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Predlog spremembe  1 

Sylvie Goddyn 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0206/2015 

Liliana Rodrigues 

Opolnomočenje deklic v EU z izobraževanjem 

2014/2250(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0206/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o opolnomočenju deklic v Evropski uniji z 

izobraževanjem 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju infografike, ki so jo marca 2015 pod naslovom „Women and education 

in the EU“ pripravile službe Evropskega parlamenta, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravice žensk in enakost spolov ter mnenja Odbora 

za kulturo in izobraževanje (A8-0206/2015), 

A. ker so pristojnosti Odbora za pravice žensk in enakost spolov opredeljene v prilogi VI 

Poslovnika Evropskega parlamenta, 8. parlamentarno obdobje, april 2015, in so: 

 1. opredeljevanje, uresničevanje in zaščita pravic žensk v Uniji in podobni ukrepi 

Unije; 

 2 uresničevanje pravic žensk v tretjih državah; 

 3. politika enakih možnosti, vključno s spodbujanjem enakosti moških in žensk glede 

priložnosti na trgu dela in obravnave na delovnem mestu; 

 4 odprava vseh oblik nasilja in diskriminacije glede na spol; 

 5. izvajanje in nadaljnji razvoj načela vključevanja enakosti spolov v vsa področja 

politike; 

 6. nadaljnja obravnava in izvajanje mednarodnih sporazumov in konvencij o pravicah 

žensk; 

 7. ozaveščanje o pravicah žensk; 
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B. ker glede na Lizbonsko pogodbo in PDEU za področje izobraževanja nista pristojna ne 

Komisija ne Parlament, saj so za to področje v skladu z nedotakljivim in temeljnim 

načelom subsidiarnosti izključno pristojne države članice; 

 

C. ker infografika iz meseca marca 2015 z naslovom „Women and education in the EU“ 

navaja, da: 

 1. je bilo leta 2012 med diplomanti visokih šol 1.990.561 fantov in 2.850.223 deklet, 

  kar pomeni, da se za visokošolski študij odloča kar 42 % več deklet kot fantov; 

 

 2. je bila leta 2013 stopnja brezposelnosti med ženskami, mlajšimi od 34 let, v 18  

  državah Unije nižja od brezposelnosti med prav toliko starimi moškimi z doseženo 

  isto stopnjo izobrazbe; 

1. izraža zadovoljstvo nad tem, kako uspešne so mlade Evropejke med visokošolskim 

študijem, in ugotavlja, da ni nobene potrebe po tem, da bi pod vprašaj postavljali 

nacionalne šolske programe in njihovo učinkovitost, kar zadeva enake možnosti glede 

dostopa do študija; 

2. ugotavlja, da razkorak med ženskami in moškimi pri dostopanju do trga dela ni 

posledica dosežene stopnje usposobljenosti; 

3. poziva člane Odbora za pravice žensk in enakost spolov, naj se osredotočajo na zadeve, 

ki so v pristojnosti tega odbora, zlasti na odpravo nasilja, katerega žrtve so ženske v 

Uniji; 

4. spodbuja Parlament, naj strogo spoštuje subsidiarnost in suverenost držav članic na 

področju izobraževanja in naj se v nobenem primeru ne vmešava v šolske programe 

oziroma širše v izobraževalne ukrepe, pa naj bo to v zvezi s šolo, družinskim krogom ali 

kulturnimi in športnimi dejavnostmi; 

5. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam 

držav članic. 

Or. fr 

 

 


