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Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0206/2015 

Usnesení Evropského parlamentu o zvyšování uplatnění dívek prostřednictvím 

vzdělávání v Evropské unii 

Evropský parlament, 

– s ohledem na infografiku z měsíce března 2015 s názvem „Women and education in the 

EU“, kterou zpracovaly útvary Evropského parlamentu, 

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a na stanovisko Výboru 

pro kulturu a vzdělávání (A8-0206/2015), 

A. vzhledem k tomu, že příslušnosti Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví jsou 

stanoveny v příloze VI jednacího řádu Evropského parlamentu, 8. volební období, 

duben 2015, a týkají se: 

 1. vymezení, prosazování a ochrany práv žen v Unii a opatření, která za tímto účelem 

Unie přijala; 

 2. prosazování práv žen ve třetích zemích; 

 3. politiky rovných příležitostí, včetně prosazování rovnosti příležitostí mezi muži 

a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti; 

 4. odstranění všech forem násilí a diskriminace založených na pohlaví; 

 5. zavádění a dalšího začlenění zásady rovných příležitostí ve všech oblastech; 

 6. plnění a uplatňování mezinárodních dohod a úmluv týkajících se práv žen; 

 7. podpory informovanosti o právech žen; 
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B. vzhledem k tomu, že podle Lisabonské smlouvy a SFEU nepřísluší ani Komisi, ani 

Parlamentu žádné pravomoci ve vzdělávání, v oblasti, která je výlučně v pravomoci 

členských států, a to v duchu neporušitelné a základní zásady subsidiarity; 

C. vzhledem k infografice z měsíce března 2015 s názvem „Women and education in 

the EU“, která upozorňuje na to, že: 

 1. v roce 2012 úspěšně ukončilo studium na vyšší nebo vysoké škole 1 990 561 hochů 

a 2 850 223 dívek, což značí, že na stupni vyššího vzdělávání studuje o 42 % více 

dívek než hochů, 

 2. v roce 2013 bez ohledu na úroveň dosaženého vyššího vzdělání zůstává v 18 zemích 

Unie míra zaměstnanosti žen mladších 34 let nižší než míra zaměstnanosti mužů téže 

úrovně dosaženého vzdělání a téže věkové skupiny; 

1. je potěšen dobrými výsledky, jichž dosahují mladé Evropanky při studiu vyšších 

a vysokých škol, a konstatuje, že není žádný důvod mít pochybnosti o efektivnosti 

studijních programů v členských státech, pokud jde o rovnost příležitostí při přístupu ke 

studiu; 

2. konstatuje, že rozdíly mezi muži a ženami v přístupu na trh práce nelze přičítat úrovni 

dosaženého vzdělání; 

3. žádá členky a členy Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, aby se zaměřili na témata, 

která jsou v působnosti jejich výboru, zejména na odstranění násilí páchaného na ženách 

v Unii; 

4. vybízí Parlament, aby důsledně respektoval subsidiaritu a suverenitu členských států 

v oblasti vzdělávání a nevměšoval se z jakýchkoli pohnutek do problematiky studijních 

programů a šířeji do jakýchkoli kroků na poli vzdělávání, ať již se týkají školství, 

rodinné péče nebo výchovy v oblasti kultury či sportu; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 

států. 

Or. fr 

 

 


