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Relatório A8-0206/2015 

Liliana Rodrigues 

Empoderamento das jovens através da educação na União Europeia 

2014/2250(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0206/2015 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o empoderamento das jovens através da 

educação na União Europeia 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a Infografia de março de 2015 intitulada "Women and education in the 

EU", elaborada pelos serviços do Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE),  

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros e o parecer da Comissão do Cultura e Educação (A8-0206/2015), 

A. Considerando as atribuições da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 

Géneros, tal como definidas no anexo VI do Regimento do Parlamento Europeu, 8.ª 

legislatura, nomeadamente: 

 1. definição, fomento e proteção dos direitos da mulher na União e as medidas da UE 

na matéria; 

 2 promoção dos direitos da mulher nos países terceiros; 

 3. política da igualdade de oportunidades, incluindo a promoção da igualdade entre 

homens e mulheres no que se refere às suas oportunidades no mercado de trabalho e 

ao tratamento no trabalho;  

 4 eliminação de todas as formas de violência e discriminação com base no sexo;  

 5. aplicação e desenvolvimento do princípio da integração da perspetiva do género em 

todos os setores;  

 6. acompanhamento e aplicação dos acordos e convenções internacionais relacionados 

com os direitos da mulher;  
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 7. fomento da sensibilização para os direitos da mulher; 

B. Considerando que, à luz do Tratado de Lisboa e do TFUE, nem a Comissão nem o 

Parlamento são competentes em matéria de educação, domínio que é da exclusiva 

competência dos Estados-Membros, em nome do princípio inviolável e fundador da 

subsidiariedade; 

C. Considerando a Infografia de março de 2015 intitulada "Women and Education in the 

EU", que recorda o seguinte: 

 1. em 2012, 1 990 561 rapazes obtiveram habilitações de nível superior 

comparativamente a 2 850 223 raparigas, o que aponta para uma diferença de +42 % 

a favor das raparigas no que respeita ao prosseguimento de estudos superiores; 

 2. em 2013, em 18 países da União e independentemente do nível de formação 

alcançado, a taxa de emprego das mulheres com menos de 34 anos continua a ser 

inferior à dos homens com o mesmo nível de habilitações e na mesma faixa etária; 

1. Congratula-se com os bons resultados alcançados pelas jovens europeias nos seus 

estudos superiores e constata que não há necessidade de pôr em questão a eficácia dos 

programas escolares nacionais em matéria de igualdade de oportunidades no acesso aos 

estudos; 

2. Constata que as disparidades entre homens e mulheres no que respeita ao acesso ao 

mercado de trabalho não se devem ao nível de formação; 

3. Solicita aos membros da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

que se concentrem nas questões da competência da sua Comissão, em particular a 

eliminação da violência contra as mulheres na União Europeia; 

4. Insta o Parlamento a respeitar estritamente a subsidiariedade e a soberania dos 

Estados-Membros em matéria de educação e a não interferir em circunstância alguma 

nos currículos escolares e, num contexto mais lato, em qualquer ação em matéria de 

educação, seja ela no contexto escolar, familiar ou cultural e desportivo; 

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos dos Estados-Membros. 

Or. fr 

 


