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Módosítás 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A harmadik országokra irányuló 
felsőoktatási együttműködési program fő 
célkitűzései az európai felsőoktatás 
minőségének javítása, a népek közötti 
megértés előmozdítása és a harmadik 
országok a felsőoktatás terén történő 
fenntartható fejlődésének támogatása –
megakadályozva az agyelszívást, 
ugyanakkor kedvezve a rászoruló 
csoportoknak. E célok elérésének 
leghatékonyabb eszközei a kiválósági 
program keretében a posztgraduális szintű
integrált tanulmányi programok, a 
harmadik országokkal történő 
együttműködési partnerségek, a 
legtehetségesebb hallgatóknak és 
legígéretesebb projekteknek nyújtott 
ösztöndíjak az európai felsőoktatás az 
egész világra kiterjedő vonzerejének 
növelése érdekében.

(7) A harmadik országokra irányuló 
felsőoktatási együttműködési program fő 
célkitűzései az európai egyetemi hallgatók 
és oktatók önmegvalósításához való 
hozzájárulás, az európai felsőoktatás 
minőségének javítása, a népek közötti 
megértés előmozdítása és a harmadik 
országok a felsőoktatás terén történő 
fenntartható fejlődésének támogatása –
megakadályozva az agyelszívást, 
ugyanakkor kedvezve a rászoruló 
csoportoknak társadalmi kohézió 
megvalósítása és a sztereotípiák 
felszámolása érdekében. E célok 
elérésének leghatékonyabb eszközei a 
kiválósági program keretében az Európai 
Képesítési Keretrendszer hatodik szintje 
vagy az Európai Felsőoktatási Térség 
(bolognai folyamat) első ciklusa utáni
integrált tanulmányi programok, a 
harmadik országokkal történő 
együttműködési partnerségek, a 
legtehetségesebb hallgatóknak és 
legígéretesebb projekteknek nyújtott 
ösztöndíjak az európai felsőoktatás az 
egész világra kiterjedő vonzerejének 
növelése érdekében.

Or. el



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

HU

Módosítás 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Közösségnek valamennyi 
tevékenysége során arra kell törekednie, 
hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket, és 
segítse a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőséget a Szerződés 3. cikkének 
(2) bekezdésében előírtak szerint.

(12) A Közösségnek valamennyi 
tevékenysége során arra kell törekednie, 
hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket, és 
segítse a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőséget a Szerződés 3. cikkének 
(2) bekezdésében előírtak szerint, illetve a 
nők és férfiak közötti egyenlőségre 
vonatkozó ütemterv (2006-2010) 
(COM(2006)0092) célkitűzéseinek 
megfelelően.

Or. el

Módosítás 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Jobb hozzáférést kell biztosítani a 
hátrányos helyzetű csoportokból jövőknek, 
és aktívan kell foglalkozni a fogyatékkal 
élők speciális tanulási igényeivel a 
program valamennyi részének végrehajtása 
során, beleértve a magasabb támogatások 
alkalmazását a hátrányos helyzetű
résztvevők többletköltségeinek fedezése 
céljából.

(13) Jobb hozzáférést kell biztosítani a 
rászoruló csoportokból jövőknek, és 
aktívan kell foglalkozni a fogyatékkal élők 
vagy tanulási nehézségekkel küzdők
speciális tanulási igényeivel a program 
valamennyi részének végrehajtása során, 
beleértve a magasabb támogatások 
alkalmazását az érintett résztvevők és 
családjuk többletköltségeinek fedezése 
céljából.

Or. el
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Módosítás 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program általános célja az európai 
felsőoktatás minőségének javítása, a 
társadalmak és kultúrák közötti párbeszéd 
és megértés elősegítése a harmadik 
országokkal való együttműködés révén, 
valamint az EU külpolitikai 
célkitűzéseinek és a harmadik országok a 
felsőoktatás terén való fenntartható 
fejlődésének támogatása.

(1) A program általános célja az európai 
felsőoktatás minőségének javítása, a 
képesítések megszerzésének könnyítése a 
későbbi karrierfejlődés és mobilitás 
távlatában, a fiatalok karrierkilátásainak 
bővítéséhez és javításához való 
hozzájárulás, és a társadalmak és kultúrák 
közötti párbeszéd és megértés elősegítése a 
harmadik országokkal való együttműködés 
révén, valamint az EU külpolitikai 
célkitűzéseinek és a harmadik országok a 
felsőoktatás terén való fenntartható 
fejlődésének támogatása.

Or. el

Módosítás 15
Maria Petre

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk 2 bekezdés d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) javítani az európai felsőoktatáshoz való 
hozzáférést, erősíteni arculatát és 
ismertségét a világban, továbbá növelni 
vonzerejét a harmadik országok 
állampolgárai szemében.

d) javítani az európai felsőoktatáshoz való 
hozzáférést, javítani a hozzáférést a 
harmadik országokból, és különösen a 
vidéki és gazdaságilag hátrányos helyzetű 
régiókból származó nők számára, erősíteni 
arculatát és ismertségét a világban, továbbá 
növelni vonzerejét a harmadik országok 
állampolgárai szemében

Or. fr
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Indokolás

Az ilyen programokhoz való hozzáférés olykor nehéz lehet a vidéki környezetből származó nők 
számára, például az ilyen programok létezésével kapcsolatos információk és a pénzügyi 
források hiánya miatt, ami akadályozhatja a programokra való beiratkozásukat. A vidéki 
környezetből származó nők ugyanakkor még inkább hozzájárulhatnak az interkulturális 
jelleghez.

Módosítás 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk 2 bekezdés d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) javítani az európai felsőoktatáshoz való 
hozzáférést, erősíteni arculatát és 
ismertségét a világban, továbbá növelni 
vonzerejét a harmadik országok
állampolgárai szemében.

d) javítani az európai felsőoktatáshoz való 
hozzáférést, erősíteni arculatát és 
ismertségét a világban, továbbá növelni 
vonzerejét a harmadik országokból 
származó kutatók és hallgatók szemében.

Or. el

Módosítás 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk 2 bekezdés d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) az egyenlőség alapján hozzájárulni az 
alaptudományok és a pozitív tudományok 
előmozdításához annak érdekében, hogy a 
lehető legnagyobb mértékben fel lehessen 
használni azokat a munkaerőpiacon, 
illetve bátorítani lehessen a fiatalokat 
arra, hogy a főként a nemi alapú 
sztereotípiák hátráltató hatását figyelmen 
kívül hagyva egyeztessék össze 
minősítésüket és munkavállalással 
kapcsolatos döntéseiket.
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Or. el

Módosítás 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hallgatók a felsőoktatás valamennyi 
szintjén;

A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.

Or. el

Módosítás 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk 2 bekezdés a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
program egy-egy tagállam szintjén 
hatékonyan működjön, a nemzeti 
gyakorlattal összhangban bevonva a 
felsőoktatásban érintett valamennyi felet; 
emellett törekednek olyan intézkedések 
meghozatalára, amelyeket a jogi és 
adminisztratív akadályok 
megszüntetéséhez szükségesnek ítélnek;

a) megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
program egy-egy tagállam szintjén 
hatékonyan működjön, a nemzeti 
gyakorlattal összhangban bevonva a 
felsőoktatásban érintett valamennyi felet; 
emellett törekednek olyan intézkedések 
meghozatalára, amelyeket a jogi és 
adminisztratív akadályok 
megszüntetéséhez és az egyenlő elbánás 
biztosításához szükségesnek ítélnek;

Or. el
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Módosítás 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk a pontja

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az európai gazdaság tudásalapjának 
erősítése és hozzájárulás az Európai Unió 
globális versenyképességéhez;

a) az európai gazdaság tudásalapjának 
erősítése, munkahelyteremtés a lisszaboni 
stratégia célkitűzéseivel összhangban, 
valamint az Európai Unió globális 
versenyképességének javítása;

Or. el

Módosítás 21
Maria Petre

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítása, és hozzájárulás a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés minden formája elleni
harchoz.

d) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítása, és hozzájárulás a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon vagy 
tanulási nehézségen (például diszlexián, 
diszpraxián vagy diszcalculián), koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés minden formája elleni 
harchoz annak érdekében, hogy az 
egyenlőséget és a megkülönböztetés 
bármely formája elleni küzdelmet hosszú 
távon lehessen előmozdítani a harmadik 
országokban, ösztönözve ezáltal a fiatalok 
és a nők tevékeny részvételét országuk 
társadalmi, gazdasági és politikai 
életében.

Or. fr
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Indokolás

Nem minden tagállam tekinti fogyatékosságnak a tanulási nehézségeket (például a diszlexiát, 
a diszpraxiát vagy a diszcalculiát). Ráadásul a különböző tagállamokban nagy eltérések 
mutatkoznak az ilyen tanulási zavarokkal küzdő tanulók számára biztosított áthidaló 
megoldások (például PC-használat engedélyezése a vizsgákon) tekintetében is. E tanulók 
számára biztosítani kell az esélyegyenlőséget. Az Európai Unió köteles megosztani a 
tapasztalatokat és előmozdítani az oktatásban a demokráciát, a toleranciát és a jogok 
tiszteletben tartását. 

Módosítás 22
Maria Petre

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) a programban részt vevő, harmadik 
országokból érkező tanulók méltányos 
földrajzi megoszlásának biztosítása, 
nevezetesen a Fekete-tenger régióját 
illetően.

Or. fr

Indokolás

Fontos biztosítani a tanulók származási régióinak méltányos eloszlását, különösen az Unióval 
szomszédos fekete-tengeri régió tekintetében, amellyel meg kell erősíteni az oktatási 
együttműködést.

Módosítás 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet, 1. cselekvés, A. Erasmus Mundus mesterképzések, 2 bekezdés h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az olyan, európai és harmadik országbeli 
hallgatók számára, akik a program 
keretében pénzügyi támogatásban 
részesülnek, fenntartják a helyek bizonyos 

h) a rendelkezésre álló oktatási és 
szálláshelyek ismeretében százalékos 
arányt határoznak meg az olyan, európai 
és harmadik országbeli hallgatók számára, 
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minimumát, és fogadják őket; akik a program keretében pénzügyi 
támogatásban részesülnek;

Or. EL

Módosítás 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet, 1. cselekvés, C. Ösztöndíjak, 1 bekezdés d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) A Közösség biztosítja az ösztöndíjak 
odaítélésének átlátható kritériumait, 
amelyek figyelembe veszik többek között 
az esélyegyenlőséget és a 
megkülönböztetés-mentességet.

Or. el

Módosítás 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet, 2. cselekvés, Erasmus Mundus partnerségek harmadik országok felsőoktatási 
intézményeivel, beleértve az ösztöndíjakat, 2 bekezdés c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felsőoktatás valamennyi szintjén 
(alapképzéstől posztdoktori szintig) 
hallgatói, oktatói és a felsőoktatási 
személyzet számára szervezett 
csereprogramokat működtetnek változó 
hosszúságú mobilitási időszakokra, 
beleértve a kihelyezési időszakok 
lehetőségét is. A mobilitásnak el kell 
juttatnia az európai polgárokat harmadik 
országokba, a harmadik országok polgárait 
pedig az európai országokba. E rendszer 
lehetővé teszi olyan harmadik országbeli 
polgárok fogadását is, akik nem kötődnek a 
partnerségekben részt vevő harmadik 

c) a felsőoktatás valamennyi szintjén 
(alapképzéstől posztdoktori szintig) 
hallgatói, oktatói és a felsőoktatási 
személyzet számára szervezett 
csereprogramokat működtetnek változó 
hosszúságú mobilitási időszakokra, 
beleértve a kihelyezési időszakok 
lehetőségét is. A mobilitásnak el kell 
juttatnia az európai polgárokat harmadik 
országokba, a harmadik országok polgárait 
pedig az európai országokba, függetlenül a 
harmadik országok esetleges részvételétől 
a partnerségekben. E rendszer lehetővé 
teszi olyan harmadik országbeli polgárok 
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országbeli intézményekhez, és speciális 
rendelkezések beemelését rászoruló 
csoportok számára az érintett régió vagy 
ország politikai és társadalmi-gazdasági 
hátterének megfelelően.

fogadását is, akik nem kötődnek a 
partnerségekben részt vevő harmadik 
országbeli intézményekhez, és speciális, a 
nők és a férfiak, illetve a rászoruló 
csoportok méltányos részvételét előíró
rendelkezések beemelését az érintett régió 
vagy ország politikai és társadalmi-
gazdasági hátterének megfelelően.

Or. el
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