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Τροπολογία 11
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ενίσχυση της ποιότητας της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 
προώθηση της κατανόησης μεταξύ των 
λαών, όπως και η συμβολή στην αειφόρο 
ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
αποτρέποντας τη φυγή των εγκεφάλων και 
υποστηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες, είναι 
οι κύριοι στόχοι ενός προγράμματος 
συνεργασίας για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που απευθύνεται σε τρίτες 
χώρες. Τα πιο αποτελεσματικά μέσα για 
την επίτευξη των στόχων αυτών σε ένα 
πρόγραμμα αριστείας είναι τα υψηλά 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε
μεταπτυχιακό επίπεδο, οι συμπράξεις 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, οι 
υποτροφίες για τους πιο ικανούς φοιτητές 
και σχέδια για την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

(7) H συμβολή στην προσωπική 
ολοκλήρωση των ευρωπαίων 
ακαδημαϊκών πολιτών, η ενίσχυση της 
ποιότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, η προώθηση της κατανόησης 
μεταξύ των λαών, όπως και η συμβολή 
στην αειφόρο ανάπτυξη των τρίτων χωρών 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
αποτρέποντας τη φυγή των εγκεφάλων και 
υποστηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες, ώστε 
να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή και η 
κατάργηση στερεοτύπων, είναι οι κύριοι 
στόχοι ενός προγράμματος συνεργασίας 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που 
απευθύνεται σε τρίτες χώρες. Τα πιο 
αποτελεσματικά μέσα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών σε ένα πρόγραμμα 
αριστείας είναι τα υψηλά ολοκληρωμένα 
προγράμματα σπουδών, είτε μετά το έκτο 
επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Επαγγελματιών Προσόντων, είτε μετά τον 
πρώτο κύκλο του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Μπολόνια), 
οι συμπράξεις συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, οι υποτροφίες για τους πιο ικανούς 
φοιτητές και σχέδια για την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Or. el



PE402.862v01-00 4/11 AM\712305EL.doc

EL

Τροπολογία 12
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σε όλες τις δραστηριότητές της, η 
Κοινότητα πρέπει να στοχεύσει στην 
απάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

(12) Σε όλες τις δραστηριότητες  της, η 
Κοινότητα πρέπει να στοχεύσει στην 
απάλειψη των ανισοτήτων και στην 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης και 
σύμφωνα με τους στόχους του Χάρτη 
πορείας για την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών (2006-2010) 
(COM(2006)0092).

Or. el

Τροπολογία 13
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Υπάρχει ανάγκη να διευρυνθεί η 
πρόσβαση για τις μειονεκτούσες ομάδες 
και να αντιμετωπιστούν ενεργά οι ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία στην υλοποίηση όλων των 
συνιστωσών του προγράμματος, μεταξύ 
άλλων με υψηλότερες επιχορηγήσεις ως 
αναγνώριση των επιπρόσθετων δαπανών 
που βαραίνουν τους συμμετέχοντες με 
αναπηρία.

(13) Υπάρχει ανάγκη να διευρυνθεί η 
πρόσβαση για τις ευάλωτες ομάδες και να 
αντιμετωπιστούν ενεργά οι ειδικές 
μαθησιακές ανάγκες των ατόμων με 
αναπηρία ή δυσμαθησιακά προβλήματα 
στην υλοποίηση όλων των συνιστωσών 
του προγράμματος, μεταξύ άλλων με 
υψηλότερες επιχορηγήσεις ως αναγνώριση 
των επιπρόσθετων δαπανών που βαραίνουν 
τους πάσχοντες συμμετέχοντες και τις 
οικογένειές τους.

Or. el
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Τροπολογία 14
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο συνολικός στόχος του προγράμματος 
είναι να αναδείξει την ποιότητα της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
να προαγάγει το διάλογο και την 
αλληλοκατανόηση μεταξύ διαφορετικών 
λαών και πολιτισμών μέσω της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και να 
προωθήσει τους στόχους της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ και την αειφόρο 
ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Ο συνολικός στόχος του προγράμματος 
είναι να αναδείξει την ποιότητα της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να 
ενισχύσει την απόκτηση προσόντων για 
τη μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και 
κινητικότητα ανδρών και γυναικών, να 
προαγάγει το διάλογο και την 
αλληλοκατανόηση μεταξύ διαφορετικών 
λαών και πολιτισμών μέσω της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, καθώς και να 
προωθήσει τους στόχους της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ και την αειφόρο 
ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Or. el

Τροπολογία 15
Maria Petre

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να βελτιώσει την προσβασιμότητα και 
να ενισχύσει το προφίλ και την προβολή 
της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στον κόσμο, καθώς και την ελκυστικότητά 
της για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

δ) να βελτιώσει την προσβασιμότητα και 
να καταστήσει ευχερέστερη την 
πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ανώτατη 
εκπαίδευση για τις γυναίκες που 
προέρχονται από τρίτες χώρες, 
ειδικότερα εκείνες που ζουν στην ύπαιθρο 
και τις οικονομικά υποβαθμισμένες 
περιφέρειες, να ενισχύσει το προφίλ και 
την προβολή της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στον κόσμο, καθώς και την 
ελκυστικότητά της για τους υπηκόους 
τρίτων χωρών.
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Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε προγράμματα όπως αυτό ενδέχεται να είναι ενίοτε δυσχερής για γυναίκες 
προερχόμενες από την ύπαιθρο, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση περί της υπάρξεώς τους, 
καθώς και λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων που μπορεί να συνιστά εμπόδιο για την 
εγγραφή τους στα προγράμματα αυτά. Επιπλέον, οι γυναίκες από την ύπαιθρο μπορούν να 
συμβάλουν ουσιαστικά στην διαπολιτισμικότητα.

Τροπολογία 16
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να βελτιώσει την προσβασιμότητα και 
να ενισχύσει το προφίλ και την προβολή 
της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
στον κόσμο, καθώς και την ελκυστικότητά 
της για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

δ) να βελτιώσει την προσβασιμότητα και 
να ενισχύσει το προφίλ και την προβολή 
της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στον κόσμο, καθώς και την ελκυστικότητά 
της για άνδρες και γυναίκες επιστήμονες 
και φοιτητές, υπηκόους τρίτων χωρών.

Or. el

Τροπολογία 17
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να συμβάλλει τόσο στην ισότιμη 
προώθηση των θεωρητικών και των 
θετικών επιστημών με στόχο την 
καλύτερη αξιοποίησή τους στην αγορά 
εργασίας, όσο και στην ενθάρρυνση των 
νέων να συνδυάζουν τα προσόντα τους με 
τις επιλογές τους, αποφεύγοντας τη 
δέσμευση από στερεότυπα και ιδίως 
εκείνα που αφορούν το φύλο.
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Τροπολογία 18
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5, εδάφιο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
σε όλες τις βαθμίδες·

β) φοιτητές και φοιτήτριες της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε όλες τις
βαθμίδες·

Or. el

Τροπολογία 19
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
διεξαγωγή του προγράμματος σε επίπεδο 
κράτους μέλους, με τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση μερών, σύμφωνα με την 
εθνική πρακτική, και προσπαθούν να 
λάβουν τα τυχόν κατάλληλα μέτρα για την 
άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων·

α) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 
διεξαγωγή του προγράμματος σε επίπεδο 
κράτους μέλους, με τη συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερόμενων για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση μερών, σύμφωνα με την 
εθνική πρακτική, και προσπαθούν να 
λάβουν τα τυχόν κατάλληλα μέτρα για την 
άρση των νομικών και διοικητικών 
εμποδίων και για την εγγύηση της  
ισότιμης μεταχείρισης·

Or. el
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Τροπολογία 20
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10, εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενισχύοντας τη γνωστική βάση της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και συμβάλλοντας 
στην ενίσχυση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

α) ενισχύοντας τη γνωστική βάση της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και συμβάλλοντας 
στη δημιουργία περισσότερων θέσεων 
απασχόλησης σύμφωνα με τους στόχους 
της Στρατηγικής της Λισαβόνας και στην 
ενίσχυση της παγκόσμιας 
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. el

Τροπολογία 21
Maria Petre

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10, εδάφιο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προωθώντας την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και συμβάλλοντας 
στην καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλετική 
ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το 
σεξουαλικό προσανατολισμό.

δ) προωθώντας την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και συμβάλλοντας 
στην καταπολέμηση κάθε μορφής 
διακρίσεων με βάση το φύλο, τη φυλετική 
ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις 
πεποιθήσεις, την αναπηρία ή κάποια 
μαθησιακή δυσκολία (και συγκεκριμένα 
δυσλεξία, δυσπραξία και δυσαριθμία), την 
ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισμό, 
με σκοπό την προώθηση της ισότητας 
αυτής και τον αγώνα κατά των μορφών 
αυτών διακρίσεων μακροπρόθεσμα στις 
τρίτες χώρες ώστε να τονωθεί η 
συμμετοχή των νέων και των γυναικών 
στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
ζωή της χώρας τους.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Σε όλα τα κράτη μέλη οι μαθησιακές δυσκολίες (και συγκεκριμένα δυσλεξία, δυσπραξία και 
δυσαριθμία) δεν θεωρούνται μειονέκτημα. Εκτός αυτού, οι προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την 
σχολική ζωή των μαθητών που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά, λ.χ. η άδεια να 
χρησιμοποιούν υπολογιστή στις εξετάσεις, διαφέρουν κατά πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Οι 
μαθητές αυτοί πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να μεριμνά 
για την ανταλλαγή των εμπειριών και την προώθηση στην εκπαίδευση των αξιών της 
δημοκρατίας, της ανοχής και του σεβασμού των δικαιωμάτων.

Τροπολογία 22
Maria Petre

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10, εδάφιο δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) προβαίνοντας σε δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των φοιτητών από τρίτες 
χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
ιδίως όσον αφορά την περιφέρεια του 
Ευξείνου Πόντου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει δίκαιη κατανομή μεταξύ των περιφερειών προέλευσης των 
φοιτητών, όλως ιδιαιτέρως  όσον αφορά την περιφέρεια του Ευξείνου Πόντου, περιφέρεια 
συνορεύουσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία έχει ιδιαίτερη σημασία να ενισχυθεί η 
συνεργασία επί θεμάτων εκπαίδευσης.

Τροπολογία 23
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Δράση 1 - Α. Προγράμματα Μάστερ Erasmus Mundus - παράγραφος 2 -
εδάφιο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) διατηρούν ελάχιστο αριθμό θέσεων για 
την υποδοχή και φιλοξενία φοιτητών, 

η) ορίζουν ποσοστό επί του συνόλου των
θέσεων για την υποδοχή και φιλοξενία του 
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ευρωπαίων και από τρίτες χώρες, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί οικονομική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος·

αριθμού ανδρών και γυναικών υποψήφιων 
διδακτόρων, ευρωπαίων και από τρίτες 
χώρες, στους οποίους έχει χορηγηθεί 
οικονομική υποστήριξη στο πλαίσιο του 
προγράμματος·

Or. el

Τροπολογία 24
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Δράση 1 - Γ. Υποτροφίες - παράγραφος 1 - εδάφιο δα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) Η Κοινότητα διασφαλίζει την ύπαρξη 
διαφανών κριτηρίων για τη χορήγηση 
υποτροφιών, τα οποία λαμβάνουν υπόψη, 
μεταξύ άλλων, την τήρηση της αρχής της 
ισότητας ευκαιριών και της μη 
διάκρισης.

Or. el

Τροπολογία 25
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα - Δράση 2: Συμπράξεις Erasmus Mundus με ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των υποτροφιών - παράγραφος 2 -
εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προωθούν τις ανταλλαγές φοιτητών σε 
όλες τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (από τον προπτυχιακό μέχρι 
τον μεταδιδακτορικό κύκλο), καθώς και 
των ακαδημαϊκών και των λοιπών μελών 
του εκπαιδευτικού προσωπικού για 
περιόδους κινητικότητας κυμαινόμενης 
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας πρακτικής άσκησης. Η 

γ) προωθούν τις ανταλλαγές φοιτητών σε 
όλες τις βαθμίδες της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (από τον προπτυχιακό μέχρι 
τον μεταδιδακτορικό κύκλο), καθώς και 
των ακαδημαϊκών και των λοιπών μελών 
του εκπαιδευτικού προσωπικού για 
περιόδους κινητικότητας κυμαινόμενης 
διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας πρακτικής άσκησης. Η 
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κινητικότητα πρέπει να φέρνει τους 
ευρωπαίους υπηκόους στις τρίτες χώρες 
και τους υπηκόους τρίτων χωρών στην 
Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα επιτρέπει 
επίσης τη φιλοξενία υπηκόων τρίτων 
χωρών οι οποίοι δεν συνδέονται με τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών αυτών 
που συμμετέχουν στις συμπράξεις, ενώ θα 
περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για 
ευπαθείς ομάδες, ανάλογα με το πολιτικό 
και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της 
αντίστοιχης χώρας/περιοχής·

κινητικότητα πρέπει να φέρνει τους 
ευρωπαίους υπηκόους στις τρίτες χώρες 
και τους υπηκόους τρίτων χωρών στην 
Ευρώπη ανεξάρτητα από τη συμμετοχή ή 
μη των τρίτων χωρών στις συμπράξεις. 
Το πρόγραμμα θα επιτρέπει επίσης τη 
φιλοξενία υπηκόων τρίτων χωρών οι 
οποίοι δεν συνδέονται με τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα των χωρών αυτών που 
συμμετέχουν στις συμπράξεις, ενώ θα 
περιλαμβάνει και ειδικές διατάξεις για 
ισότιμη συμμετοχή ανδρών-γυναικών 
καθώς και των ευπαθών ομάδων, 
ανάλογα με το πολιτικό και 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της 
αντίστοιχης χώρας/περιοχής·

Or. el


	712305el.doc

