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Pozměňovací návrh 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Hlavními cíli programu spolupráce v 
oblasti vysokoškolského vzdělávání, který 
je zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu 
evropského vysokoškolského vzdělávání, 
podpořit porozumění mezi národy a také 
přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání ve třetích 
zemích a při tom zabránit odlivu mozků 
a podporovat ohrožené skupiny. 
Nejúčinnějšími prostředky k dosažení 
těchto cílů programu vysoké kvality jsou 
vysoce integrované studijní programy 
na postgraduální úrovni, partnerství pro 
spolupráci se třetími zeměmi, stipendia 
nejnadanějším studentům a projekty na 
zvýšení celosvětové přitažlivosti 
evropského vysokoškolského vzdělávání.

(7) Hlavními cíli programu spolupráce v 
oblasti vysokoškolského vzdělávání, který 
je zaměřen na třetí země, je přispět 
k osobnímu rozvoji zástupců evropské 
akademické obce, zvýšit kvalitu 
evropského vysokoškolského vzdělávání, 
podpořit porozumění mezi národy a také 
přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání ve třetích 
zemích a při tom zabránit odlivu mozků 
a podporovat ohrožené skupiny tak, aby 
bylo dosaženo sociální soudržnosti a byly 
překonány stereotypy. Nejúčinnějšími 
prostředky k dosažení těchto cílů programu 
vysoké kvality jsou vysoce integrované 
studijní programy, buď po šesté úrovni 
evropského rámce kvalifikací, nebo po 
prvním cyklu Evropského prostoru 
vysokoškolského vzdělávání (Boloňský 
proces), partnerství pro spolupráci se 
třetími zeměmi, stipendia nejnadanějším 
studentům a projekty na zvýšení 
celosvětové přitažlivosti evropského 
vysokoškolského vzdělávání.

Or. el

Pozměňovací návrh 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Společenství musí ve všech svých 
činnostech usilovat o odstranění nerovností 

(12) Společenství musí ve všech svých 
činnostech usilovat o odstranění nerovností 
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a o podporu rovného zacházení pro muže a 
ženy, jak stanoví čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

a o podporu rovného zacházení pro muže a 
ženy, jak stanoví čl. 3 odst. 2 Smlouvy a 
v souladu s cíly Plánu pro dosažení 
rovného postavení žen a mužů (2006–
2010) (KOM(2006)0092).

Or. el

Pozměňovací návrh 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Při provádění všech částí programu je 
nutné zlepšit jeho přístupnost pro občany 
ze znevýhodněných skupin a aktivně řešit 
zvláštní studijní potřeby lidí se zdravotním 
postižením, a to i udělením vyšších grantů 
s cílem zohlednit vyšší náklady zdravotně 
postižených účastníků.

(13) Při provádění všech částí programu je 
nutné zlepšit jeho přístupnost pro občany 
ze zranitelných skupin a aktivně řešit 
zvláštní studijní potřeby lidí se zdravotním 
postižením nebo lidí, kteří čelí obtížím 
spojeným s poruchami učení, a to i 
udělením vyšších grantů s cílem zohlednit 
vyšší náklady, které vznikají zdravotně 
postiženým účastníků i jejich rodinám.

Or. el

Pozměňovací návrh 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit 
kvalitu evropského vysokoškolského 
vzdělávání a podpořit dialog a porozumění 
mezi národy a kulturami prostřednictvím 
spolupráce se třetími zeměmi a podpořit 
cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj 
třetích zemí v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání.

1. Celkovým záměrem programu je zlepšit 
kvalitu evropského vysokoškolského 
vzdělávání, napomoci získávání 
kvalifikace s ohledem na budoucí rozvoj 
profesní dráhy i mobility mužů a žen
a podpořit dialog a porozumění mezi 
národy a kulturami prostřednictvím 
spolupráce se třetími zeměmi a podpořit 
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cíle vnější politiky EU a udržitelný rozvoj 
třetích zemí v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání.

Or. el

Pozměňovací návrh 15
Maria Petre

Návrh rozhodnutí
Čl. 3–odst. 2–písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost 
evropského vysokoškolského vzdělávání 
ve světě a také jeho přitažlivost pro státní 
příslušníky ze třetích zemí.

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost 
evropského vysokoškolského vzdělávání 
ve světě, jeho přitažlivost pro státní 
příslušníky ze třetích zemí a přístup k 
němu zvýhodnit pro ženy pocházející ze 
třetích zemí, zejména ženy žijící na 
venkově a v hospodářsky zaostalých 
oblastech.

Or. fr

Odůvodnění

Ženy z venkova mohou mít někdy ztížený přístup k programům, jako je tento, zejména pokud 
jde o informace o jejich existenci a nedostatek finančních prostředků, což může představovat 
překážku účasti v těchto programech. Navíc mohou ženy z venkova přispět k 
interkulturalismu.

Pozměňovací návrh 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost 
evropského vysokoškolského vzdělávání 
ve světě a také jeho přitažlivost pro státní 

d) zvýšit dostupnost, prestiž a viditelnost 
evropského vysokoškolského vzdělávání 
ve světě a také jeho přitažlivost pro vědce 
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příslušníky ze třetích zemí. a studenty obojího pohlaví ze třetích zemí.

Or. el

Pozměňovací návrh 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přispět k podpoře čistých i exaktních 
věd na základě rovnoprávnosti, aby mohly 
být co nejlépe využity na pracovním trhu, 
stejně jako k podpoře mladých v tom, aby 
svou kvalifikaci volili dle svého přání, 
aniž by se nechali omezovat stereotypy, 
zejména těmi, které se týkají rozdílů mezi 
muži a ženami.

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysokoškolské studenty na všech 
úrovních;

b) vysokoškolské studenty a studentky na 
všech úrovních;

Or. el
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Pozměňovací návrh 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podniknou nezbytné kroky k zajištění 
účinného fungování programu na úrovni
členského státu a v souladu s vnitrostátními 
zvyklostmi zapojí všechny strany působící 
ve vysokoškolském vzdělávání, přičemž se 
vynasnaží přijmout všechna vhodná 
opatření k odstranění právních a správních 
překážek;

a) podniknou nezbytné kroky k zajištění
účinného fungování programu na úrovni 
členského státu a v souladu s vnitrostátními 
zvyklostmi zapojí všechny strany působící 
ve vysokoškolském vzdělávání, přičemž se 
vynasnaží přijmout všechna vhodná 
opatření k odstranění právních a správních 
překážek a k zaručení rovného zacházení;

Or. el

Pozměňovací návrh 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
čl. 10 písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zlepšením znalostní základny 
evropského hospodářství a přispíváním k 
posílení celosvětové konkurenceschopnosti 
Evropské unie;

a) zlepšením znalostní základny 
evropského hospodářství a přispíváním 
k tvorbě pracovních míst v souladu s cíli 
Lisabonské strategie i k posílení 
celosvětové konkurenceschopnosti 
Evropské unie;

Or. el
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Pozměňovací návrh 21
Maria Petre

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporou rovnosti žen a mužů a 
přispíváním k boji proti všem formám 
diskriminace založené na pohlaví, rase 
nebo etnickém původu, náboženském 
vyznání nebo světovém názoru, zdravotním 
postižení, věku nebo sexuální orientaci.

d) podporou rovnosti žen a mužů a 
přispíváním k boji proti všem formám 
diskriminace založené na pohlaví, rase 
nebo etnickém původu, náboženském 
vyznání nebo světovém názoru, zdravotním 
postižení či poruše učení (zejména 
dyslexie, dyspraxie a dyskalkulie), věku 
nebo sexuální orientaci s cílem podporovat 
rovné zacházení a dlouhodobě bojovat 
proti těmto formám diskriminace 
ve třetích zemích tak, aby byli mladí lidé 
i ženy povzbuzováni k účasti 
na společenském, hospodářském 
a politickém životě své země.

Or. fr

Odůvodnění

Ne všechny členské státy považují poruchy učení (zejména dyslexii, dyspraxii a dyskalkulii) 
za zdravotní postižení. Navíc způsoby vzdělávání studentů s těmito poruchami, například 
pokud jde o možnost používat během zkoušek počítač, jsou od jednoho členského státu 
k druhému velmi odlišné. Těmto studentům je třeba poskytnout rovné příležitosti. Mimo to by 
Evropská unie měla sdílet své zkušenosti a v rámci vzdělávání podporovat hodnoty 
demokracie, tolerance a dodržování práv.

Pozměňovací návrh 22
Maria Petre

Návrh rozhodnutí
Čl. 10 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rovnoměrným geografickým 
rozdělením studentů ze třetích zemí 
účastnících se tohoto programu, zejména 
pokud jde o oblast Černého moře.
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Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozdělení mezi oblasti původu studentů, zejména 
pokud jde o oblast Černého moře, sousedící s Evropskou unií, s níž je důležité spolupráci 
v oblasti vzdělávání posílit. 

Pozměňovací návrh 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Příloha – Akce 1 – bod A. Magisterské programy Erasmus Mundus – odst. 2 – písm h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) vyhradí určitý minimální počet míst pro 
studenty z evropských a třetích zemí, jimž 
byla na základě programu poskytnuta 
finanční podpora, a zajistí jejich přijetí;

h) stanoví podíl z celkového počtu míst pro 
přijetí a ubytování studentů i studentek 
z evropských a třetích zemí, jimž byla 
na základě programu poskytnuta finanční 
podpora;

Or. EL

Pozměňovací návrh 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Příloha – Akce 1 – bod C. Stipendia – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Společenství zaručuje existenci 
transparentních kritérií pro poskytování 
stipendií, která zohledňují mimo jiné 
dodržování zásady rovnosti příležitostí 
a nediskriminace.

Or. el
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Pozměňovací návrh 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh rozhodnutí
Příloha – Akce 2: Partnerství Erasmus Mundus s vysokoškolskými institucemi ve třetích 
zemích včetně stipendií – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uskutečňují výměnu studentů na všech 
úrovních vysokoškolského vzdělávání (od 
bakalářského po post-doktorské), 
akademických pracovníků 
a vysokoškolských učitelů na různě dlouhá 
období mobility včetně možnosti 
pracovních stáží na určitou dobu. V rámci 
mobility musí evropští státní příslušníci 
cestovat do třetích zemí a státní příslušníci 
ze třetích zemí do evropských zemí. 
Program také umožní přijímat státní 
příslušníky ze třetích zemí, kteří nejsou 
napojeni na instituce ve třetích zemích 
účastnící se partnerství, a zahrnout i 
zvláštní ustanovení týkající se ohrožených 
skupin podle politického a 
socioekonomického kontextu daného 
regionu/země;

c) uskutečňují výměnu studentů na všech 
úrovních vysokoškolského vzdělávání (od 
bakalářského po post-doktorské), 
akademických pracovníků 
a vysokoškolských učitelů na různě dlouhá 
období mobility včetně možnosti 
pracovních stáží na určitou dobu. V rámci 
mobility musí evropští státní příslušníci 
cestovat do třetích zemí a státní příslušníci 
ze třetích zemí do evropských zemí, 
nezávisle na případné účasti třetích zemí 
v partnerstvích. Program také umožní 
přijímat státní příslušníky ze třetích zemí, 
kteří nejsou napojeni na instituce ve třetích 
zemích účastnící se partnerství, a zahrnout 
i zvláštní ustanovení předpokládající 
rovnoměrnou účast mužů a žen, stejně 
jako ohrožených skupin podle politického 
a socioekonomického kontextu daného 
regionu/země;

Or. el
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