslu, je extrémně nízká (30 %) a pouze 20 % nových podniků v tomto 
odvětví zakládají ženy,

F. vzhledem k tomu, že přestože má stále více žen přístup na pracovní trh v odvětví 
kulturního průmyslu, zastávají ve velkých podnicích zejména středně důležitá nebo méně 
významná pracovní místa,

G. vzhledem k tomu, jakou úlohu by mohly v kulturním průmyslu hrát ženské organizace a 
vzhledem k jejich vlivu na zlepšování situace žen ve všech odvětvích činnosti,

1. připomíná, že v malých a středních podnicích v oblasti kultury, kde je vyšší zastoupení 
žen, je rovnováha a spolupráce mezi muži a ženami zdrojem obohacující kreativity a 
rozmanitosti myšlenek; 

2. vyzývá členské státy, aby do svých národních středoškolských a vysokoškolských 
vzdělávacích programů začlenily výuku v oblasti podnikání, a to zejména do humanitních, 
uměleckých a kulturních oborů;

3. vyzývá členské státy, aby zabránily všem typům diskriminace, které ženám znemožňují 
přístup ke vzdělání, odborné přípravě a budování kariéry v odvětví kulturního průmyslu, a 
naléhavě je žádá, aby zvýšily povědomí o ženských uměleckých produkcích a zlepšily 
jejich propagaci, aby podpořily zastoupení žen v kulturních institucích a jejich účast na
mezinárodních kulturních výměnách a aby majitelkám podniků usnadnily přístup k
půjčkám a ostatním bankovním službám s ohledem na to, že tyto ženy mohou pomoci 
odstranit genderové stereotypy, které v odvětví kultury stále přetrvávají;

4. vyzývá členské státy, aby ženám usnadnily přístup k řídícím pozicím v odvětví kulturního 
průmyslu, vzhledem k tomu, že ty nejprestižnější pozice v tomto odvětví doposud 
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většinou zastávají muži;

5. konstatuje, že program na podporu evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) 
neobsahuje specifická opatření na podporu účasti žen a vyzývá Komisi, aby tento aspekt 
zohlednila v budoucích programech;

6. naléhavě žádá členské státy a Komisi, aby prosazovaly opatření na podporu kreativní 
činnosti žen v kulturním průmyslu, aby si umělkyně mohly vytvořit lepší umělecký profil 
a získat uznání v kulturní produkci (kinematografie, hudba, divadlo, umění apod.);

7. vítá vytvoření (v roce 2007) ceny Evropského parlamentu za film (PRIX LUX), která 
bude každoročně udělována jako prostředek pro posílení kulturní politiky, kulturní a 
jazykové rozmanitosti, zachování kulturní tradice a podporu výměn a žádá, aby tato cena 
vzala v potaz zejména účast a kreativitu žen, a uznala tak jejich příspěvek k rozvoji a 
vzestupu evropské kinematografie;

8. doporučuje členským státům, aby si stanovily cíl zvýšit počet žen na všech úrovních 
rozhodování v kulturním průmyslu a aby sledovaly plnění tohoto cíle;

9. vyzývá členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost výši příjmů žen v kulturním 
průmyslu, a to s cílem zajistit, aby platová zařazení neměla za následek platovou 
diskriminaci na základě pohlaví;

10. doporučuje členským státům, aby poskytovaly větší podporu, uznání a finanční pomoc 
ženským organizacím v kulturním průmyslu v souvislosti s jejich aktivitami zaměřenými 
na odstranění diskriminace žen v kulturním odvětví;

11. zdůrazňuje důležitou úlohu kulturního průmyslu v boji proti genderovým stereotypům, při 
prosazování rovnosti mezi muži a ženami a napomáhání změny mentality; vyzývá členské 
státy, aby podporovaly všechny iniciativy kulturního průmyslu v tomto směru.
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