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Ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης 

2014/2250(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170 παράγραφος 4 του Κανονισµού) για την 

αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A8-0206/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών 

στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την γραφική απεικόνιση µε τίτλο «Γυναίκες και εκπαίδευση στην ΕΕ» 

που εκπόνησαν οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας 

των Φύλων και τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας και της 

Επιτροπής (A8-0206/2015), 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή 

∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ορίζονται στο παράρτηµα VI του 

Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 8η κοινοβουλευτική περίοδος, Απρίλιος 

2015, και ότι αφορούν: 

 1. τον ορισµό, την προώθηση και προστασία των δικαιωµάτων της γυναίκας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και συναφή µέτρα της Κοινότητας· 

 2 την προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών σε τρίτες χώρες· 

 3. την πολιτική των ίσων ευκαιριών, η οποία περιλαµβάνει την προαγωγή της ισότητας 

µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες που τους παρέχονται στην 

αγορά εργασίας και τη µεταχείρισή τους στο χώρο εργασίας· 

 4 την κατάργηση όλων των µορφών βίας και διάκρισης που βασίζονται στο φύλο· 

 5. την εφαρµογή και την περαιτέρω προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και την 

ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τοµείς πολιτικής· 
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 6. την παρακολούθηση και εφαρµογή των διεθνών συµφωνιών και συµβάσεων που 

άπτονται των δικαιωµάτων των γυναικών· 

 7. την ενθάρρυνση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα δικαιώµατα των γυναικών. 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την Συνθήκη της Λισαβόνας και την ΣΛΕΕ, ούτε 

η Επιτροπή ούτε το Κοινοβούλιο είναι αρµόδια για θέµατα εκπαίδευσης, ενός τοµέα 

που ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα των κρατών µελών, στο όνοµα της 

απαράβατης και ιδρυτικής αρχής της επικουρικότητας· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη την γραφική απεικόνιση του Μαρτίου 2015 µε τίτλο «Γυναίκες και 

εκπαίδευση στην ΕΕ», η οποία υπενθυµίζει ότι: 

 1. κατά το 2012, 1.990.561 αγόρια απέκτησαν δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

έναντι 2.850.223 κοριτσιών, ήτοι µια διαφορά +42% υπέρ των νέων γυναικών όσον 

αφορά την συνέχιση σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

 2. το 2013, ανεξαρτήτως του επιπέδου σπουδών, το ποσοστό απασχόλησης των 

γυναικών κάτω των 34 ετών παραµένει χαµηλότερο εκείνου των ανδρών µε δίπλωµα 

του ιδίου επιπέδου και για την ίδια κατηγορία ηλικίας, τούτο δε σε 18 χώρες της 

Ένωσης· 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα καλά αποτελέσµατα που επέτυχαν οι νέες 

Ευρωπαίες στις ανώτερες σπουδές τους και διαπιστώνει ότι δεν προκύπτει καµία 

ανάγκη αµφισβήτησης των εθνικών σχολικών προγραµµάτων εις ό,τι αφορά την 

ισότητα των ευκαιριών κατά την πρόσβαση στις σπουδές· 

2. διαπιστώνει ότι οι διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών για την πρόσβαση στην 

αγορά της απασχόλησης δεν οφείλονται στο επίπεδο κατάρτισης· 

3. ζητεί από τα µέλη της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 

να εστιάσουν την προσοχή τους στα θέµατα που άπτονται της αρµοδιότητας της 

επιτροπής τους, ειδικότερα στην εξάλειψη των πράξεων βίας κατά των γυναικών εντός 

της Ένωσης· 

4. προτρέπει το Κοινοβούλιο να σεβαστεί αυστηρά την αρχή της επικουρικότητα και της 

κυριαρχίας των κρατών µελών στο θέµα της εκπαίδευσης και να µην παρέµβει µε 

κανένα πρόσχηµα στα σχολικά προγράµµατα και γενικότερα σε οιαδήποτε 

εκπαιδευτική δράση, είτε πρόκειται για το σχολείο, είτε για την οικογενειακή σφαίρα ή 

για το πολιτιστικό και αθλητικό πλαίσιο· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 

Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών µελών. 
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