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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi kultūros įvairovę ir laisvą idėjų judėjimą įkūnija tapatumo savitumas ir įvairovė 
bei vyrų ir moterų lygybė,

B. kadangi vyrų ir moterų lygybė yra esminė Europos Sąjungos vertybė, perduodama per 
kultūrą, ir kadangi šis vertybių perdavimas skatina Europos integraciją,

C. kadangi kultūros pramonės sektoriuje iš tikrųjų dar nėra vyrų ir moterų pusiausvyros,

D. kadangi aukštas pareigas kultūros pramonėje moterys dažniausiai eina tik mažose ir 
vidutinėse įmonėse arba tik tuo atveju, jei jos pačios įkuria savo įmonę,

E. kadangi moterų dalyvavimas telekomunikacijų, interneto, žiniasklaidos, elektroninio 
verslo ir programinės įrangos sektoriuje (TIŽEP, angl. TIMES) (o tai pagrindinis kultūros 
pramonės ypatumas) ypač prastas (30 proc.) ir tik 20 proc. naujų verslo įmonių šiame 
sektoriuje įsteigia moterys,

F. kadangi nors vis daugiau moterų šiuo metu patenka į darbo rinką, didelėse kultūros 
pramonės sektoriaus organizacijose, priešingai, jos paprastai atlieka vidutinės ir mažos 
svarbos vaidmenį,

G. kadangi moterų organizacijos galėtų atlikti svarbų vaidmenį kultūros pramonėje ir jos 
ypač svarbios gerinant moterų padėtį visose gyvenimo srityse,

1. primena, kad mažose ir vidutinėse kultūros įmonėse, kuriose dirba daugiau moterų, 
pusiausvyra tarp vyrų ir moterų ir jų bendradarbiavimas sudaro sąlygas atsirasti 
turtinančiam kūrybingumui ir idėjų įvairovei;

2. ragina valstybes nares į nacionalines švietimo programas vidurinio ir aukštojo mokslo 
lygmenimis, ypač į humanitarinių, meno ir kultūros mokslų programas, įtraukti verslumo 
dalyką;

3. ragina valstybes nares užkirsti kelią bet kokio pobūdžio diskriminavimui, trukdančiam 
moterims pasinaudoti mokymosi galimybėmis ir daryti karjerą meno srityje, taip pat 
ragina valstybes nares gerinti menininkių darbų pripažinimą ir sklaidą bei remti moterų 
dalyvavimą kultūros institucijų veikloje ir tarptautiniu lygmeniu keistis patirtimi kultūros 
srityje; taikyti lengvatas moterims, einančioms vadovaujamas pareigas, ir teikti joms 
paramą, susijusią su kreditų gavimo galimybėmis ir naudojimusi bankų paslaugomis; 
kadangi tai gali realiai padėti atsikratyti su lytimi susijusių stereotipų kultūros sektoriuje;

4. skatina valstybes nares siekti, kad moterys lengviau gautų vadovo pareigas kultūros 
pramonės sektoriuje, nes kol kas prestižiškiausias pareigas šiame sektoriuje dažniausia 
eina vyrai;

5. pažymi, kad pagal Europos garso ir vaizdo sektoriaus paramos programą (MEDIA 2007) 
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nėra numatyta specialių moterų dalyvavimą skatinančių priemonių; ragina Komisiją į tai 
atsižvelgti rengiant būsimas programas;

6. ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti priemones, pagal kurias būtų remiama kūrybinė 
moterų veikla kultūros pramonėje siekiant įtvirtinti moterų menininkių statusą ir padidinti 
jų pripažinimą kultūros veiklos srityje (kinas, muzika, teatras, menas ir t. t.);

7. džiaugiasi, kad Europos Parlamentas neseniai (2007 m.) įsteigė metinę kinematografijos 
premiją („Prix Lux“), kuria siekiama remti kultūros politiką, skatinti kultūrų ir kalbų 
įvairovę, išsaugoti tradicijas ir remti keitimąsi patirtimi; ragina teikiant šią premiją ypač 
atsižvelgti į moterų dalyvavimą ir kūrybingumą ir pripažinti jų įnašą į Europos 
kinematografijos plėtrą ir pažangą;

8. rekomenduoja valstybėms narėms nusistatyti tikslą padidinti moterų dalyvavimą visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kultūros srityje ir stebėti, kaip šis tikslas įgyvendinamas;

9. ragina valstybes nares ypatingą dėmesį atkreipti į moterų atlyginimų dydį kultūros 
pramonėje ir užtikrinti, kad taikant užmokesčių sistemas moterys nebūtų 
diskriminuojamos dėl lyties mokant joms mažesnius atlyginimus;

10. rekomenduoja valstybėms narėms labiau remti ir pripažinti moterų organizacijas kultūros 
pramonės sektoriuje ir teikti joms finansinę paramą, skirtą veiklai, susijusiai su kova su 
moterų diskriminavimu kultūros srityje;

11. pabrėžia, koks svarbus kultūros pramonės šakų vaidmuo kovojant su moterų ir vyrų 
stereotipais, skatinant lyčių lygybę ir keičiant mąstyseną; ragina valstybes nares skatinti 
kultūros pramonės įmones, įgyvendinant savo iniciatyvas, skleisti šias idėjas;
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