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Propunere de rezoluție (articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură) de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0206/2015 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la capacitarea fetelor prin educație în 
Uniunea Europeană 

Parlamentul European, 

– având în vedere infograficul din luna martie 2015, intitulat ,,Femeile și educația în 
UEˮ, publicat de serviciile Parlamentului European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și avizul 
Comisiei pentru cultură și educație (A8-0206/2015), 

A. întrucât atribuțiile Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen sunt definite în 
anexa VI din Regulamentul de procedură, legislatura a 8-a, aprilie 2015, și vizează: 

 1. definirea, promovarea și apărarea drepturilor femeilor în Uniune și măsurile luate de 
Uniune în acest sens; 

 2 promovarea drepturilor femeii în țările terțe; 

 3. politica de egalitate de șanse, inclusiv promovarea egalității între femei și bărbați în 

ceea ce privește șansele pe piața forței de muncă și tratamentul la locul de muncă; 

 4 eliminarea oricărei forme de violență și discriminare din motive de sex; 

 5. transpunerea în practică și continuarea integrării dimensiunii privind egalitatea de 
șanse în toate sectoarele; 

 6. monitorizarea și aplicarea acordurilor și convențiilor internaționale privind drepturile 
femeilor; 

 7. încurajarea sensibilizării în ceea ce privește drepturile femeilor; 
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B. întrucât, în temeiul Tratatului de la Lisabona și al TFUE, nici Comisia, nici Parlamentul 
nu sunt competente în materie de educație, domeniu care ține exclusiv de competența 
statelor membre, în baza principiului inviolabil și fondator al subsidiarității;  

C. întrucât infograficul din martie 2015 intitulat ,,Femeile și educația în UEˮ, reamintește 
că: 

 1. în 2012, 1 990 561 de bărbați tineri au absolvit învățământul superior, față de 2 850 
223 de tinere, ceea ce indică o diferență de 42% în favoarea tinerelor în ceea ce 

privește urmarea studiilor superioare; 
 2. în 2013, indiferent de diploma obținută, rata de angajare a femeilor cu vârste sub 34 

de ani a rămas mai mică decât cea a bărbaților cu același nivel de educație și pentru 

aceeași grupă de vârstă, în 18 țări din UE, 

1. salută rezultatele bune obținute de tinerii europeni care au absolvit învățământul 

superior și constată că nu mai este nevoie să se pună în discuție eficacitatea programelor 
școlare naționale în ceea ce privește egalitatea de șanse în accesul la educație; 

2. constată că decalajele dintre bărbați și femei în privința accesului la piața forței de 
muncă nu pot fi justificate prin nivelul de pregătire; 

3. invită membrii Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen să se concentreze 
asupra unor subiecte care sunt de competența comisiei lor, în special asupra eliminării 
violențelor comise împotriva femeilor în interiorul UE;  

4. îndeamnă Parlamentul să respecte cu strictețe subsidiaritatea și suveranitatea statelor 
membre în materie de educație și să nu intervină sub niciun pretext în programele 

școlare și, în general, în orice acțiune educativă care ține de școală, de mediul familial 
sau de mediul cultural și sportiv; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și guvernelor statelor membre. 

Or. fr 

 

 


