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et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0206/2015 

Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til infografikken fra marts 2015 med titlen "Women and education in the 

EU", udarbejdet af Europa-Parlamentets tjenestegrene, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og 

udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0206/2015), 

A. der henviser til, at Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestillings sagsområder er 

defineret i bilag VI til Europa-Parlamentets forretningsorden, 8. valgperiode, april 2015, 

og omfatter: 

 1. fastlæggelse, fremme og beskyttelse af kvinders rettigheder i Unionen og hertil 

knyttede EU-foranstaltninger 

 2 fremme af kvinders rettigheder i tredjelande 

 3. ligestillingspolitik, herunder fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder med 

hensyn til mulighederne på arbejdsmarkedet og lige behandling på arbejdet 

 4 fjernelse af enhver form for vold og forskelsbehandling på grund af køn 

 5. gennemførelse og videreudvikling af politikken med generel hensyntagen til 

kønsaspektet ("gender mainstreaming") i alle sektorer 

 6. opfølgning og gennemførelse af internationale aftaler og konventioner af betydning 

for kvinders rettigheder 

 7. fremme af kendskabet til kvinders rettigheder; 
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B. der henviser til, at hverken Kommissionen eller Europa-Parlamentet i henhold til 

Lissabontraktaten og TEUF har beføjelser på uddannelsesområdet, som udelukkende 

henhører under medlemsstaterne i overensstemmelse med det ukrænkelige og 

grundlæggende nærhedsprincip; 

C. der henviser til infografikken fra marts 2015 med titlen "Women and education in the 

EU", hvori det hedder, at: 

 1. 1 990 561 unge mænd i 2012 afsluttede en videregående uddannelse mod 2 850 223 

unge kvinder, hvilket viser en forskel på + 42 % i de unge kvinders favør, når det 

gælder om at tage en videregående uddannelse, 

 2. beskæftigelsesfrekvensen for kvinder under 34 år, uanset uddannelsesniveau, i 2013 

fortsat var lavere end for mænd med samme uddannelsesniveau og i samme 

aldersgruppe i 18 EU-lande; 

1. glæder sig over de gode resultater, der er opnået af de unge europæere i deres 

videregående uddannelser, og konstaterer, at der ikke er grund til at sætte 

spørgsmålstegn ved effektiviteten af de nationale læseplaner, hvad angår lige 

muligheder med hensyn til adgang til uddannelse; 

2. konstaterer, at kønsskævhederne med hensyn til adgangen til arbejdsmarkedet ikke 

skyldes uddannelsesniveauet; 

3. anmoder medlemmerne af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om at 

fokusere på de emner, som henhører under udvalgets kompetence, navnlig udryddelse af 

vold mod kvinder i EU; 

4. opfordrer Parlamentet til nøje at respektere nærhedsprincippet og medlemsstaternes 

suverænitet på uddannelsesområdet og ikke under nogen omstændigheder at blande sig i 

skolernes læseplaner og i uddannelsestiltag i bred forstand, det være sig i skole-, 

familie- eller kultur- og idrætssammenhæng; 

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer. 

Or. fr 

 

 


