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Jelentés A8-0206/2015 

Liliana Rodrigues 

A lányok társadalmi szerepvállalásának ösztönzése az oktatáson keresztül az Európai Unióban 

2014/2250(INI) 

Az A8-0206/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe lépı 

alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének (4) 

bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a lányok társadalmi 

szerepvállalásának az oktatáson keresztül történı ösztönzésérıl az Európai Unióban 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Parlament szervezeti egységei által „Nık és oktatás az EU-ban” 

címmel készített, 2015. márciusi infografikára, 

– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdésre (EUMSZ), 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

– tekintettel a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és 

Oktatási Bizottság véleményére (A8–0206/2015), 

A. mivel a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság hatásköreit az Európai Parlament eljárási 

szabályzatának (8. ciklus, 2015. április) VI. melléklete tartalmazza és azok az 

alábbiakra vonatkoznak: 

 1. a nık jogainak meghatározása, támogatása és védelme az Európai Unióban és a 

kapcsolódó közösségi intézkedésekben; 

 2 a nık jogainak elımozdítása harmadik országokban; 

 3. az esélyegyenlıségi politika, beleértve a férfiak és nık közötti esélyegyenlıség 

elımozdítását a munkaerı-piaci lehetıségek és az egyenlı munkahelyi bánásmód 

tekintetében; 

 4 a nemi alapú erıszak és megkülönböztetés valamennyi formájának megszüntetése; 

 5. a nemek közötti esélyegyenlıség alapelvének megvalósítása és továbbfejlesztése 

valamennyi politika területén; 
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 6. a nık jogait érintı nemzetközi megállapodások és egyezmények nyomon követése és 

végrehajtása; 

 7. a nık jogai tudatosításának elımozdítása; 

B. mivel a Lisszaboni Szerzıdés és az EUMSZ értelmében sem a Bizottság, sem a 

Parlament nem illetékes az oktatás terén, mivel ez a terület a szubszidiaritás sérthetetlen 

és alapvetı elve alapján kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozik; 

C. mivel a „Nık és oktatás az EU-ban” címmel készített, 2015. márciusi infografika 

szerint: 

 1. 2012-ben 1 990 561 fiatal férfi rendelkezett felsıfokú végzettséggel, szemben 

2 850 223 fiatal nıvel, amely +42%-os eltérést jelez a fiatal nık javára a felsıfokú 

tanulmányok tekintetében; 

 2. 2013-ban – a felsıfokú végzettség típusától függetlenül – 18 uniós országban 

alacsonyabb volt a 34 év alatti nık foglalkoztatási aránya az ugyanolyan felsıfokú 

végzettségő és korú férfiakhoz képest; 

1. üdvözli az európai fiatalok felsıoktatásban szerzett jó eredményeit, és megállapítja, 

hogy nincs szükség a nemzeti oktatási programok hatékonyságának megkérdıjelezésére 

az esélyegyenlıséget illetıen a tanulmányokhoz való hozzáférés során; 

2. megállapítja, hogy a nık és férfiak között a munkaerıpiacra jutásban fennálló eltérések 

nem az oktatási szintnek tudhatók be; 

3. kéri a Nıjogi és Esélyegyenlıségi Bizottság tagjait, hogy fókuszáljanak a bizottságuk 

illetékességi körébe tartozó kérdésekre, különösen a nık ellen az EU-ban elkövetett 

erıszak felszámolására; 

4. sürgeti a Parlamentet, hogy szigorúan tartsa tiszteletben a szubszidiaritást és a 

tagállamok szuverenitását az oktatás terén, és semmilyen körülmények között ne 

avatkozzon bele az oktatási programokba és tágabb értelemben az oktatási fellépésekbe, 

tartozzanak azok az iskolához, a családhoz vagy a kultúrához és a sporthoz; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

tagállamok kormányainak. 

Or. fr 

 

 


