
AM\712305NL.doc PE402.862v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2007/0145(COD)

5.3.2008

AMENDEMENTEN
11 - 25

Ontwerpadvies
Teresa Riera Madurell
(PE398.463v01-00)

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering 
van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het hoger 
onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van 
samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013)

Voorstel voor een besluit
(COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))



PE402.862v01-00 2/10 AM\712305NL.doc

NL

AM_Com_LegOpinion



AM\712305NL.doc 3/10 PE402.862v01-00

NL

Amendement 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De kwaliteit van het hoger onderwijs in 
Europa verbeteren, het begrip tussen 
volkeren bevorderen en bijdragen tot de 
duurzame ontwikkeling van derde landen 
op het gebied van het hoger onderwijs en 
zodoende braindrain voorkomen en 
kwetsbare groepen bevoorrechten, zijn de 
essentiële doelstellingen van een 
programma op het gebied van het hoger 
onderwijs dat op derde landen is gericht. 
Sterk geïntegreerde studieprogramma's op 
postdoctoraatsniveau, 
samenwerkingsverbanden met derde 
landen, beurzen voor de meest 
getalenteerde studenten en projecten om de 
wereldwijde aantrekkelijkheid van het 
hoger onderwijs in Europa te verbeteren 
zijn de doeltreffendste middelen om deze 
doelstellingen in een 
uitmuntendheidsprogramma te realiseren.

(7) Bijdragen aan de persoonlijke 
ontwikkeling van de Europese burgers 
met een hogeronderwijsopleiding, de 
kwaliteit van het hoger onderwijs in 
Europa verbeteren, het begrip tussen 
volkeren bevorderen en bijdragen tot de 
duurzame ontwikkeling van derde landen 
op het gebied van het hoger onderwijs en 
zodoende braindrain voorkomen en 
kwetsbare groepen bevoorrechten, zijn de 
essentiële doelstellingen van een 
programma op het gebied van het hoger 
onderwijs dat op derde landen is gericht, 
teneinde sociale cohesie tot stand te 
brengen en stereotypen weg te nemen. 
Sterk geïntegreerde studieprogramma's, 
hetzij na het zesde niveau van het 
Europees kwalificatiekader, hetzij na de 
eerste cyclus van de Europese ruimte voor 
hoger onderwijs (Bologna),
samenwerkingsverbanden met derde 
landen, beurzen voor de meest 
getalenteerde studenten en projecten om de 
wereldwijde aantrekkelijkheid van het 
hoger onderwijs in Europa te verbeteren 
zijn de doeltreffendste middelen om deze 
doelstellingen in een 
uitmuntendheidsprogramma te realiseren.

Or. el

Amendement 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Zoals in artikel 3, lid 2, van het Zoals in artikel 3, lid 2, van het Verdrag is 
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Verdrag is bepaald, moet de Gemeenschap 
er bij elk optreden naar streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen.

bepaald en overeenkomstig de 
doelstellingen van de Routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-
2010) (COM(2006)0092), moet de 
Gemeenschap er bij elk optreden naar 
streven de ongelijkheden tussen mannen en 
vrouwen op te heffen en de gelijkheid van 
mannen en vrouwen te bevorderen.

Or. el

Amendement 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De toegang voor achtergestelde
groepen moet worden verbeterd en in de 
uitvoering van alle delen van het 
programma moet actief worden 
tegemoetgekomen aan de bijzondere 
leerbehoeften van gehandicapten, onder 
meer door hogere beurzen voor de 
bijkomende kosten van gehandicapte
deelnemers.

De toegang voor kwetsbare groepen moet 
worden verbeterd en in de uitvoering van 
alle delen van het programma moet actief 
worden tegemoetgekomen aan de 
bijzondere leerbehoeften van 
gehandicapten en de behoeften van 
gehandicapten met leerproblemen, onder 
meer door hogere beurzen voor de 
bijkomende kosten van de desbetreffende
deelnemers en hun gezinnen.

Or. el

Amendement 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Erasmus Mundusprogramma heeft 
als algemeen doel de kwaliteit van het 
hoger onderwijs in Europa te verbeteren, 
de dialoog en het begrip tussen volkeren en 
culturen door samenwerking met derde 
landen te stimuleren, en de doelstellingen 
van het externe EU-beleid en de duurzame 
ontwikkeling van derde landen op het 
gebied van hoger onderwijs te bevorderen.

1. Het Erasmus Mundusprogramma heeft 
als algemeen doel de kwaliteit van het 
hoger onderwijs in Europa te verbeteren, 
de verwerving van kwalificaties voor de 
toekomstige loopbaan en de mobiliteit van 
mannen en vrouwen te bevorderen, de 
dialoog en het begrip tussen volkeren en 
culturen door samenwerking met derde 
landen te stimuleren, en de doelstellingen 
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van het externe EU-beleid en de duurzame 
ontwikkeling van derde landen op het
gebied van hoger onderwijs te bevorderen.

Or. el

Amendement 15
Maria Petre

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de toegankelijkheid en de zichtbaarheid 
van het hoger onderwijs in Europa 
verbeteren, en het aantrekkelijker maken 
voor onderdanen van derde landen.

d) de toegankelijkheid, met name voor 
vrouwen uit derde landen, in het bijzonder 
op het platteland en in economische 
achterstandsgebieden, en de zichtbaarheid 
van het hoger onderwijs in Europa 
verbeteren, en het aantrekkelijker maken 
voor onderdanen van derde landen.

Or. fr

Motivering

De toegang tot programma's als dit, met name ook de toegang tot informatie over het betsaan 
ervan, is voor vrouwen op het platteland niet altijd eenvoudig. Hetzelfde geldt voor de toegang 
tot financiering om eraan deel te nemen. Vrouwen op het platteland kunnen bovendien een 
bijdrage aan intercultureel begrip leveren.

Amendement 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de toegankelijkheid en de zichtbaarheid 
van het hoger onderwijs in Europa 
verbeteren, en het aantrekkelijker maken 
voor onderdanen van derde landen.

d) de toegankelijkheid en de zichtbaarheid 
van het hoger onderwijs in Europa 
verbeteren, en het aantrekkelijker maken 
voor mannelijke en vrouwelijke 
wetenschappers en studenten onderdanen 
van derde landen.

Or. el
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Amendement 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter d) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) bijdragen aan zowel de bevordering 
van de menswetenschappen en de exacte 
wetenschappen met het oog op een betere 
benutting ervan op de arbeidsmarkt, als 
aan de stimulering van jongeren om hun 
capaciteiten en keuzes met elkaar in 
overeenstemming te brengen, met 
vermijding van stereotypen, met name die
ten aanzien van geslacht.

Or. el

Amendement 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) studenten in het hoger onderwijs, op alle 
niveaus;

b) studenten en studentes in het hoger 
onderwijs, op alle niveaus;

Or. el

Amendement 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) nemen de nodige maatregelen om het 
efficiënte verloop van het programma op 
het niveau van de lidstaten te waarborgen, 
betrekken hierbij, overeenkomstig de 
nationale praktijken, alle partijen die met 
hoger onderwijs te maken hebben en 
streven er onder andere naar passend 
geachte maatregelen te nemen om 

a) nemen de nodige maatregelen om het 
efficiënte verloop van het programma op 
het niveau van de lidstaten te waarborgen, 
betrekken hierbij, overeenkomstig de 
nationale praktijken, alle partijen die met 
hoger onderwijs te maken hebben en 
streven er onder andere naar passend 
geachte maatregelen te nemen om 
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juridische en administratieve 
belemmeringen weg te nemen;

juridische en administratieve 
belemmeringen weg te nemen en voor 
gelijke behandeling te zorgen;

Or. el

Amendement 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kennisbasis van de Europese 
economie te verbeteren en bij te dragen tot 
de versterking van het algemene 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie;

de kennisbasis van de Europese economie 
te verbeteren en bij te dragen tot het 
scheppen van een groter aantal banen, 
conform de doelstellingen van de strategie 
van Lissabon, en de versterking van het 
algemene concurrentievermogen van de 
Europese Unie;

Or. el

Amendement 21
Maria Petre

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te helpen 
bestrijden.

d) de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen en de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap of een 
leerprobleem (met name dyslexie, 
dyspraxie en dyscalculie), leeftijd of 
seksuele geaardheid te helpen bestrijden, 
teneinde deze gelijkheid en de bestrijding 
van deze vormen van discriminatie op de 
lange termijn in derde landen te 
bevorderen om de actieve participatie van 
jongeren en vrouwen in het 
maatschappelijk, economisch en politiek 
leven van hun land te stimuleren.

Or. fr
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Motivering

Leerproblemen (met name dyslexie, dyspraxie, dyscalculie) worden niet in alle lidstaten als een 
handicap beschouwd. Bovendien bestaan er van lidstaat tot lidstaat grote verschillen in de 
speciale mogelijkheden voor deze leerlingen om aan onderwijs deel te nemen, bijvoorbeeld het 
recht om tijdens examens een computer te gebruiken. Deze studenten dienen gelijke kansen te 
krijgen. Bovendien moet de EU in het onderwijs ervaringen op de gebieden democratie, 
verdraagzaamheid en eerbiediging van rechten delen en deze waarden bevorderen.

Amendement 22
Maria Petre

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – letter d) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) voor een billijke geografische 
spreiding te zorgen van de studenten uit 
derde landen die aan het programma 
deelnemen, met name wat het gebied van 
de Zwarte Zee betreft.

Or. fr

Motivering

Er moet voor een billijke geografische spreiding worden gezorgd van de regio's waaruit de 
deelnemende studenten afkomstig zijn, met name wat het (aan de EU grenzende) gebied van de 
Zwarte Zee betreft, waarmee de samenwerking op onderwijsvlak moet worden versterkt.

Amendement 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Actie 1 – A. Erasmus Mundusmasterprogramma's – punt 2 – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) moet bij 
Erasmus Mundusdoctoraatsprogramma's 
een minimumaantal plaatsen gereserveerd 
worden voor en in de opvang worden 
voorzien van doctoraatskandidaten uit 
Europa en uit derde landen aan wie in het 
kader van dit programma financiële steun 
is toegekend;

h) moet bij 
Erasmus Mundusdoctoraatsprogramma's 
een vast percentage plaatsen gereserveerd 
worden voor en in de opvang worden 
voorzien van mannelijke en vrouwelijke 
doctoraatskandidaten uit Europa en uit 
derde landen aan wie in het kader van dit 
programma financiële steun is toegekend;
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Or. el

Amendement 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Actie 1 –C. Beurzen – punt 1 – letter d) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) De Gemeenschap ziet erop toe dat 
bij de toekenning van beurzen 
transparante criteria worden toegepast 
waarbij o.a. recht wordt gedaan aan de 
beginselen van gelijke kansen en non-
discriminatie;

Or. el

Amendement 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Actie 2 – Erasmus Munduspartnerschappen met instellingen voor hoger 
onderwijs in derde landen, inclusief beurzen – punt 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) worden in het kader van Erasmus 
Munduspartnerschappen studenten op alle 
niveaus van het hoger onderwijs (van 
bachelor tot postdoctoraatsniveau) 
universiteitsmedewerkers en 
hogeronderwijspersoneel uitgewisseld voor 
mobiliteitsperiodes van variabele duur, en 
bestaat ook de mogelijkheid van 
stageperiodes. Mobiliteit moet Europeanen 
naar derde landen brengen, en onderdanen 
van derde landen naar Europese landen. In 
het kader van het programma kunnen dus 
ook onderdanen van derde landen 
deelnemen die geen banden hebben met de 
instellingen in derde landen die lid zijn van 
het partnerschap. In het programma kunnen 
afhankelijk van de politieke en 
sociaaleconomische context van de regio of 
het land in kwestie ook specifieke 
bepalingen voor kwetsbare groepen 

c) worden in het kader van Erasmus 
Munduspartnerschappen studenten op alle 
niveaus van het hoger onderwijs (van 
bachelor tot postdoctoraatsniveau) 
universiteitsmedewerkers en 
hogeronderwijspersoneel uitgewisseld voor 
mobiliteitsperiodes van variabele duur, en 
bestaat ook de mogelijkheid van 
stageperiodes. Mobiliteit moet Europeanen 
naar derde landen brengen, en onderdanen 
van derde landen naar Europese landen, 
ongeacht de participatie of niet-
participatie van derde landen in de 
partnerschappen. In het kader van het 
programma kunnen dus ook onderdanen 
van derde landen deelnemen die geen 
banden hebben met de instellingen in derde 
landen die lid zijn van het partnerschap. In 
het programma kunnen afhankelijk van de 
politieke en sociaaleconomische context 
van de regio of het land in kwestie ook 
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worden opgenomen; specifieke bepalingen voor de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, 
alsook van kwetsbare groepen worden 
opgenomen;

Or. el
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