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Muudatusettepanek 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kolmandatele riikidele suunatud 
kõrgharidusalase koostööprogrammi 
põhieesmärgid on Euroopa kõrghariduse 
kvaliteedi tõstmine, rahvastevahelise 
mõistmise parandamine ning kõrghariduse 
valdkonnas kolmandate riikide 
jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, 
vältides ajude äravoolu ning soosides 
ebasoodsas olukorras olevaid rühmi. Kõige 
tõhusamateks vahenditeks nende 
eesmärkide saavutamisel 
kvaliteediprogrammi raames on hästi 
integreeritud õppeprogrammid kraadiõppe 
tasandil, koostööalased partnerlussuhted 
kolmandate riikidega, stipendiumid kõige 
andekamatele üliõpilastele ning projektid 
Euroopa kõrghariduse atraktiivsuse 
tõstmiseks maailmas.

(7) Kolmandatele riikidele suunatud 
kõrgharidusalase koostööprogrammi 
põhieesmärgid on isiklikule 
eneseteostusele kaasaaitamine Euroopa 
ülikoolides, Euroopa kõrghariduse 
kvaliteedi tõstmine, rahvastevahelise 
mõistmise parandamine ning kõrghariduse 
valdkonnas kolmandate riikide 
jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, et 
suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ja 
kummutada stereotüüpe, vältides ajude 
äravoolu ning soosides ebasoodsas 
olukorras olevaid rühmi. Kõige 
tõhusamateks vahenditeks nende 
eesmärkide saavutamisel 
kvaliteediprogrammi raames on hästi 
integreeritud õppeprogrammid, kas pärast 
Euroopa kutsealase atesteerimise 
kuuendat taset või pärast Euroopa 
kõrghariduse esimest astet (Bologna), 
koostööalased partnerlussuhted kolmandate 
riikidega, stipendiumid kõige 
andekamatele üliõpilastele ning projektid 
Euroopa kõrghariduse atraktiivsuse 
tõstmiseks maailmas.

Or. el
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Muudatusettepanek 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Nagu on sätestatud asutamislepingu 
artikli 3 lõikes 2, peab ühenduse 
eesmärgiks kõigi selle meetmete puhul 
olema ebavõrdsuse kaotamine ning 
võrdsuse soodustamine meeste ja naiste 
vahel.

(12) Nagu on sätestatud asutamislepingu 
artikli 3 lõikes 2 ning kooskõlas meeste ja 
naiste võrdõiguslikkuse juhistega (2006–
2010) (KOM(2006)0092), peab ühenduse 
eesmärgiks kõigi selle meetmete puhul 
olema ebavõrdsuse kaotamine ning 
võrdsuse soodustamine meeste ja naiste 
vahel.

Or. el

Muudatusettepanek 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Programmi kõigi osade elluviimisel on 
vaja laiendada ebasoodsas olukorras 
olevate gruppide juurdepääsu programmi 
kõigi osade rakendamisele ja parandada 
aktiivselt puuetega inimeste 
eriõppevajadusi, kasutades sealjuures 
suuremaid, puuetega osalejate lisakulutusi 
katvaid stipendiume.

(13) Programmi kõigi osade elluviimisel on 
vaja laiendada ohualdiste gruppide 
juurdepääsu programmi kõigi osade 
rakendamisele ja parandada aktiivselt 
puuetega inimeste või õpiraskustega 
inimeste eriõppevajadusi, kasutades 
sealjuures suuremaid, osalejate ja nende 
perekondade lisakulutusi katvaid 
stipendiume.

Or. el
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Muudatusettepanek 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 3 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi üldine eesmärk on parandada 
Euroopa kõrghariduse kvaliteeti ning 
tõhustada rahvaste- ja kultuuridevahelist 
dialoogi ja mõistmist kolmandate riikidega 
tehtava koostöö kaudu ning samuti toetada 
ELi välispoliitilisi eesmärke ja kolmandate 
riikide jätkusuutlikku arengut kõrghariduse 
vallas.

1. Programmi üldine eesmärk on parandada 
Euroopa kõrghariduse kvaliteeti, 
lihtsustada kvalifikatsiooni omandamist 
meeste ja naiste tulevasi 
karjääriväljavaateid ja liikuvust silmas 
pidades ning tõhustada rahvaste- ja 
kultuuridevahelist dialoogi ja mõistmist 
kolmandate riikidega tehtava koostöö 
kaudu ning samuti toetada ELi 
välispoliitilisi eesmärke ja kolmandate 
riikide jätkusuutlikku arengut kõrghariduse 
vallas.

Or. el

Muudatusettepanek 15
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 3 lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) parandada Euroopa kõrghariduse 
ligipääsetavust, profiili ja nähtavust kogu 
maailmas ning suurendada selle 
atraktiivsust kolmandate riikide kodanike 
hulgas.

d) parandada Euroopa kõrghariduse 
ligipääsetavust, profiili ja nähtavust kogu 
maailmas ja soodustada kolmandatest 
riikidest pärinevate, eriti maa- ja 
majanduslikult ebasoodsates piirkondades 
elavate naiste juurdepääsu sellele, ning 
suurendada selle atraktiivsust kolmandate 
riikide kodanike hulgas.

Or. fr

Selgitus

Juurdepääs sellistele programmidele võib vahel olla raskendatud maapiirkondadest pärit 
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naiste jaoks, eelkõige seoses teabega programmide olemasolu kohta ja seoses rahaliste 
vahendite puudumisega, mis võib takistada programmides osalemist. Lisaks sellele on maalt 
pärit naistel anda täiendav panus kultuuridevahelisele suhtlemisele.

Muudatusettepanek 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 3 lõike 2 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) parandada Euroopa kõrghariduse 
ligipääsetavust, profiili ja nähtavust kogu 
maailmas ning suurendada selle 
atraktiivsust kolmandate riikide kodanike 
hulgas.

d) parandada Euroopa kõrghariduse 
ligipääsetavust, profiili ja nähtavust kogu 
maailmas ning suurendada selle 
atraktiivsust mõlemast soost teadlaste ja 
üliõpilaste, kolmandate riikide kodanike 
hulgas.

Or. el

Muudatusettepanek 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 3 lõike 2 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) aidata tagada, et võrdselt edendataks 
nii reaal- kui humanitaarteadusi, et 
parandada nende positsiooni tööturul ja 
julgustada noori sobitama oma 
kvalifikatsiooni valikuvõimalustega, mitte 
lastes end segada stereotüüpidest, eriti 
sooga seotud stereotüüpidest.

Or. el
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Muudatusettepanek 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 5 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kõigi kõrgharidustasemete üliõpilased; b) õpilased ja kõigi kõrgharidustasemete 
üliõpilased;

Or. el

Muudatusettepanek 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 6 lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) astuvad vajalikke samme, et tagada 
programmi tõhus toimimine liikmesriikide 
tasandil, kaasates vastavalt riiklikule tavale 
kõik asjaomased kõrgharidusega seotud 
pooled ning püüdes võtta sellised 
meetmed, mis võivad osutuda 
asjakohasteks õigus- ja haldustakistuste 
kõrvaldamisel;

a) astuvad vajalikke samme, et tagada 
programmi tõhus toimimine liikmesriikide 
tasandil, kaasates vastavalt riiklikule tavale 
kõik asjaomased kõrgharidusega seotud 
pooled ning püüdes võtta sellised 
meetmed, mis võivad osutuda 
asjakohasteks õigus- ja haldustakistuste 
kõrvaldamisel ning võrdse kohtlemise 
tagamisel;

Or. el
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Muudatusettepanek 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 10 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) laiendades Euroopa majanduse 
teadmistebaasi ja aidates kaasa Euroopa 
Liidu globaalse konkurentsivõime 
tõstmisele;

a) laiendades Euroopa majanduse 
teadmistebaasi ja aidates vastavalt 
Lissaboni strateegia eesmärkidele kaasa 
uute töökohtade loomisele ning Euroopa 
Liidu globaalse konkurentsivõime 
tõstmisele;

Or. el

Muudatusettepanek 21
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 10 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendades meeste ja naiste vahelist 
võrdõiguslikkust ning aidates kaasa kõigi 
soo, rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel 
diskrimineerimise vastu võitlemisele.

d) edendades meeste ja naiste vahelist 
võrdõiguslikkust ning aidates kaasa kõigi 
soo, rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse 
või veendumuste, puude või õpiraskuste 
(eelkõige düsleksia, düspraksia ja 
düskalkuulia), vanuse või seksuaalse 
sättumuse alusel diskrimineerimise vastu 
võitlemisele, pidades silmas selle 
võrdõiguslikkuse edendamist ja võitlust 
nende diskrimineerimise vormidega 
pikemas perspektiivis kolmandates 
riikides, et elavdada noorte ja naiste 
aktiivset osalemist oma riigi sotsiaalses, 
majanduslikus ja poliitilises elus.

Or. fr

Selgitus

Kõikides liikmesriikides ei loeta õpiraskusi (eelkõige düsleksia, düspraksia ja düskalkuulia) 
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puudeks. Lisaks erinevad antud probleemidega õpilastele tehtavad õppealased kohandused 
(näiteks luba kasutada eksamite ajal arvutit) liikmesriigiti oluliselt. Nendele õpilastele tuleb 
anda võrdsed võimalused. Ka Euroopa Liidul on kohustus jagada kogemusi ja edendada 
demokraatia, tolerantsuse ning inimõiguste austamise väärtusi hariduses.

Muudatusettepanek 22
Maria Petre

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikli 10 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) tagades programmis osalevate 
kolmandate riikide üliõpilaste võrdse 
geograafilise jaotumise, eriti Musta mere 
piirkonna osas.

Or. fr

Selgitus

Oluline on tagada erinevatest piirkondadest pärit õpilaste ühtlane geograafiline jaotumine, 
eriti Musta mere piirkonna osas, mis on Euroopa Liidu piiriala, kellega tehtavat koostööd 
hariduse vallas tuleks tugevdada.

Muudatusettepanek 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1. meetme jaotise A. ERASMUS MUNDUS MAGISTRIPROGRAMM lõike 2 
punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) reserveerivad teatava miinimumhulga 
õppe- ja majutuskohti Euroopa ja 
kolmandate riikide üliõpilastele, kellele on 
programmi raames rahalist toetust antud;

h) määravad kindlaks protsendi õppe- ja 
majutuskohtade koguarvust mõlemast 
soost Euroopa ja kolmandate riikide 
üliõpilastele, kellele on programmi raames 
rahalist toetust antud;

Or. EL
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Muudatusettepanek 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 1. meetme punkti C. STIPENDIUMID lõike 1 punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ühendus tagab stipendiumide 
eraldamisele läbipaistvad kriteeriumid, 
mis võtavad muu hulgas arvesse võrdsete 
võimaluste ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid.

Or. el

Muudatusettepanek 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu otsus
Lisa 2. meede: ERASMUS MUNDUS PARTNERLUSSUHTED KOLMANDATE 
RIIKIDE KÕRGHARIDUSASUTUSTEGA, SEALHULGAS STIPENDIUMID lõike 2 
punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) vahetavad igal kõrgharidustasemel 
üliõpilasi (bakalaureusest järeldoktorini), 
õppejõude ja kõrgharidusasutuste töötajaid 
eri pikkusega liikuvuse perioodideks, 
võimaldades sealhulgas suunamist. 
Liikuvus peab viima Euroopa kodanikke 
kolmandatesse riikidesse ja tooma 
kolmandate riikide kodanikke Euroopa 
riikidesse. Kava lubab vastu võtta ka 
kolmandate riikide kodanikke, kes ei ole 
seotud partnerlussuhetes osalevate 
kolmandate riikide kõrgharidusasutustega, 
ning hõlmab sotsiaalselt kaitsetute 
rühmade kohta erisätteid, mis on 
asjakohased vastava piirkonna/riigi 
poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus 
kontekstis;

c) vahetavad igal kõrgharidustasemel 
üliõpilasi (bakalaureusest järeldoktorini), 
õppejõude ja kõrgharidusasutuste töötajaid 
eri pikkusega liikuvuse perioodideks, 
võimaldades sealhulgas suunamist. 
Liikuvus peab viima Euroopa kodanikke 
kolmandatesse riikidesse ja tooma 
kolmandate riikide kodanikke Euroopa 
riikidesse vaatamata sellele, kas 
kolmandad riigid osalevad 
partnerlussuhetes. Kava lubab vastu võtta 
ka kolmandate riikide kodanikke, kes ei ole 
seotud partnerlussuhetes osalevate 
kolmandate riikide kõrgharidusasutustega, 
ning hõlmab meeste ja naiste võrdse 
osalemise ja sotsiaalselt kaitsetute 
rühmade kohta erisätteid, mis on 
asjakohased vastava piirkonna/riigi 
poliitilises ja sotsiaalmajanduslikus 
kontekstis;
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Or. el
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