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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0206/2015 

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tyttöjen mahdollisuuksien parantamisesta 

Euroopan unionissa koulutuksen avulla 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun maaliskuussa 2015 laatiman 

graafisen esityksen "Women and education in the EU”, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0206/2015), 

A. ottaa huomioon, että naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 

toimivalta on määritelty Euroopan parlamentin työjärjestyksen liitteessä VI, kahdeksas 

vaalikausi, huhtikuu 2015, ja siihen kuuluvat:  

1. naisten oikeuksien määrittely, edistäminen ja suojelu unionissa sekä näihin liittyvät 

yhteisön toimet; 

2 naisten oikeuksien edistäminen kolmansissa maissa; 

 3. yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävä politiikka, mukaan lukien miesten ja naisten tasa-

arvon edistäminen asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan 

työmarkkinoilla ja kohteluaan työssä; 

 4 kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan ja syrjinnän poistaminen; 

 5. tasa-arvoperiaatteen sisällyttäminen unionin kaikkeen politiikkaan ja sen 

kehittäminen; 

 6. naisten oikeuksia koskevien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten seuranta 

ja täytäntöönpano; 
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 7. naisten oikeuksia koskevan tiedon lisääminen; 

B. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen ja SEUT:n mukaisesti komission ja 

parlamentin toimivaltaan ei kuulu koulutus, joka kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden 

toimivaltaan loukkaamattoman ja keskeisen toisijaisuusperiaatteen mukaisesti; 

C. ottaa huomioon maaliskuussa 2015 julkaistun graafisen esityksen "Women and 

education in the EU”, jonka mukaan: 

 1. vuonna 2012 korkeakoulututkinnon suoritti 1 990 561 nuorta miestä ja 

2 850 223 nuorta naista, mistä ilmenee, että korkea-asteen opiskelijoista naisia on 

42 prosenttia enemmän kuin miehiä; 

 2. vuonna 2013, olipa tutkinnon taso mikä hyvänsä, alle 34-vuotiaiden naisten 

työllisyysaste oli alhaisempi kuin samantasoisen tutkinnon suorittaneiden ja samaan 

ikäluokkaan kuuluvien miesten työllisyysaste 18:ssa unionin maassa; 

1. pitää myönteisenä eurooppalaisten nuorten korkea-asteen opinnoissa saavuttamia hyviä 

tuloksia ja toteaa, ettei ole tarvetta asettaa kyseenalaiseksi kansallisia koulutusohjelmia 

siltä osin kuin ne tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen; 

2. toteaa, että erot naisten ja miesten työmarkkinoille pääsyssä eivät johdu koulutustasosta; 

3. kehottaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jäseniä keskittymään 

aiheisiin, jotka kuuluvat heidän valiokuntansa toimivaltaan, erityisesti unionin alueella 

naisiin kohdistuvaan väkivaltaan; 

4. kehottaa parlamenttia noudattamaan tiukasti toissijaisuusperiaatetta ja kunnioittamaan 

jäsenvaltioiden toimivaltaa koulutusasioissa ja olemaan puuttumatta missään 

tapauksessa opetusohjelmiin tai muuhun laajempaan koulutustoimintaan, tapahtuipa se 

sitten kouluissa, perheissä tai kulttuuri- ja urheilutapahtumien puitteissa; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille. 
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