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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że różnorodność kulturowa i swobodny przepływ myśli objawiają się 
oryginalnością, wielością tożsamości i równością kobiet i mężczyzn,

B. mając na uwadze, że równość kobiet i mężczyzn jest zasadniczą wartością Unii 
Europejskiej, którą przekazuje się za pośrednictwem kultury i że tego rodzaju 
przekazywanie wartości sprzyja integracji europejskiej,

C. mając na uwadze, że w branży przemysłu kulturalnego trudno mówić o istnieniu 
równowagi między kobietami a mężczyznami,

D. mając na uwadze, że kobiety pracujące w przemyśle kulturalnym zajmują 
stanowiska kierownicze najczęściej w małych i średnich przedsiębiorstwach 
(MŚP) lub gdy same założą swoją własną firmę,

E. mając na uwadze, że udział kobiet w sektorze TIMES (telekomunikacja, Internet, media, 
handel elektroniczny i oprogramowanie), który stanowi trzon przemysłu kulturalnego, jest 
wyjątkowo niski (30%), podczas gdy zaledwie 20% nowych firm powstających w tym 
sektorze to firmy zakładane przez kobiety,

F. mając na uwadze, że podczas gdy rośnie dziś liczba kobiet mających dostęp do rynku 
pracy w branży przemysłu kulturalnego, to w dużych organizacjach nadal przeważnie
pełnią one średnio i mało istotne funkcje,

G. mając na uwadze rolę, jaką mogłyby odgrywać organizacje kobiece w przemyśle 
kulturalnym i ich wpływ na poprawę sytuacji kobiet we wszystkich dziedzinach życia,

1. przypomina, że w MŚP działających w branży kulturalnej, w których kobiety są najlepiej 
reprezentowane równowaga i współpraca między kobietami i mężczyznami pozwalają na 
pojawienie się wzbogacającej kreatywności i różnorodności pomysłów;

2. wzywa państwa członkowskie do wprowadzania do krajowych programów edukacyjnych 
nauki przedsiębiorczości na poziomie średnim i wyższym, zwłaszcza na kierunkach 
humanistycznych, artystycznych i kulturalnych;

3. wzywa państwa członkowskie do zniesienia wszelkich form dyskryminacji, które 
utrudniają kobietom dostęp do kształcenia i kariery w sektorze przemysłu kulturalnego 
oraz zachęca je do pogłębiania wiedzy na temat kobiecej działalności artystycznej i 
rozpowszechniania jej wytworów, do wspierania udziału kobiet w działalności instytucji 
kulturalnych oraz w międzynarodowych wymianach kulturalnych, do ułatwiania kobietom 
stojącym na czele firm dostępu do finansowania programów dla przedsiębiorców, 
kredytów i innych usług bankowych, mając na uwadze, że mogą one faktycznie 
przyczynić się do obalenia panujących w dziedzinie kultury stereotypów związanych z 
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płcią;

4. zachęca państwa członkowskie do ułatwienia kobietom dostępu do stanowisk 
kierowniczych w branży przemysłu kulturalnego, bowiem najbardziej prestiżowe 
stanowiska w tej branży nadal zajmowane są w większości przez mężczyzn;

5. zauważa, że program wsparcia europejskiego sektora audiowizualnego (MEDIA 2007) nie 
przewiduje szczególnych środków wsparcia udziału kobiet; wzywa Komisję do wzięcia 
tego czynnika pod uwagę przy okazji przyszłych programów;

6. ponagla państwa członkowskie i Komisję do promowania środków wspierających 
działalność twórczą kobiet w ramach przemysłu kulturalnego w celu poprawy wizerunku i 
uznania dla artystek w działalności kulturalnej (kino, muzyka, teatr, sztuka, itp.);

7. przyjmuje z zadowoleniem niedawne ustanowienie (2007 r.) dorocznej nagrody filmowej 
przyznawanej przez Parlament Europejski (PRIX LUX) jako środka wzmocnienia polityki 
kulturalnej, promowania różnorodności kulturowej i językowej, zachowania tradycji 
kulturowej i wsparcia programów wymiany; wzywa, aby ta nagroda uwzględniała, w 
szczególności, udział i kreatywność kobiet w uznaniu ich wkładu w rozwój i postęp kina 
europejskiego;

8. zaleca państwom członkowskim wprowadzenie celu zwiększenia udziału kobiet na 
wszystkich poziomach podejmowania decyzji w branży kulturalnej oraz monitorowania 
jego realizacji;

9. zachęca państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na wysokość 
wynagrodzeń kobiet w przemyśle kulturalnym tak, by wprowadzane systemy płac nie 
powodowały dyskryminacji płacowej ze względu na płeć;

10. zaleca państwom członkowskim zapewnienie większego wsparcia i uznania oraz pomocy 
finansowej dla organizacji kobiecych w przemyśle kulturalnym na działania mające na 
celu zwalczanie dyskryminacji kobiet w sektorze kultury;

11. podkreśla ważną rolę przemysłu kulturalnego w walce ze stereotypami związanymi z 
płcią, promowaniu równości mężczyzn i kobiet oraz zmienianiu mentalności; zwraca się 
do państw członkowskich o zachęcanie i popieranie inicjatyw podejmowanych przez 
przemysł kulturalny w tym kierunku.
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