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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 jedynie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) lub gdy same założą 
swoją własną firmę,

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

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. zaleca państwom członkowskim zachęcanie kobiet do zakładania własnych firm 
działających w branży kulturalnej z uwagi na fakt, że kobiety kierujące własnymi 
przedsiębiorstwami w tym sektorze zatrudniają więcej kobiet niż ich męscy 
odpowiednicy;

3. 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.


