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Pozmeňujúci návrh  1 
Sylvie Goddyn 
v mene skupiny ENF 
 
Správa A8-0206/2015 
Liliana Rodrigues 
Posilnenie postavenia dievčat prostredníctvom vzdelávania v Európskej únii 
2014/2250(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza 
nelegislatívny návrh uznesenia A8-0206/2015 

Posilnenie postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania 

Európsky parlament, 

– so zreteľom  na infografiku z marca 2015 s názvom Ženy a vzdelávanie v EÚ (Women 
and education in the EU) vypracovanú oddelením Európskeho parlamentu, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a stanovisko Výboru pre 
kultúru a vzdelávanie (A8-0206/2015), 

A. keďže oblasti pôsobnosti Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť sú stanovené v 
prílohe VI rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu pre 8. volebné obdobie z 
apríla 2015 a týkajú sa: 

 1. vymedzenia, presadzovania a ochrany práv žien v Únii a opatrení, ktoré na tento účel 
Únia prijala; 

 2 presadzovania práv žien v tretích krajinách; 

 3. politiky rovnakých príležitostí vrátane presadzovania rovnosti príležitostí mužov a 
žien na trhu práce a zaobchádzania v práci; 

 4 odstránenia všetkých foriem násilia a diskriminácie na základe pohlavia; 

 5. uplatňovania a zavádzania zásady rovnosti príležitostí vo všetkých oblastiach; 

 6. plnenia a uplatňovania medzinárodných zmlúv a dohovorov týkajúcich sa práv žien; 

 7. podpory informovanosti o právach žien; 
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B. keďže podľa Lisabonskej zmluvy a ZFEÚ neprislúchajú ani Komisii, ani Parlamentu 
žiadne právomoci vo vzdelávaní, v oblasti, ktorá je výlučne v právomoci členských 
štátov, a to v duchu neporušiteľnej základnej zásady subsidiarity; 

C. keďže infografika z marca 2015 s názvom Ženy a vzdelávanie v EÚ poukazuje na to, 
že: 

 1. v roku 2012 úspešne ukončilo štúdium na vysokej škole 1 990 561 chlapcov a 2 850 
223 dievčat, čo značí, že na stupni vysokoškolského vzdelávania študuje o 42 % viac 
dievčat než chlapcov, 

 2. v roku 2013 bez ohľadu na úroveň dosiahnutého vysokoškolského vzdelania zostala 
v 18 krajinách Únie miera zamestnanosti žien mladších ako 34 rokov nižšia ako 
miera zamestnanosti mužov s rovnakou úrovňou dosiahnutého vzdelania v tej istej 
vekovej skupine; 

1. je potešený dobrými výsledkami, ktoré dosahujú mladé Európanky pri štúdiu na 
vysokých školách, a konštatuje, že nie je žiadny dôvod mať pochybnosti o efektívnosti 
študijných programov v členských štátoch, pokiaľ ide o rovnosť príležitostí pri prístupe 
k štúdiu; 

2. konštatuje, že rozdiely medzi mužmi a ženami v prístupe na trh práce nemožno pripísať 
úrovni dosiahnutého vzdelania; 

3. žiada členky a členov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, aby sa zamerali na 
témy, ktoré sú v pôsobnosti ich výboru, najmä na odstránenie násilia páchaného na 
ženách v Únii; 

4. nabáda Parlament, aby dôsledne rešpektoval zásadu subsidiarity a suverenitu členských 
štátov v oblasti vzdelávania a za žiadnych okolností nezasahoval do problematiky 
študijných programov a v širšom zmysle do opatrení v oblasti vzdelávania, či už sa 
týkajú školstva alebo oblasti rodiny, kultúry alebo športu ; 

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
členských štátov. 

Or. fr 

 


