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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kultuuriline mitmekesisus ja ideede vaba liikumine väljenduvad 
originaalsuses, identiteetide paljususes ja soolises võrdõiguslikkuses; 

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu oluline väärtus, mis kandub edasi 
kultuuri kaudu, ja selline väärtuste edasikandumine soodustab Euroopa integratsiooni;

C. arvestades, et kultuuritööstuse sektoris ei ole sooline võrdõiguslikkus veel kaugeltki 
reaalsus; 

D. arvestades, et naised on kultuuritööstuses vastutavatel ametikohtadel eelkõige väikestes ja 
keskmise suurusega ettevõtetes või oma ettevõttes;

E. arvestades, et naiste osakaal TIMES sektoris (telekommunikatsioon, internet, meedia, e-
kaubandus ja tarkvara), mis on peamine osa kultuuritööstusest, on erakordselt madal 
(30%), vaid 20% uutest ettevõtetest käesolevas sektoris on rajatud naiste poolt;

F. arvestades, et kuigi praegu siseneb kultuuritööstuse sektoris tööturule üha suurem arv 
naisi, töötavad nad suurtes organisatsioonides endiselt eeskätt keskmise ja väikese 
tähtsusega ametikohtadel;

G. võttes arvesse naisteorganisatsioonide rolli kultuuritööstuses ning nende mõju naiste 
olukorra parandamisele kõigis eluvaldkondades,

1. tuletab meelde, et kultuurivaldkonnas tegutsevates väikestes ja keskmise suurusega 
ettevõtetes, kus naised on paremini esindatud, võimaldab meeste ja naiste vaheline 
tasakaal ning koostöö rikkalikuma loomingulisuse ja mitmekesisemate ideede teket; 

2. kutsub liikmesriike üles lisama ettevõtlusõpe riiklikesse keskkooli ja kõrghariduse 
õppekavadesse, eriti humanitaar-, kunsti- ja kultuurivaldkondades;

3. kutsub liikmesriike üles kaotama igasugust diskrimineerimist, mis takistab naiste 
võimalusi saada haridust ja teha karjääri kultuuritööstuses, ning julgustab liikmesriike 
suurendama naiste loodud kunstiteoste tuntust ja levikut, edendama naiste osalemist 
kultuuriinstitutsioonides ja rahvusvahelises kultuurivahetuses ning hõlbustama naissoost 
ettevõtete juhtide juurdepääsu ettevõtlusprogrammide alusel eraldatavatele vahenditele, 
krediidile ja muudele pangateenustele, arvestades, et nemad võivad ka tegelikkuses aidata 
kaotada kultuurivallas visalt püsivaid sooga seotud stereotüüpe;

4. julgustab liikmesriike lihtsustama naiste juurdepääsu juhtivatele ametikohtadele 
kultuuritööstuse sektoris, kuna antud sektori kõige mainekamad ametikohad on valdavalt 
hõivatud meeste poolt;

5. märgib, et Euroopa audiovisuaalsektorit toetav programm (MEDIA 2007) ei näe ette 
erimeetmeid naiste osaluse toetamiseks; kutsub komisjoni üles võtma tulevaste 
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programmide puhul kõnealust tegurit arvesse;

6. soovitab liikmesriikidel ja komisjonil soodustada meetmeid toetamaks naiste 
loometegevust kultuuritööstuses, et suurendada naiskunstnike tuntust ja tunnustamist 
kultuuritööstuses (kino, muusika, teater, kunst jne);

7. tervitab äsja (2007) Euroopa Parlamendi loodud iga-aastast filmiauhinda (PRIX LUX) kui 
vahendit, et tugevdada kultuuripoliitikat, soodustada kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust, säilitada kultuuritavasid ja toetada vahetusi; nõuab, et see auhind võtaks 
arvesse naiste osalust ja loovust, tunnustades nende panust Euroopa filmi arendamisse ja 
edendamisse;

8. soovitab liikmesriikidel seada eesmärk suurendada naiste arvu kultuurisektori kõigil 
otsuseid vastuvõtvatel ametikohtadel ning jälgida selle eesmärgi saavutamist;

9. kutsub liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu naiste töötasu tasemele 
kultuuritööstuses, eesmärgiga tagada, et palgasüsteemid ei põhjustaks soopõhist 
diskrimineerimist töötasu osas;

10. soovitab liikmesriikidel anda suuremat tuge ning tunnustust, samuti rahalist toetust 
kultuuritööstuse naisteorganisatsioonidele seoses tegevustega, mis püüavad lõpetada 
naiste diskrimineerimist kultuurisektoris; 

11. rõhutab kultuuritööstuste tähtsat osa võitluses soostereotüüpide vastu, soodustades meeste 
ja naiste vahelist võrdõiguslikkust ja muutuvaid mõtteviise; kutsub liikmesriike üles 
julgustama kultuuritööstust edastama selliseid ideesid läbi oma algatuste.
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