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Tarkistus 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Euroopan korkeakoulutuksen laadun 
parantaminen, kansojen välisen 
ymmärtämyksen edistäminen, kolmansien 
maiden kestävään kehitykseen 
panostaminen korkeakoulutuksen alalla, 
aivovuodon ehkäiseminen ja heikoimmassa 
asemassa olevien tukeminen – nämä ovat 
kolmansiin maihin suuntautuvan 
korkeakoulutusalan yhteistyöohjelman 
keskeiset tavoitteet. Tehokkaimpia keinoja 
tavoitteiden saavuttamiseksi laadukkaan 
ohjelman puitteissa ovat tehokkaasti 
integroidut jatko-opiskeluohjelmat, 
yhteistyökumppanuudet kolmansien 
maiden kanssa, apurahat lahjakkaimmille 
opiskelijoille ja Euroopan 
korkeakoulutuksen vetovoiman lisääminen 
maailmanlaajuisesti.

(7) Eurooppalaisten akateemisten 
kansalaisten henkilökohtaisen kehityksen 
edistäminen, Euroopan korkeakoulutuksen 
laadun parantaminen, kansojen välisen 
ymmärtämyksen edistäminen, kolmansien 
maiden kestävään kehitykseen 
panostaminen korkeakoulutuksen alalla, 
aivovuodon ehkäiseminen ja heikoimmassa 
asemassa olevien tukeminen sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi ja 
stereotypioiden kumoamiseksi – nämä 
ovat kolmansiin maihin suuntautuvan 
korkeakoulutusalan yhteistyöohjelman 
keskeiset tavoitteet. Tehokkaimpia keinoja 
tavoitteiden saavuttamiseksi laadukkaan 
ohjelman puitteissa ovat tehokkaasti 
integroidut opiskeluohjelmat joko 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
kuudennen tason jälkeen tai 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
(Bologna) ensimmäisen syklin tutkinnon 
suorittamisen jälkeen, 
yhteistyökumppanuudet kolmansien 
maiden kanssa, apurahat lahjakkaimmille 
opiskelijoille ja Euroopan 
korkeakoulutuksen vetovoiman lisääminen 
maailmanlaajuisesti.

Or. el
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Tarkistus 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kaikissa toimissaan komission on 
pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta miesten 
ja naisten välillä ja edistettävä sukupuolten 
tasa-arvoa perustamissopimuksen 
3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(12) Kaikissa toimissaan komission on 
pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta miesten 
ja naisten välillä ja edistettävä sukupuolten 
tasa-arvoa perustamissopimuksen 
3 artiklan 2 kohdan ja naisten ja miesten 
tasa-arvon etenemissuunnitelman (2006–
2010) (KOM(2006)0092) tavoitteiden 
mukaisesti.

Or. el

Tarkistus 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Ohjelman kaikkien osien 
täytäntöönpanossa olisi laajennettava 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien osallistumismahdollisuuksia ja 
aktiivisesti paneuduttava vammaisten 
erityistarpeisiin oppimisen yhteydessä 
myös myöntämällä suurempia avustuksia 
vammaisten osallistujien lisäkustannusten 
kattamiseksi.

(13) Ohjelman kaikkien osien 
täytäntöönpanossa olisi laajennettava 
heikossa asemassa oleviin ryhmiin 
kuuluvien osallistumismahdollisuuksia ja 
aktiivisesti paneuduttava vammaisten tai 
oppimisvaikeuksia omaavien 
erityistarpeisiin oppimisen yhteydessä 
myös myöntämällä suurempia avustuksia 
näiden osallistujien ja heidän perheidensä 
lisäkustannusten kattamiseksi.

Or. el
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Tarkistus 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
parantaa Euroopan korkea-asteen 
koulutuksen laatua ja edistää kansojen ja 
kulttuurien välistä vuoropuhelua ja 
ymmärtämystä kolmansien maiden kanssa 
tehtävän yhteistyön avulla sekä edistää 
EU:n ulkopoliittisia tavoitteita ja 
kolmansien maiden kestävää kehitystä 
korkeakoulutuksen alalla.

1. Ohjelman yleisenä tavoitteena on 
parantaa Euroopan korkea-asteen 
koulutuksen laatua, tukea 
tutkintotodistusten hankkimista miesten ja 
naisten tulevaa urakehitystä sekä 
liikkuvuutta silmällä pitäen, edistää 
kansojen ja kulttuurien välistä 
vuoropuhelua ja ymmärtämystä 
kolmansien maiden kanssa tehtävän 
yhteistyön avulla sekä edistää EU:n 
ulkopoliittisia tavoitteita ja kolmansien 
maiden kestävää kehitystä 
korkeakoulutuksen alalla.

Or. el

Tarkistus 15
Maria Petre

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpottaa osallistumista 
korkeakoulutukseen Euroopassa, parantaa 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen profiilia 
ja näkyvyyttä maailmanlaajuisesti ja lisätä 
sen kiinnostavuutta kolmansien maiden 
kansalaisten kannalta.

d) helpottaa osallistumista 
korkeakoulutukseen Euroopassa ja edistää 
kolmansista maista tulevien, ja erityisesti 
maaseutuympäristössä ja taloudellisesti 
epäedullisemmassa asemassa olevilla 
alueilla asuvien, naisten pääsyä siihen, 
parantaa eurooppalaisen 
korkeakoulutuksen profiilia ja näkyvyyttä 
maailmanlaajuisesti ja lisätä sen 
kiinnostavuutta kolmansien maiden 
kansalaisten kannalta.

Or. fr
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Perustelu

Tämänkaltaisiin ohjelmiin pääsy voi joskus olla vaikeaa naisille, jotka ovat kotoisin 
maaseutuympäristöstä, erityisesti mitä tulee tietoon heidän olemassaolostaan ja varojen 
puutteeseen, joka voi muodostaa esteen heidän ilmoittautumiselleen näihin ohjelmiin. Lisäksi 
maaseutuympäristöstä tulevat naiset voivat tuoda kulttuurienväliseen kanssakäymiseen oman 
lisäpanoksensa.

Tarkistus 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) helpottaa osallistumista 
korkeakoulutukseen Euroopassa, parantaa 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen profiilia 
ja näkyvyyttä maailmanlaajuisesti ja lisätä 
sen kiinnostavuutta kolmansien maiden 
kansalaisten kannalta.

d) helpottaa osallistumista 
korkeakoulutukseen Euroopassa, parantaa 
eurooppalaisen korkeakoulutuksen profiilia 
ja näkyvyyttä maailmanlaajuisesti ja lisätä 
sen kiinnostavuutta kolmansien maiden 
kansalaisten, niin mies- kuin 
naistutkijoiden ja –opiskelijoiden,
kannalta.

Or. el

Tarkistus 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
3 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) edistää yhdenvertaisesti sekä 
humanistisia tieteitä että matemaattis-
luonnontieteitä, tavoitteena niiden 
parempi hyödyntäminen työmarkkinoilla, 
sekä nuorten kannustamista sovittamaan 
yhteen tutkintonsa ja valintansa, välttäen 
sitoutumista stereotypioihin, erityisesti 
sukupuolta koskeviin. 



AM\712305FI.doc 7/11 PE402.862v01-00

FI

Or. el

Tarkistus 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korkeakouluopiskelijat kaikilla tasoilla (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. el

Tarkistus 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ryhtyvät tarvittaviin toimiin taatakseen 
ohjelman tehokkaan toiminnan 
jäsenvaltiotasolla ja kaikkien 
asianomaisten korkea-asteen koulutusalan 
osapuolten osallistumisen kansallisen 
käytännön mukaisesti sekä pyrkivät 
toteuttamaan asianmukaisiksi katsottavat 
toimenpiteet lainsäädännöllisten ja 
hallinnollisten esteiden poistamiseksi,

(a) ryhtyvät tarvittaviin toimiin taatakseen 
ohjelman tehokkaan toiminnan 
jäsenvaltiotasolla ja kaikkien 
asianomaisten korkea-asteen koulutusalan 
osapuolten osallistumisen kansallisen 
käytännön mukaisesti sekä pyrkivät 
toteuttamaan asianmukaisiksi katsottavat 
toimenpiteet lainsäädännöllisten ja 
hallinnollisten esteiden poistamiseksi ja 
tasavertaisen kohtelun takaamiseksi,

Or. el
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Tarkistus 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) lujittamalla Euroopan talouden 
tietopohjaa ja vahvistamalla osaltaan 
Euroopan unionin kilpailukykyä,

a) lujittamalla Euroopan talouden 
tietopohjaa ja edistämällä lisätyöpaikkojen 
luomista Lissabonin strategian 
tavoitteiden mukaisesti ja vahvistamalla 
osaltaan Euroopan unionin kilpailukykyä,

Or. el

Tarkistus 21
Maria Petre

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edistämällä miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa sekä torjumalla osaltaan 
kaikenlaista sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää.

d) edistämällä miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa sekä torjumalla osaltaan 
kaikenlaista sukupuoleen, rotuun tai 
etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen tai 
oppimisvaikeuteen (erityisesti lukihäiriö,
dyspraksia, laskemishäiriö), ikään tai 
sukupuoliseen suuntautuneisuuteen 
perustuvaa syrjintää pitäen silmällä tämän 
tasa-arvon edistämistä ja näiden 
syrjinnän muotojen torjumista pitkällä 
aikavälillä kolmansissa maissa, jotta 
kannustettaisiin nuoria ja naisia 
osallistumaan aktiivisesti maansa 
yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja 
poliittiseen elämään.

Or. fr
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Perustelu

Kaikki jäsenvaltiot eivät pidä oppimisvaikeuksia (erityisesti lukihäiriötä, dyspraksiaa ja 
laskemishäiriötä) vammaisuutena. Lisäksi tällaisia vaikeuksia omaavien opiskelijoiden 
opiskelua koskevat järjestelyt, esimerkiksi lupa käyttää tietokonetta kokeiden aikana, ovat 
hyvin erilaiset eri jäsenvaltioissa.  Näille opiskelijoille on annettava tasaveroiset 
mahdollisuudet. Lisäksi Euroopan unionin on jaettava kokemuksia ja edistettävä opetuksessa 
demokratian, suvaitsevaisuuden ja oikeuksien kunnioittamisen arvoja.

Tarkistus 22
Maria Petre

Ehdotus päätökseksi
10 artikla – d a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) huolehtimalla ohjelmaan 
osallistuvien kolmansien maiden 
opiskelijoiden maantieteellisen jakauman 
tasapuolisuudesta, erityisesti 
Mustanmeren alueen osalta.

Or. fr

Perustelu

On tärkeää, että opiskelijoiden lähtöalueiden jakauma muodostetaan tasapuoliseksi, 
erityisesti Mustanmeren alueen osalta, joka on Euroopan unionin rajalla ja jonka kanssa on 
tärkeää vahvistaa koulutusyhteistyötä.

Tarkistus 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
Liite –  Toimi 1 – A. ERASMUS MUNDUS -MASTER-OHJELMAT – 2 kohta – h 
alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) Euroopan ja kolmansien maiden 
opiskelijoille, joille on myönnetty 
rahoitustukea tästä ohjelmasta, varataan 
vähintään tietty määrä opiskelupaikkoja

h) sille määrälle mies- ja naispuolisia 
Euroopan ja kolmansien maiden jatko-
opiskelijoita, joille on myönnetty 
rahoitustukea tästä ohjelmasta, määrätään 
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ja huolehditaan heidän vastaanotto-
olosuhteistaan;

kiintiö kaikista opiskelupaikoista ja 
huolehditaan heidän vastaanotto-
olosuhteistaan;

Or. el

Tarkistus 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
Liite – TOIMI 1: C. APURAHAT – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Yhteisö varmistaa, että apurahojen 
myöntämisessä käytetään avoimuuden 
mukaisia arviointiperusteita, joiden 
yhteydessä otetaan huomioon muun 
muassa yhtäläisten mahdollisuuksien ja 
syrjimättömyyden periaatteen 
noudattaminen.

Or. el

Tarkistus 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ehdotus päätökseksi
Liite – TOIMI 2: ERASMUS MUNDUS -KUMPPANUUDET KOLMANSIEN 
MAIDEN KORKEAKOULUJEN KANSSA MUKAAN LUETTUNA APURAHAT – 2 
kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) opiskelijavaihtoa suoritetaan kaikilla 
korkea-asteen koulutustasoilla (bachelor-
tasosta post-doctoral -tasoon) ja tutkijat ja 
korkeakoulujen henkilöstö osallistuvat eri 
pituisiin vaihtoihin, joihin kuuluu myös 
mahdollisuus harjoittelujaksojen 
suorittamiseen. Vaihdon kautta Euroopan 
kansalaisilla on oltava mahdollisuus päästä 
kolmansiin maihin ja kolmansien maiden 
kansalaisilla on oltava mahdollisuus päästä 

c) opiskelijavaihtoa suoritetaan kaikilla 
korkea-asteen koulutustasoilla (bachelor-
tasosta post-doctoral -tasoon) ja tutkijat ja
korkeakoulujen henkilöstö osallistuvat eri 
pituisiin vaihtoihin, joihin kuuluu myös 
mahdollisuus harjoittelujaksojen 
suorittamiseen. Vaihdon kautta Euroopan 
kansalaisilla on oltava mahdollisuus päästä 
kolmansiin maihin ja kolmansien maiden 
kansalaisilla on oltava mahdollisuus päästä 
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Euroopan maihin. Järjestelmän on myös 
mahdollistettava sellaisten kolmansien 
maiden kansalaisten vastaanotto, jotka 
eivät ole yhteydessä kumppanuuksissa 
mukana oleviin kolmansien maiden 
oppilaitoksiin, ja sen puitteissa on 
vahvistettava erityiset säännökset 
heikommassa asemassa olevien ryhmien 
osalta ottaen huomioon kyseisen alueen tai 
maan poliittinen ja sosioekonominen 
viitekehys;

Euroopan maihin riippumatta siitä 
osallistuvatko kolmannet maat 
kumppanuuksiin vai eivät. Järjestelmän on 
myös mahdollistettava sellaisten 
kolmansien maiden kansalaisten 
vastaanotto, jotka eivät ole yhteydessä 
kumppanuuksissa mukana oleviin 
kolmansien maiden oppilaitoksiin, ja sen 
puitteissa on vahvistettava erityiset 
säännökset miesten ja naisten sekä 
heikommassa asemassa olevien ryhmien
tasavertaisen osallistumisen osalta ottaen 
huomioon kyseisen alueen tai maan 
poliittinen ja sosioekonominen viitekehys;

Or. el


	712305fi.doc

