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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0206/2015 

Europaparlamentets resolution om att stärka flickor genom utbildning i EU 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av informationsgrafiken Women and education in the EU från mars 
2015, utarbetad av parlamentets avdelningar, 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män och yttrandet från utskottet för kultur och utbildning 
(A8-0206/2015), och av följande skäl: 

A. Ansvarsområdena för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män fastställs i bilaga VI till Europaparlamentets arbetsordning, åttonde 
valperioden, april 2015. Dessa rör följande: 

 1. Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i Europeiska unionen och 
unionsåtgärder i samband med detta. 

 2 Främjande av kvinnors rättigheter i tredjeland. 

 3. Politik för lika möjligheter, däribland främjande av lika möjlighet för kvinnor och 
män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen. 

 4 Undanröjande av alla former av könsrelaterat våld och könsdiskriminering. 

 5. Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer. 

 6. Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om 
kvinnors rättigheter. 

 7. Uppmuntran av medvetenhet om kvinnors rättigheter. 
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B. Med hänsyn till Lissabonfördraget och EUF-fördraget har varken kommissionen eller 
parlamentet behörighet i utbildningsfrågor, som uteslutande faller inom 
medlemsstaternas ansvarsområde i enlighet med den omkränkbara och grundläggande 
subsidiaritetsprincipen. 

C. I informationsgrafiken Women and education in the EU från mars 2015 kan man läsa 
följande: 

 1. 1 990 561 unga män utexaminerades från högre utbildning 2012, att jämföras med 
2 850 223 unga kvinnor. Andelen unga kvinnor som bedrev högre studier var alltså 
42 % högre.   

 2. År 2013 var sysselsättningsgraden bland kvinnor under 34 år, oavsett examensnivå, 
lägre än bland län med samma examensnivå och i samma ålderskategori i 18 av 
unionens länder. 

1. Europaparlamentet gläds över de goda studieresultaten för unga europeiska kvinnor 
inom den högre utbildningen och konstaterar att det inte finns någon anledning att 
betvivla de nationella läroplanernas effektivitet i fråga om lika möjligheter till 
utbildning. 

2. Europaparlamentet konstaterar att skillnaderna mellan kvinnor och män i fråga om 
tillträde till arbetsmarknaden inte beror på utbildningsnivån. 

3. Europaparlamentet uppmanar ledamöterna i utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män att fokusera på ämnen som faller inom deras 
utskotts ansvarsområde, särskilt undanröjande av våld mot kvinnor i unionen. 

4. Europaparlamentet uppmanas att strikt respektera subsidiaritetsprincipen och 
medlemsstaternas suveränitet på utbildningsområdet och att under inga omständigheter 
blanda sig i läroplaner eller i utbildningsinsatser i största allmänhet, vare sig inom 
skolan, familjen, kulturen eller idrotten. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar. 

Or. fr 

 


