
 

AM\1071412LV.doc  PE565.789v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

2.9.2015 A8-0206/1 

Grozījums Nr.  1 

Sylvie Goddyn 

ENF grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0206/2015 

Liliana Rodrigues 

Iespēju radīšana meitenēm Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību 
2014/2250(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0206/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par iespēju radīšanu meitenēm Eiropas Savienībā ar 

izglītības palīdzību 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta dienestu 2015. gada martā izstrādāto infografiku 
„Women and education in the EU“, 

– Ħemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD), 

– Ħemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– Ħemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziĦojumu un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumu (A8-0206/2015), 

A. tā kā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas pilnvaras ir noteiktas Eiropas 
Parlamenta Reglamenta VI pielikumā (8. sasaukums, 2015. gada aprīlis), proti, tā ir 
atbildīga par: 

 1. sieviešu tiesību definēšanu, veicināšanu un aizstāvību Eiropas Savienībā un ar to 
saistītajiem Savienības pasākumiem; 

 2. sieviešu tiesību veicināšanu trešās valstīs; 

 3. vienlīdzīgu iespēju politiku, ieskaitot vīriešu un sieviešu vienlīdzības veicināšanu 
attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā; 

 4. visa veida uz dzimumu balstītas vardarbības un diskriminācijas novēršanu; 

 5. vienlīdzīgu iespēju principa īstenošanu un turpmāku attīstību visos politikas 
virzienos; 

 6. to starptautisko nolīgumu un konvenciju pārraudzību un īstenošanu, kas attiecas uz 
sieviešu tiesībām; 
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 7. izpratnes par sieviešu tiesībām popularizēšanu. 

B. tā kā saskaĦā ar Lisabonas līgumu un LESD izglītība nav nedz Komisijas, nedz 
Parlamenta kompetencē, bet gan tikai dalībvalstu kompetencē, ievērojot neaizskaramo 
subsidiaritātes pamatprincipu; 

C. tā kā Eiropas Parlamenta dienestu 2015. gada martā izstrādātajā infografikā „Women 
and education in the EU“ ir norādīts, ka: 

 1. 2012. gadā 1 990 561 jaunietis ieguva augstāko izglītību, salīdzinot ar 2 850 223 
jaunietēm, kas norāda uz atšėirību + 42 % apmērā, jaunu sieviešu īpatsvaram 
augstākās izglītības iegūšanā pārsniedzot jaunu vīriešu īpatsvaru; 

 2. 2013. gadā neatkarīgi no izglītības līmeĦa to sieviešu nodarbinātības līmenis, kas 
jaunākas par 34 gadiem, bija zemāks nekā attiecībā uz tās pašas vecuma grupas 
vīriešiem ar tādu pašu izglītības līmeni 18 Savienības dalībvalstīs, 

1. atzinīgi vērtē labos rezultātus, ko Eiropas jaunietes sasniegušas augstākās izglītības 
jomā, un norāda, ka nav vajadzības apšaubīt valstu mācību programmu efektivitāti 
attiecībā uz vienlīdzīgām iespējām izglītības iegūšanā; 

2. norāda, ka dzimumu atšėirības piekĜuvē darba tirgum nav saistītas ar personas izglītības 
līmeni; 

3. prasa Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai koncentrēties uz jautājumiem, 
kuri ir tās kompetencē, jo īpaši uz vardarbības pret sievietēm izskaušanu Savienībā; 

4. mudina Parlamentu izglītības jomā stingri ievērot subsidiaritātes un dalībvalstu 
suverenitātes principu un nekādā gadījumā neiejaukties izglītības programmu jomā un 
— plašāk — jebkādās izglītības darbībās skolās, ăimenēs vai kultūras un sporta 
pasākumos; 

5. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām. 

Or. fr 

 
 


