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Ændringsforslag 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De centrale mål for et 
samarbejdsprogram vedrørende 
videregående uddannelser, der er rettet 
mod tredjelande, er at forbedre de 
europæiske videregående uddannelsers 
kvalitet, fremme den mellemfolkelige 
forståelse og medvirke til den bæredygtige 
udvikling i tredjelandenes videregående 
uddannelser for således at undgå 
hjerneflugt og samtidig begunstige sårbare 
grupper. Den mest effektive måde at nå 
disse mål på gennem et ekspertprogram er 
at tilbyde fuldt integrerede 
studieprogrammer på ph.d.-niveau, indgå 
samarbejdspartnerskaber med tredjelande, 
tildele stipendier til de dygtigste studerende 
og gennemføre projekter, der skal gøre de 
europæiske videregående uddannelsers 
mere attraktive over for resten af verden..

(7)De centrale mål for et 
samarbejdsprogram vedrørende 
videregående uddannelser, der er rettet 
mod tredjelande, er at bidrage til 
europæiske universitetsfolks personlige 
tilfredsstillelse, at forbedre de europæiske 
videregående uddannelsers kvalitet, 
fremme den mellemfolkelige forståelse og 
medvirke til den bæredygtige udvikling i 
tredjelandenes videregående uddannelser 
for således at undgå hjerneflugt og 
samtidig begunstige sårbare grupper med 
henblik på at fremme social samhørighed 
og at eliminere kønsstereotyper. Den mest 
effektive måde at nå disse mål på gennem 
et ekspertprogram er at tilbyde fuldt 
integrerede studieprogrammer, enten efter 
sjette trin i den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer eller 
efter første trin i det europæiske område 
for videregående uddannelser (Bologna-
processen), indgå samarbejdspartnerskaber 
med tredjelande, tildele stipendier til de 
dygtigste studerende og gennemføre 
projekter, der skal gøre de europæiske 
videregående uddannelsers mere attraktive 
over for resten af verden.

Or. el
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Ændringsforslag 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I alle sine aktiviteter må Fællesskabet 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. 
traktatens artikel 3, stk. 2.

(12) I alle sine aktiviteter må Fællesskabet 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. 
traktatens artikel 3, stk. 2, og i 
overensstemmelse med målene i 
køreplanen for ligestilling mellem kvinder 
og mænd (2006-2010) (KOM(2006)0092).

Or. el

Ændringsforslag 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Ved gennemførelsen af alle 
programmets dele er det nødvendigt at 
udvide ugunstigt stillede gruppers adgang 
til videregående uddannelse og aktivt løse 
de særlige problemer, som handicappede 
står over for i uddannelsessituationen, bl.a. 
ved at yde højere stipendier, som skal 
dække de handicappede deltageres 
ekstraudgifter.

(13) Ved gennemførelsen af alle 
programmets dele er det nødvendigt at 
udvide sårbare gruppers adgang til 
videregående uddannelse og aktivt løse de 
særlige problemer, som handicappede eller 
personer med indlæringsvanskeligheder 
står over for i uddannelsessituationen eller 
oplever i forbindelse med gennemførelse af 
uddannelse, bl.a. ved at yde højere 
stipendier, som skal dække de 
ekstraudgifter, der pålægges 
handicappede deltagere og deres familier.

Or. el
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Ændringsforslag 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Artikel 3, stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den overordnede målsætning for 
programmet er at højne kvaliteten af de 
europæiske videregående uddannelser og 
fremme den mellemfolkelige dialog og 
forståelsen af forskellige kulturer gennem 
samarbejde med tredjelande, at fremme 
EU's eksterne politik, og at medvirke til 
tredjelandenes bæredygtige udvikling 
inden for videregående uddannelse.

1. Den overordnede målsætning for 
programmet er at højne kvaliteten af de 
europæiske videregående uddannelser, at 
lette erhvervelse af kvalifikationer med 
henblik på at forbedre 
karriereperspektiver og mobilitet for både 
mænd og kvinder og fremme den 
mellemfolkelige dialog og forståelsen af 
forskellige kulturer gennem samarbejde 
med tredjelande, at fremme EU's eksterne 
politik, og at medvirke til tredjelandenes 
bæredygtige udvikling inden for 
videregående uddannelse.

Or. el

Ændringsforslag 15
Maria Petre

Forslag til afgørelse
Artikel 3, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at forbedre adgangen til de europæiske 
videregående uddannelser, højne deres
profil og synlighed over for resten af 
verden og gøre dem mere attraktive for 
tredjelandsstatsborgere.

d) at forbedre adgangen til de europæiske 
videregående uddannelser, lette adgangen 
for kvinder fra tredjelande, navnlig dem, 
der stammer fra landdistrikter og 
økonomisk dårligt stillede områder, højne
uddannelsernes profil og synlighed over 
for resten af verden og gøre dem mere 
attraktive for tredjelandsstatsborgere.

Or. fr
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Begrundelse

Adgangen til programmer af denne art kan til tider være vanskelig for kvinder fra 
landdistrikter, navnlig for så vidt angår information om deres eksistens og manglende 
finansielle ressourcer, der kan udgøre en hindring for tilmelding til disse programmer. 
Derudover kan kvinder fra landdistrikter bidrage yderligere til det tværkulturelle samspil.

Ændringsforslag 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Artikel 3, stk. 2, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at forbedre adgangen til de europæiske 
videregående uddannelser, højne deres 
profil og synlighed over for resten af 
verden og gøre dem mere attraktive for 
tredjelandsstatsborgere.

d) at forbedre adgangen til de europæiske 
videregående uddannelser, højne deres 
profil og synlighed over for resten af 
verden og gøre dem mere attraktive for 
forskere og studerende af begge køn, der 
er tredjelandsstatsborgere.

Or. el

Ændringsforslag 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Artikel 3, stk. 2, litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at bidrage til at fremme de teoretiske 
videnskaber og naturvidenskaberne på 
lige fod med henblik på at udnytte dem 
bedst muligt på arbejdsmarkedet, samtidig 
med at de unge opfordres til at tilpasse 
deres valg til deres kvalifikationer uden at 
lade sig hæmme af stereotyper, navnlig 
kønsstereotyper.

Or. el
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Ændringsforslag 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Artikel 5, litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) studerende på videregående 
uddannelser, alle niveauer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Ændringsforslag 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Artikel 6, stk. 2, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tager de nødvendige skridt til at sikre en 
effektiv afvikling af programmet på 
medlemsstatsplan, inddrager alle berørte 
parter inden for videregående uddannelse i 
overensstemmelse med national praksis og 
tilstræber herunder at vedtage de 
foranstaltninger, der måtte være passende 
for at fjerne retlige og administrative 
forhindringer

a) tager de nødvendige skridt til at sikre en 
effektiv afvikling af programmet på 
medlemsstatsplan, inddrager alle berørte 
parter inden for videregående uddannelse i 
overensstemmelse med national praksis og 
tilstræber herunder at vedtage de 
foranstaltninger, der måtte være passende 
for at fjerne retlige og administrative 
forhindringer samt at sikre ligebehandling

Or. el
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Ændringsforslag 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Artikel 10, litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbedre den europæiske økonomis 
videngrundlag og bidrage til at styrke EU's 
konkurrenceevne på verdensplan

a) forbedre den europæiske økonomis 
videngrundlag og bidrage til at skabe 
arbejdspladser, i overensstemmelse med 
målene i Lissabonstrategien, samt styrke 
EU's konkurrenceevne på verdensplan

Or. el

Ændringsforslag 21
Maria Petre

Forslag til afgørelse
Artikel 10, litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme ligestillingen mellem mænd og 
kvinder ved at bidrage til bekæmpelse af 
alle former for forskelsbehandling på grund 
af køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering.

d) fremme ligestillingen mellem mænd og 
kvinder ved at bidrage til bekæmpelse af 
alle former for forskelsbehandling på grund 
af køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, handicap eller 
indlæringsvanskeligheder (navnlig 
dysleksi, dyspraksi og dyskalkuli), alder 
eller seksuel orientering med henblik på at 
fremme denne ligestilling og 
bekæmpelsen på lang sigt af disse former 
for forskelsbehandling i tredjelande og 
således tilskynde unge og kvinder til at 
deltage aktivt i det sociale, økonomiske og 
politiske liv i deres land.

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke alle medlemsstater, der anser indlæringsvanskeligheder (navnlig dysleksi, 
dyspraksi og dyskalkuli) for at være et handicap. Desuden er de bestemmelser for 
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skolegangen, der finder anvendelse på studerende med sådanne indlæringsvanskeligheder, 
f.eks. tilladelse til anvendelse af en pc til eksamen, vidt forskellige fra den ene medlemsstat til 
den anden. Disse studerende bør gives lige muligheder. I øvrigt bør EU dele sine erfaringer 
og fremme værdier som demokrati, tolerance og respekt af rettigheder i undervisningen.

Ændringsforslag 22
Maria Petre

Forslag til afgørelse
Artikel 10, litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) gennemføre en rimelig geografisk 
fordeling af de tredjelandsstuderende, der 
deltager i programmet, navnlig for så vidt 
angår Sortehavsområdet

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at gennemføre en rimelig fordeling af de studerende efter oprindelsesområde, 
navnlig for så vidt angår sortehavsområdet, der grænser op til EU, og med hvilket det er 
vigtigt at styrke samarbejdet på uddannelsesområdet.

Ændringsforslag 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Bilag, foranstaltning 1, punkt A, Erasmus Mundus-mastersprogrammer, afsnit 2, nr. h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Afsætter et mindste antal pladser til 
studerende fra Europa og tredjelande, som 
har modtaget finansiel støtte gennem 
programmet, og sørger for indkvartering 
af disse studerende.

h) Fastsætter en procentdel af det samlede 
antal pladser til modtagelse og 
indkvartering af studerende af begge køn
fra Europa og tredjelande, som har 
modtaget finansiel støtte gennem 
programmet.

Or. el
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Ændringsforslag 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Bilag, foranstaltning 1, punkt C, Stipendier, punkt 1, litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Fællesskabet sikrer gennemsigtige 
kriterier for tildeling af stipendier, hvor 
der bl.a. er taget hensyn til princippet om 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling.

Or. el

Ændringsforslag 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Forslag til afgørelse
Bilag, foranstaltning 2: Erasmus Mundus-partnerskaber med højere 
uddannelsesinstitutioner i tredjelande, herunder en stipendieordning, punkt 2, litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Udveksler studerende på alle niveauer 
inden for videregående uddannelse (fra 
bachelor-niveau til ph.d.-niveau), 
akademikere og personale på de 
videregående uddannelser i 
mobilitetsperioder af varierende længde, 
hvilket også omfatter muligheden for 
praktikophold. Mobilitet betyder, at 
statsborgere fra europæiske lande skal rejse 
til tredjelande, og at tredjelandsstatsborgere 
skal rejse til europæiske lande. Ordningen 
giver også mulighed for at modtage 
tredjelandsstatsborgere, som ikke er knyttet 
til de tredjelandsinstitutioner, der deltager i 
partnerskabet, og for at begunstige sårbare 
grupper afhængig af den politiske og 
socioøkonomiske situation i deres 
respektive region/land.

Udveksler studerende på alle niveauer 
inden for videregående uddannelse (fra 
bachelor-niveau til ph.d.-niveau), 
akademikere og personale på de 
videregående uddannelser i 
mobilitetsperioder af varierende længde, 
hvilket også omfatter muligheden for 
praktikophold. Mobilitet betyder, at 
statsborgere fra europæiske lande skal rejse 
til tredjelande, og at tredjelandsstatsborgere 
skal rejse til europæiske lande, uafhængigt 
af tredjelandenes eventuelle deltagelse i 
partnerskabet. Ordningen giver også 
mulighed for at modtage 
tredjelandsstatsborgere, som ikke er knyttet 
til de tredjelandsinstitutioner, der deltager i 
partnerskabet, og har til formål at sikre 
lige deltagelse af kvinder og mænd samt
sårbare grupper afhængig af den politiske 
og socioøkonomiske situation i deres 
respektive region/land.
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Or. el
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