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Meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU 

2014/2250(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A8-0206/2015 

Resolutie van het Europees Parlement over meisjes mondig maken door middel van 

onderwijs in de EU 

Het Europees Parlement, 

– gezien de infografiek van de diensten van het Europees Parlement van maart 2015 met 

als titel "Vrouwen en onderwijs in de EU", 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 

advies van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0206/2015), 

A. overwegende dat de bevoegdheden van de Commissie rechten van de vrouw en 

gendergelijkheid zijn vastgesteld in bijlage VI bij het Reglement van het Europees 

Parlement (8e zittingsperiode, april 2015): 

 1. de definiëring, bevordering en bescherming van de rechten van de vrouw in de Unie 

en daarmee samenhangende maatregelen van de Unie; 

 2 de bevordering van de rechten van de vrouw in derde landen; 

 3. beleid gericht ter bewerkstelliging van gelijke kansen, waaronder het bevorderen van 

de gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de 

behandeling op het werk betreft; 

 4 de afschaffing van alle vormen van geweld en discriminatie op grond van geslacht; 

 5. de toepassing en verdere bevordering van genderevenwicht in alle beleidssectoren; 

 6. de follow-up en uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die voor 

de rechten van de vrouw van belang zijn; 
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 7. de bevordering van de bewustwording van de rechten van de vrouw. 

B. overwegende dat op basis van het Verdrag van Lissabon en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie noch de Commissie noch het Parlement bevoegd zijn 

voor onderwijs, een domein waarvoor de lidstaat krachtens het onschendbare 

kernbeginsel van de subsidiariteit exclusief bevoegd zijn; 

C. overwegende dat uit de infografiek van maart 2015 met als titel "Vrouwen en onderwijs 

in de EU" blijkt dat: 

 1. in 2012 1 990 561 jonge mannen en 2 850 223 jonge vrouwen een diploma van het 

hoger onderwijs behaalden, een verschil van 42 % in het voordeel van jonge 

vrouwen wat het volgen van hogere studies betreft; 

 2. in 2013, voor elk opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie van vrouwen jonger dan 

34 jaar in 18 landen van de Unie lager bleef dan die van mannen met hetzelfde 

opleidingsniveau en van dezelfde leeftijdscategorie; 

1. uit zijn tevredenheid over de goede resultaten van jonge Europese vrouwen in het hoger 

onderwijs en stelt vast dat niet mag worden getwijfeld aan de doeltreffendheid van de 

nationale onderwijsprogramma's voor de gelijkheid van kansen met betrekking tot de 

toegang tot onderwijs; 

2. stelt vast dat de kloof tussen mannen en vrouwen met betrekking tot de toegang tot de 

arbeidsmarkt niet aan het opleidingsniveau valt te wijten; 

3. vraagt aan de leden van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid hun 

aandacht toe te spitsen op onderwerpen die tot de bevoegdheid van hun commissie 

behoren, in het bijzonder de bestrijding van geweld tegen vrouwen in de Unie; 

4. dringt er bij het Parlement op aan de subsidiariteit en de soevereiniteit van de lidstaten 

op het vlak van onderwijs te eerbiedigen en zich onder geen beding in te mengen in 

schoolprogramma's of, algemener, welke onderwijsactie dan ook, of deze nu tot de 

school, het familiaal of cultureel en sportief kader behoort; 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 

de regeringen van de lidstaten. 

Or. fr 

 


