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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

A. mivel a kulturális sokféleség és az eszmék szabad áramlása az eredetiségben, az identitás 
sokféleségében és a férfiak és nők esélyegyenlőségében nyilvánul meg,

B. mivel a nemek esélyegyenlősége az Európai Unió alapvető értéke, amelyet a kultúra 
közvetít, és mivel ez az értékközvetítés az európai integráció ügyét szolgálja,

C. mivel a kulturális ipar területén a nemek közötti egyensúly még egyáltalán nem valósult 
meg,

D. mivel a kulturális iparban dolgozó nők elsősorban a kis- és középvállalkozásokban 
töltenek be felelős beosztást, vagy akkor, ha ők maguk indítanak saját vállalkozást,

E. mivel a kulturális ipar kulcságazatát alkotó távközlés, Internet, média, elektronikus 
kereskedelem és szoftverek terén rendkívül alacsony a nők részvétele (30%), és e 
szektorban az új vállalkozások mindössze 20%-át hozzák létre nők,

F. mivel manapság ugyan egyre több nő jut be a kulturális ipar munkaerőpiacára, ennek 
ellenére a nagy vállalkozásokban főként középvezetői szintű, vagy kevésbé jelentős 
beosztást töltenek be,

G. tekintettel arra szerepre, amelyet a női szervezetek a kulturális iparban betölthetnének, 
valamint lehetséges hozzájárulásukra a nők helyzetének javításához valamennyi 
ágazatban,

1. emlékeztet, hogy a kultúrával foglalkozó kis- és középvállalkozásokban, ahol a nők 
jobban képviselve vannak, a férfiak és nők arányának egyensúlya és a két nem közötti 
együttműködés kedvezően hat a kreativitásra, illetve az ötletek sokféleségét eredményezi; 

2. felhívja a tagállamokat, hogy a nemzeti középfokú és felsőoktatási programokba –
különösen a bölcsészettudományok, a művészetek és a kultúra területén – vegyék fel a 
vállalkozási ismereteket;

3. felhívja a tagállamokat, hogy szüntessék meg a megkülönböztetés minden olyan formáját, 
amely korlátozza a nők képzését és szakmai előmenetelét a kulturális iparágakban, és 
sürgeti őket, hogy mozdítsák elő a nők által alkotott művek nagyobb elismerését és 
szélesebb körű elterjesztését, valamint ösztönözzék a nők kulturális intézményekben és 
nemzetközi kulturális cserékben való részvételét, továbbá könnyítsék meg a cégvezető 
nők hozzáférését a vállalkozási programok finanszírozásához, a hitelekhez és más banki 
szolgáltatásokhoz, mivel ők lehetnek valódi befolyással a kulturális szektor nemi jellegű 
sztereotípiáktól való megszabadítására;

4. bátorítja a tagállamokat, hogy könnyítsék meg a nők számára a kulturális ágazatokon belül 
a vezető beosztásba kerülést, annak tudatában, hogy az ágazat legtekintélyesebb vezetői 
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állásainak nagy többségét még mindig férfiak töltik be;

5. megállapítja, hogy az európai audiovizuális szektort támogató program (MEDIA 2007) 
nem határoz meg a nők részvételének előmozdítására irányuló külön intézkedéseket, és
felhívja a Bizottságot, hogy a jövőbeni programokban vegye figyelembe ezt a tényezőt;

6. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy hozzanak intézkedéseket a nők alkotó 
tevékenységeinek támogatására a kulturális iparban annak érdekében, hogy növeljék a 
kulturális termelésben (filmművészet, zene, színház, művészet stb.) a női művészek 
ismertségét és elismertségét;

7. üdvözli az Európai Parlament éves filmdíjának (LUX-díj) nemrégiben történt létrehozását 
(2007) a kultúrpolitika erősítésének, a kulturális és nyelvi sokszínűség előmozdításának, a 
kulturális hagyományok őrzésének és a cserék támogatásának eszközeként, és kéri, hogy 
ezzel a díjjal az európai filmművészet fejlődéséhez való hozzájárulásuk elismeréseképpen 
vegyék figyelembe a nők részvételét és kreativitását;

8. javasolja a tagállamoknak, hogy tűzzék ki célként a nők számának növelését a kulturális 
szektorban valamennyi döntéshozatali pozícióban, és kísérjék figyelemmel e célkitűzés 
elérését;

9. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak különös figyelmet a nők keresetének mértékére a 
kulturális szektorban annak biztosítása céljából, hogy a fizetési rendszerek ne 
eredményezzenek a fizetések tekintetében nemen alapuló megkülönböztetést;

10. javasolja a tagállamoknak, hogy nyújtsanak nagyobb támogatást, elismerést és pénzügyi 
segítséget a kulturális iparban a női szervezeteknek a kulturális szektorban a nőkkel 
szembeni megkülönböztetés megszüntetésére irányuló tevékenységekhez;

11. hangsúlyozza a kulturális ipar fontos szerepét a nemi sztereotípiák elleni küzdelemben, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdításában és a mentalitás megváltoztatásában; 
felhívja a tagállamokat, hogy bátorítsanak és támogassanak minden ilyen irányú 
kezdeményezést a kulturális iparágakban.
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