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Изменение 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Главните цели на програмата за 
сътрудничество в областта на висшето 
образование, предназначена за трети 
страни са подобряване на качеството на 
Европейското висше образование, 
насърчаване на разбирателството между 
хората, както и допринасяне за 
устойчивото развитие на трети страни в 
областта на висшето образование не 
чрез изтичането на мозъци, като се
облагодетелстват уязвимите групи, това 
са. Най-ефективните средства за 
постигане на посочените цели в 
програмата за високи постижения са 
силно интегрираните учебни програми 
за следдипломна квалификация, 
партньорствата за сътрудничество с 
трети страни, стипендиите за най-
надарените студенти и проектите за 
глобално повишаване на 
привлекателността на европейското 
висше образование.

Главните цели на програмата за 
сътрудничество в областта на висшето 
образование, предназначена за трети 
страни са приносът за личното 
осъществяване на университетските 
кадри в Европа, подобряване на 
качеството на Европейското висше 
образование, насърчаване на 
разбирателството между народите, 
както и допринасяне за устойчивото 
развитие на трети страни в областта на 
висшето образование като се 
предотврати изтичането на мозъци, 
чрез облагодетелстване на уязвимите 
групи от населението, с цел да се 
постигне социално сближаване и 
премахването на стереотипите. Най-
ефективните средства за постигане на 
посочените цели в програмата за високи 
постижения са силно интегрираните 
учебни програми за следдипломна 
квалификация, както след шесто ниво 
на Европейската квалификационна 
рамка, така и след първия цикъл на 
Европейското пространство за висше 
образование (Процес от Болоня),
партньорствата за сътрудничество с 
трети страни, стипендиите за най-
надарените студенти и проектите за 
глобално повишаване на 
привлекателността на европейското
висше образование.

Or. el
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Изменение 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Във всички свои дейности 
Общността трябва да се стреми да 
елиминира неравенството и да насърчи 
равнопоставеността между мъжете и 
жените, както е предвидено в член 3, 
параграф 2 от Договора.

Във всички свои дейности Общността 
трябва да се стреми да премахва 
неравенствата и да насърчава 
равенството между мъжете и жените 
съгласно член 3, параграф 2 от Договора 
и в съответствие с целите, 
набелязани в пътната карта за 
равенство между жените и мъжете 
(2006 - 2010 г.) (COM(2006)0092).

Or. el

Изменение 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да се разшири достъпа за 
групи в неравностойно положение и 
да се посрещнат активно специфичните 
образователни нужди на лицата с 
увреждания при прилагането на всички 
части на програмата, включително 
посредством използването на по-големи 
помощи, за да се отразят 
допълнителните разходи за участници 
с увреждания.

Необходимо е да се разшири достъпа за 
по-уязвими групи и да се посрещнат 
активно специфичните образователни 
нужди на лицата с увреждания или
лица, срещащи затруднения в 
обучението, при прилагането на всички 
части на програмата, включително 
посредством използването на по-големи 
помощи, за да се отразят 
допълнителните разходи, които се 
налагат на съответните участници 
и на техните семейства.

Or. el
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Изменение 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Член 3, параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Крайната цел на програмата е да 
подобри качеството на Европейското
висше образование и да насърчи 
диалога и разбирателството между 
народите и културите посредством 
сътрудничество с трети страни, както и 
да допринесе за общата външна 
политика на ЕС и устойчивото развитие 
на трети страни в областта на висшето 
образование.

1. Крайната цел на програмата е да 
подобри качеството на Европейското 
висше образование, да улесни 
придобиването на квалификация с 
оглед на бъдещото професионално 
развитие и на мобилността на 
мъжете и жените, както и да 
насърчи диалога и разбирателството 
между народите и културите 
посредством сътрудничество с трети 
страни, както и да допринесе за общата 
външна политика на ЕС и устойчивото 
развитие на трети страни в областта на 
висшето образование.

Or. el

Изменение 15
Maria Petre

Предложение за решение
Член 3, параграф 2, буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да подобри достъпността и да 
подобри визията и прозрачността на 
Европейското висше образование в 
света, както и привлекателността му за 
граждани на трети страни.

г) да подобри достъпността на 
европейското висше образование и даде 
предимство на достъпа до него на 
жени от трети страни, и по-
специално на тези живеещи в селски
райони и райони в неравностойно 
икономическо положение, като 
подобри неговия положителен имидж 
по света, както и привлекателността му 
за граждани на трети страни.

Or. fr
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Justification

L'accès à des programmes tels que celui-ci peut parfois être difficile pour les femmes issues 
du milieu rural, notamment en ce qui concerne l'information sur leur existence tout comme le 
manque de ressources financières, qui peut constituer une barrière à l'inscription dans ces
programmes. De plus, les femmes du milieu rural peuvent apporter une contribution 
supplémentaire à l'interculturalité.

Изменение 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Член 3, параграф 2, буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да подобри достъпността и да 
подобри визията и прозрачността на 
Европейското висше образование в 
света, както и привлекателността му за 
граждани на трети страни.

г) да подобри достъпността и да 
подобри положителния имидж на 
Европейското висше образование в 
света, както и привлекателността му за 
изследователи и студенти от двата 
пола, които са граждани на трети 
страни.

Or. el

Изменение 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Член 3, параграф 2, буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да спомогне за насърчаването на 
равностойни начала както на 
теоретичните, така и на 
позитивните науки, с оглед 
подобряване на тяхното положение 
спрямо пазара на труда, както и с цел 
да окуражи младите хора да 
съчетават своята квалификация с 
наличния избор, без да се влияят от 
стереотипи, по-специално от тези, 
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касаещи пола.

Or. el

Изменение 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Член 5, буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) студентите от всички образователно-
квалификационни степени на висшето 
образование;

(не се отнася до българския текст)

Or. el

Изменение 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Член 6, параграф 2, буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират ефективното протичане 
на програмата на равнище държава-
членка, като включват всички 
заинтересовани страни във висшето 
образование в съответствие с 
националните практики, и полагат 
усилия да се приемат такива мерки, 
които биха подпомогнали премахването 
на правните и административни 
бариери;

а) предприемат необходимите стъпки, за 
да гарантират ефективното протичане 
на програмата на равнище държава-
членка, като включват всички 
заинтересовани страни във висшето 
образование в съответствие с 
националните практики, и полагат 
усилия да се приемат такива мерки, 
които биха подпомогнали премахването 
на правните и административни бариери 
и гарантиране на равностойно 
третиране;

Or. el
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Изменение 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Член 10, буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) укрепване на базираната на знанието 
европейска икономика и спомагане за 
засилването на 
конкурентоспособността на ЕС в 
световен мащаб;

а) укрепване на базираната на знанието 
европейска икономика и спомагане за 
създаването на работни места, в 
съответствие с целите на 
стратегията от Лисабон, както и за 
укрепване на конкурентоспособността 
на ЕС в световен мащаб;

Or. el

Изменение 21
Maria Petre

Предложение за решение
Член 10, буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и допринасяне за 
борбата с всички форми на 
дискриминация, основани на пола, расов 
или етнически произход, религия или 
вяра, физически увреждания, възраст 
или сексуална ориентация.

г) насърчаване на равенството между 
мъжете и жените и допринасяне за 
борбата с всички форми на 
дискриминация, основани на пола, расов 
или етнически произход, религия или 
вяра, физически увреждания или 
затруднения в обучението (по-
специално дислексия, диспраксия и 
дискалкулия), възраст или сексуална 
ориентация, с оглед насърчаването на 
това равенство и борбата срещу тези 
форми на дискриминация в 
дългосрочен план в трети страни, с 
цел да се стимулира активното 
участие на младите хора и на 
жените в социалния, икономическия 
и политическия живот на техните 
страни.
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Or. fr

Justification

Tous les États membres ne considèrent pas les difficultés d'apprentissage (dyslexie, dyspraxie 
et dyscalculie notamment) comme un handicap. De surcroît les modalités prévues pour la 
scolarité des étudiants atteints par ces troubles, autorisation d'utiliser un PC pendant les 
examens par exemple, sont très différentes d'un État membre à l'autre. Une chance égale doit 
être donnée à ces étudiants. Par ailleurs l'Union européenne se doit de partager des 
expériences et de promouvoir dans l'enseignement les valeurs de démocratie, de tolérance et 
de respect des droits.

Изменение 22
Maria Petre

Предложение за решение
Член 10, буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) осъществяване на справедливо 
географско разпределение на 
студентите от трети страни, 
участващи в програмата, по-
специално що се отнася до 
черноморския регион.

Or. fr

Justification

Il est important qu'une répartition équitable entre régions d'origine des étudiants soit 
instaurée, tout particulièrement en ce qui concerne la région de la mer Noire, région à la 
frontière de l'Union européenne avec laquelle il est important de renforcer la coopération en 
matière d'éducation.
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Изменение 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение, Действие 1, буква A. Магистърски програми на „Еразмус Мундус“, 
параграф 2, буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) запазват минимум места за и 
приемат Европейски студенти и 
студенти от трети страни, на които е 
отпусната финансова помощ съгласно 
програмата;

з) на основата на общия брой места,
определят процент за приемане и 
настаняване на студенти от двата 
пола от европейски страни и студенти 
от трети страни, на които е отпусната 
финансова помощ съгласно програмата;

Or. EL

Изменение 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение, Действие 1, буква В. Стипендии, параграф 1, буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Общността гарантира наличието 
на прозрачни критерии за 
отпускането на стипендии, които 
вземат под внимание, наред с друго, 
спазването на принципа за равните 
възможности и на недискриминация.

Or. el

Изменение 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за решение
Приложение, Действие 2: Партньорства на „Еразмус Мундус“ с висши учебни 
заведения от трети страни, включително стипендии, параграф 2, буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обменя студенти на всички нива на в) обменя студенти на всички нива на 
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висшето образование (от бакалаври до 
следдокторски степени), преподаватели 
и персонал от висшето образование за 
периоди на мобилност с различна 
дължина, включително възможността за 
стажантски периоди. Мобилността 
трябва да придвижва Европейски 
граждани към трети страни и граждани 
на трети страни към Европейските 
страни. Схемата също така ще позволи 
на приемането на граждани на трета 
страна, които не са свързани с висши 
учебни заведения от трети страни, 
свързани с партньорства, както и 
включва специфични разпоредби за
групи в неравностойно положение, 
както е подходящо за политическия и 
социално-икономическия контекст на 
съответния регион/страна;

висшето образование (от бакалаври до 
следдокторски степени), преподаватели 
и персонал от висшето образование за 
периоди на мобилност с различна 
продължителност, включително 
възможността за стажантски периоди. 
Мобилността трябва да придвижва 
Европейски граждани към трети страни 
и граждани на трети страни към 
Европейските страни, независимо от 
евентуалното участие на трети 
страни в партньорствата. Схемата 
също така ще позволи на приемането на 
граждани на трета страна, които не са 
свързани с висши учебни заведения от 
трети страни, асоциирани с 
партньорства, както и включва 
специфични разпоредби, предвиждащи 
равно участие на жените и мъжете, 
както и на групите в неравностойно 
положение, в съответствие с
политическия и социално-
икономическия контекст на съответния 
регион/страна;

Or. el
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