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Hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamine ELis 

2014/2250(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0206/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsioon hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamise 

kohta ELis  

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi teenistuste 2015. aasta mai infograafikut „Naised ja 

haridus ELis”,  

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, 

– võttes arvesse oma kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit ning 

kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8-0206/2015), 

A. arvestades, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni volitused ja 

vastutusalad on sätestatud Euroopa Parlamendi kodukorra (kaheksas ametiaeg – aprill 

2015) VI lisas, ning et need on järgmised: 

 1. naiste õiguste määratlemine, edendamine ja kaitse Euroopa Liidus ning sellega 

seotud liidu meetmed; 

 2 naiste õiguste edendamine kolmandates riikides; 

 3. võrdsete võimaluste poliitika, kaasa arvatud meeste ja naiste võrdõiguslikkuse 

edendamine seoses nende võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl; 

 4 sool põhineva vägivalla ja diskrimineerimise kõikide avaldumisvormide 

kõrvaldamine; 

 5. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamine ja edasiarendamine kõikides 

poliitikavaldkondades; 

 6. naiste õigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide rakendamine 

ning selle järelmeetmed; 
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 7. naiste õiguste alase teadlikkuse edendamine. 

B. arvestades, et Lissaboni lepingu ja ELi toimimise lepingu kohaselt ei kuulu 

haridusvaldkond ei komisjoni ega parlamendi vastutusalasse, kuna nimetatud valdkond 

kuulub liikmesriikide ainupädevusse vastavalt puutumatule ja kesksele subsidiaarsuse 

põhimõttele; 

C. arvestades, et 2015. aasta mai infograafikus „Naised ja haridus ELis” on märgitud, et  

 1. 2012. aastal omandas kõrghariduse 1 990 561 noort meest ning 2 850 223 noort 

naist, millest järeldub, et kõrgharidust omandavaid naisi on 42% rohkem kui mehi, 

 2. 2013. aastal oli haridustasemest hoolimata ELi 18 liikmesriigis alla 34-aastaste naiste 

tööhõivemäär sama haridustasemega ja samaealiste meeste tööhõivemäärast 

madalam; 

1. väljendab heameelt Euroopa noorte kõrgkooliõpingutes saavutatud heade tulemuste üle 

ning tõdeb, et riiklikke haridusprogramme ei ole vaja võrdsete võimaluste osas 

haridusele juurdepääsul küsimärgi alla seada; 

2. märgib, et erinevused meeste ja naiste juurdepääsul tööturule ei tulene haridustasemest; 

3. nõuab, et naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liikmed keskenduksid 

küsimustele, mis kuuluvad nende komisjoni vastutusvaldkonda, eelkõige naiste vastu 

suunatud vägivalla kaotamisele ELis; 

4. nõuab, et parlament järgiks rangelt subsidiaarsuse põhimõtet ning liikmesriikide 

suveräänsust haridusküsimustes ning ei sekkuks ühelgi juhul kooliprogrammidesse ega 

muudesse haridusvaldkonda puudutavatesse küsimustesse laiemalt, hõlmavad need siis 

kooli, perekonda või kultuuri- ja spordivaldkonda; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 

liikmesriikide valitsustele. 

Or. fr 

 


