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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, αρμόδια επί της ουσίας,  να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική πολυμορφία και η ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών 
ενσαρκώνονται στην ιδιαιτερότητα και την πολλαπλότητα των ταυτοτήτων και την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η  ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι μια βασική αξία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβιβάζεται μέσω του πολιτισμού και ότι αυτή η 
μεταβίβαση αξιών διευκολύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού, η ισορροπία 
μεταξύ ανδρών και γυναικών απέχει πολύ από το να αποτελεί πραγματικότητα, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν κατέχουν υπεύθυνες θέσεις στη βιομηχανία του 
πολιτισμού, παρά μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και όταν 
δημιουργούν οι ίδιες τη δική τους επιχείρηση,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι όλο και περισσότερες γυναίκες απασχολούνται στον 
τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού, όταν πρόκειται για μεγάλες δομές, οι γυναίκες 
εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα μέσης ή μικρότερης σημασίας,

1. υπενθυμίζει ότι, στις ΜΜΕ του τομέα του πολιτισμού στις οποίες εκπροσωπούνται 
καλύτερα οι γυναίκες, η ισορροπία και η συνεργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών 
επιτρέπουν την ανάδειξη μιας επωφελούς δημιουργικότητας και ποικιλίας ιδεών· 

2. συνιστά στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να δημιουργούν τις δικές τους 
επιχειρήσεις στον τομέα του πολιτισμού, διότι θεωρεί ότι, στον τομέα αυτό, όταν οι 
γυναίκες είναι επικεφαλής των επιχειρήσεών τους, προσλαμβάνουν περισσότερες 
γυναίκες από όσες οι ομόλογοί τους άνδρες·

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των  γυναικών στις 
διευθυντικές θέσεις του τομέα της βιομηχανίας του πολιτισμού, διότι είναι γνωστό ότι τις 
εκλεκτότερες  θέσεις στον τομέα αυτό εξακολουθούν να τις κατέχουν στην πλειοψηφία 
τους οι άνδρες.   
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