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Pakeitimas 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindiniai bendradarbiavimo aukštojo 
mokslo srityje programos, skirtos 
trečiosioms šalims, tikslai – gerinti 
Europos aukštojo mokslo kokybę, skatinti 
tautų tarpusavio supratimą, prisidėti prie 
tvarios trečiųjų šalių plėtros aukštojo 
mokslo srityje siekiant išvengti „smegenų 
nutekėjimo“ ir daug dėmesio skiriant 
pažeidžiamoms grupėms. 
Veiksmingiausios priemonės šiems 
tikslams pasiekti kompetencijos 
programoje yra gerai integruotos antrosios 
pakopos studijų programos , 
bendradarbiavimo partnerystės su 
trečiosiomis šalimis, stipendijos 
talentingiausiems studentams ir parama 
geriausiems projektams, didinantiems 
Europos aukštojo mokslo patrauklumą 
visame pasaulyje.

(7) Pagrindiniai bendradarbiavimo aukštojo 
mokslo srityje programos, skirtos 
trečiosioms šalims, tikslai – prisidėti prie 
Europos universitetų klestėjimo, gerinti 
Europos aukštojo mokslo kokybę, skatinti 
tautų tarpusavio supratimą, prisidėti prie 
tvarios trečiųjų šalių plėtros aukštojo 
mokslo srityje siekiant išvengti „smegenų 
nutekėjimo“ ir daug dėmesio skiriant
pažeidžiamoms grupėms, kad būtų 
pasiekta socialinė sanglauda ir panaikinti 
stereotipai..Veiksmingiausios priemonės 
šiems tikslams pasiekti kompetencijos 
programoje yra gerai integruotos 
(išbraukta) studijų programos po šeštosios 
Europos kvalifikacijų sistemos pakopos
arba po pirmosios Europos aukštojo 
mokslo erdvės (Bolonijos procesas) 
pakopos, bendradarbiavimo partnerystės su 
trečiosiomis šalimis, stipendijos 
talentingiausiems studentams ir parama 
geriausiems projektams, didinantiems 
Europos aukštojo mokslo patrauklumą 
visame pasaulyje.

Or. el

Pakeitimas 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Vykdydama bet kokią veiklą Bendrija (12) Vykdydama bet kokią veiklą Bendrija 



PE402.862v01-00 4/10 AM\712305LT.doc

LT

turi siekti pašalinti skirtumus ir skatinti 
vyrų ir moterų lygybę, kaip nustatyta 
Sutarties 3 straipsnio 2 dalyje.

turi siekti pašalinti skirtumus ir skatinti 
vyrų ir moterų lygybę, kaip nustatyta 
Sutarties 3 straipsnio 2 dalyje ir 
atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygybės 
gairių (2006–2010) (COM(2006)0092) 
tikslus.

Or. el

Pakeitimas 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Įgyvendinant visas programos dalis, 
reikia didinti nepalankioje padėtyje 
esančių grupių galimybes, taip pat aktyviai 
spręsti klausimus, susijusius su specialiais 
neįgaliųjų asmenų mokymosi poreikiais, 
skiriant, be kitų priemonių, didesnes 
stipendijas, kurios kompensuotų 
papildomas neįgaliųjų dalyvių išlaidas.

(13) Įgyvendinant visas programos dalis, 
reikia didinti pažeidžiamų grupių 
galimybes, taip pat aktyviai spręsti 
klausimus, susijusius su specialiais 
neįgaliųjų asmenų arba asmenų, turinčių 
mokymosi sunkumų mokymosi poreikiais, 
skiriant, be kitų priemonių, didesnes 
stipendijas, kurios kompensuotų 
papildomas neįgaliųjų dalyvių ir jų šeimų
išlaidas.

Or. el

Pakeitimas 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendras programos tikslas – gerinti 
Europos aukštojo mokslo kokybę ir skatinti 
dialogą bei tautų ir kultūrų tarpusavio 
supratimą bendradarbiaujant su 
trečiosiomis šalimis, taip pat siekti ES 
išorės politikos tikslų ir tvarios trečiųjų 

1. Bendras programos tikslas – gerinti 
Europos aukštojo mokslo kokybę, 
atsižvelgiant į tolesnę vyrų ir moterų 
karjeros ir judumo raidą palengvinti
kvalifikacijos įgijimą, skatinti dialogą bei 
tautų ir kultūrų tarpusavio supratimą 
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šalių plėtros aukštojo mokslo srityje. bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, 
taip pat siekti ES išorės politikos tikslų ir 
tvarios trečiųjų šalių plėtros aukštojo 
mokslo srityje.

Or. el

Pakeitimas 15
Maria Petre

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padaryti aukštąjį mokslą Europos 
Sąjungoje lengviau prieinamą bei stiprinti 
jo įvaizdį ir matomumą pasaulyje, taip pat 
jo patrauklumą trečiųjų šalių piliečiams.

d) padaryti aukštąjį mokslą Europos 
Sąjungoje lengviau prieinamą ir skatinti 
moterų iš trečiųjų šalių, ypač gyvenančių 
kaimuose ir skurdžiuose regionuose, 
prieigą prie aukštojo mokslo bei stiprinti 
jo įvaizdį ir matomumą pasaulyje, taip pat 
jo patrauklumą trečiųjų šalių piliečiams.

Or. fr

Pagrindimas

Kaimo vietovėse gyvenančios moterys ne visada gali pasinaudoti tokiomis kaip ši 
programomis ir į jas įsirašyti dėl  informacijos ir finansinių lėšų stokos.
Be to, kaimo vietovėse gyvenančios moterys gali prisidėti prie kultūrinių ryšių plėtojimo.

Pakeitimas 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padaryti aukštąjį mokslą Europos 
Sąjungoje lengviau prieinamą bei stiprinti 
jo įvaizdį ir matomumą pasaulyje, taip pat 
jo patrauklumą trečiųjų šalių piliečiams.

d) padaryti aukštąjį mokslą Europos 
Sąjungoje lengviau prieinamą bei stiprinti 
jo įvaizdį ir matomumą pasaulyje, taip pat 
jo patrauklumą abiejų lyčių studentams ir 
mokslininkams, trečiųjų šalių piliečiams.
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Or. el

Pakeitimas 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) atsižvelgiant į lyčių lygybę prisidėti 
prie teorinio ir pozityvaus mokslo 
skatinimo, siekiant jį geriau pritaikyti 
darbo rinkoje, taip pat skatinti jaunimą 
suderinti jų kvalifikacijas ir pasirinkimą, 
nesivadovaujant stereotipais, ypač 
susijusiais su lytimi.

Or. el

Pakeitimas 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visų pakopų aukštojo mokslo 
studentams;

b) visų pakopų aukštojo mokslo 
studentams ir studentėms;

Or. el

Pakeitimas 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) imasi būtinų veiksmų, užtikrinančių 
veiksmingą programos vykdymą valstybės 

a) imasi būtinų veiksmų, užtikrinančių 
veiksmingą programos vykdymą valstybės 
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narės mastu, įtraukdamos visas susijusias 
švietimo institucijas pagal nacionalinę 
praktiką, taip pat stengiasi patvirtinti tokias 
priemones, kurių gali prireikti norint 
pašalinti teisines ir administracines kliūtis;

narės mastu, įtraukdamos visas susijusias 
švietimo institucijas pagal nacionalinę 
praktiką, taip pat stengiasi patvirtinti tokias 
priemones, kurių gali prireikti norint 
pašalinti teisines ir administracines kliūtis 
bei užtikrinti vienodą požiūrį;

Or. el

Pakeitimas 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrins Europos ekonomikos žinių 
mainus ir prisidės prie bendro Europos 
Sąjungos konkurencingumo stiprinimo;

a) užtikrins Europos ekonomikos žinių 
mainus ir prie to, kad, atsižvelgiant į 
Lisabonos strategijos tikslus, būtų sukurta 
daugiau darbo vietų ir prisidės prie bendro 
Europos Sąjungos konkurencingumo 
stiprinimo;

Or. el

Pakeitimas 21
Maria Petre

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatins vyrų ir moterų lygybę ir prisidės 
prie kovos su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos.

d) skatins vyrų ir moterų lygybę ir prisidės 
prie kovos su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios ar mokymosi sunkumų 
(disleksijos, dispraksijos ir skaičiavimo 
sutrikimų), amžiaus ar seksualinės 
orientacijos, skatins ilgalaikę lygybę ir 
kovą su šių formų diskriminacija 
trečiosiose šalyse, siekiant, kad jaunimas 
ir moterys aktyviai prisidėtų prie 
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socialinio, ekonominio ir politinio savo 
šalies gyvenimo.

Or. fr

Pagrindimas

Ne visose valstybėse narėse mokymosi sunkumai (disleksija, dispraksija ir skaičiavimo 
sutrikimai) yra laikomi negalia. Be to, šiuos sutrikimus turintiems studentams skirtos 
mokymosi priemonės, kaip pavyzdžiui, galimybė naudoti kompiuterį egzaminų metu, labai 
skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje. Šiems studentams turi būti suteiktos vienodos 
galimybės. Taip pat reikia dalintis patirtimi ir skatinti demokratiją, toleranciją ir pagarbą 
žmogaus teisėms Europos Sąjungos  švietimo srityje.

Pakeitimas 22
Maria Petre

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) atsižvelgiant į gyvenamąją vietą 
tolygiai paskirstys programose 
dalyvaujančių studentų iš trečiųjų šalių, 
ypač iš Juodosios jūros regiono, skaičių.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu pradėti tolygiai skirstyti studentų skaičių pagal kilmės regioną, ypač su Europos 
Sąjunga sieną turinčiame Juodosios jūros regione, su kuriuo svarbu stiprinti 
bendradarbiavimą švietimo srityje.
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Pakeitimas 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, 1 veiksmas, A punktas. Erasmus Mundus magistrantūros programos, 2 dalis, h 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

rezervuojamas minimalus vietų, į kurias 
priimami Europos ir trečiųjų šalių 
studentai, gavę finansinę paramą pagal 
programą, skaičius;

h) nustatomas vietų, į kurias priimami ir 
apgyvendinami abiejų lyčių Europos ir 
trečiųjų šalių studentai, gavę finansinė 
paramą pagal programą, procentas;

Or. el

Pakeitimas 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedas, 1 veiksmas, C punktas stipendijos, 1 dalis, da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Bendrija užtikrina ir atsižvelgia į 
skaidrius stipendijos suteikimo kriterijus, 
kuriuos taikant, inter alia, atsižvelgiama į 
lyčių lygybės principą ir 
nediskriminavimą. 

Or. el

Pakeitimas 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo

Priedas, 2 veiksmas:
 Erasmus Mundus partnerystė su trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijomis, įskaitant 
stipendijas, 2 dalis, c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) keičiamasi visų aukštojo mokslo pakopų c) keičiamasi visų aukštojo mokslo pakopų 
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studentais (nuo bakalaurų iki mokslo 
daktarų), mokslininkais ir aukštojo mokslo 
sistemos darbuotojais įvairios trukmės 
judumo laikotarpiams, įskaitant galimus 
įdarbinimo laikotarpius. Pagal judumo 
idėją Europos piliečiai turi persikelti į 
trečiąsias šalis ir trečiųjų šalių piliečiai – į 
Europos šalis. Pagal šią programą taip pat 
leidžiama priimti trečiųjų šalių piliečius, 
kurie nėra susiję su partnerystėse 
dalyvaujančiomis trečiųjų šalių 
institucijomis, taip pat bus numatytos 
konkrečios nuostatos dėl pažeidžiamų 
grupių, atsižvelgiant į politines, socialines 
ir ekonomines atitinkamo regiono ar šalies 
aplinkybes;

studentais (nuo bakalaurų iki mokslo 
daktarų), mokslininkais ir aukštojo mokslo 
sistemos darbuotojais įvairios trukmės 
judumo laikotarpiams, įskaitant galimus 
įdarbinimo laikotarpius. Pagal judumo 
idėją Europos piliečiai turi persikelti į 
trečiąsias šalis ir trečiųjų šalių piliečiai – į 
Europos šalis, neatsižvelgiant į tai, ar 
trečiosios šalys dalyvauja partnerystėse. 
Pagal šią programą taip pat leidžiama 
priimti trečiųjų šalių piliečius, kurie nėra 
susiję su partnerystėse dalyvaujančiomis 
trečiųjų šalių institucijomis, taip pat bus 
numatytos konkrečios nuostatos dėl 
lygiateisio moterų ir vyrų ir pažeidžiamų 
grupių dalyvavimo, atsižvelgiant į 
politines, socialines ir ekonomines 
atitinkamo regiono ar šalies aplinkybes;

Or. el
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