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

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2007/0145(COD)

5.3.2008

POPRAWKI
11 - 25

Projekt opinii
Teresa Riera Madurell
(PE398.463v01-00)

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program działań na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i 
wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami 
trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013)

Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))



PE402.862v01-00 2/11 AM\712305PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\712305PL.doc 3/11 PE402.862v01-00

PL

Poprawka 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Poprawa jakości europejskiego 
szkolnictwa wyższego, promowanie 
zrozumienia między narodami oraz 
przyczynianie się do zrównoważonego 
rozwoju krajów trzecich w obszarze 
szkolnictwa wyższego, unikając 
jednocześnie drenażu mózgów i wspierając 
grupy słabsze, stanowią główne cele 
każdego programu współpracy w obszarze 
szkolnictwa wyższego ukierunkowanego 
na kraje trzecie. Najbardziej skutecznymi 
środkami służącymi osiągnięciu tych celów 
w ramach programu doskonałości są 
wysoce zintegrowane programy studiów na 
poziomie pomagisterskim, programy 
partnerstwa na rzecz współpracy z krajami 
trzecimi, stypendia dla najbardziej 
utalentowanych studentów oraz projekty 
mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
europejskiego szkolnictwa wyższego w 
świecie.

(7) wkład w rozwój osobisty naukowców 
europejskich, podniesienie jakości 
europejskiego szkolnictwa wyższego, 
promowanie zrozumienia między narodami 
oraz przyczynianie się do 
zrównoważonego rozwoju krajów trzecich 
w obszarze szkolnictwa wyższego, 
unikając jednocześnie drenażu mózgów i 
wspierając grupy słabsze dla osiągnięcia 
spójności społecznej i zniesienia 
stereotypów, stanowią główne cele 
każdego programu współpracy w obszarze 
szkolnictwa wyższego ukierunkowanego 
na kraje trzecie. Najbardziej skutecznymi 
środkami służącymi osiągnięciu tych celów 
w ramach programu doskonałości są 
wysoce zintegrowane programy studiów po 
zrealizowaniu szóstego poziomu 
europejskich ram kwalifikacji, lub po 
zakończeniu pierwszego cyklu 
europejskiej przestrzeni szkolnictwa 
wyższego (proces boloński), programy 
partnerstwa na rzecz współpracy z krajami 
trzecimi, stypendia dla najbardziej 
utalentowanych studentów oraz projekty 
mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
europejskiego szkolnictwa wyższego w 
świecie

Or. el
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Poprawka 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) We wszystkich swoich działaniach 
Wspólnota musi dążyć do eliminacji 
nierówności, promowania równości 
między kobietami a mężczyznami, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 Traktatu.

(12) We wszystkich swoich działaniach 
Wspólnota musi dążyć do eliminacji 
nierówności, promowania równości 
między kobietami a mężczyznami, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 Traktatu oraz zgodnie z 
celami planu działań na rzecz równości 
kobiet i mężczyzn (2006-2010) 
(COM(2006)0092).

Or. el

Poprawka 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W toku realizacji wszystkich części 
programu należy ułatwić dostęp osobom w 
niekorzystnej sytuacji oraz podejmować 
aktywne działania służące zaspokajaniu 
szczególnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych, co może obejmować
podwyższone dotacje uwzględniające 
dodatkowe koszty niepełnosprawnych 
uczestników.

(13) Należy ułatwić dostęp do wszystkich 
części programu osobom słabszym oraz 
podejmować aktywne działania służące 
zaspokajaniu szczególnych potrzeb 
związanych z nauczaniem osób 
niepełnosprawnych bądź mających 
problemy z nauką, w tym dzięki wyższym 
stypendiom naukowym uwzględniającym 
dodatkowe koszty dla tych uczestników i 
ich rodzin.

Or. el
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Poprawka 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ogólnym celem programu jest poprawa 
jakości europejskiego szkolnictwa 
wyższego oraz wspieranie dialogu i 
pogłębianie zrozumienia między narodami 
i kulturami poprzez współpracę z 
państwami trzecimi, a także promowanie 
celów polityki zewnętrznej UE i 
zrównoważonego rozwoju państw trzecich 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

1. Ogólnym celem programu jest poprawa 
jakości europejskiego szkolnictwa 
wyższego, ułatwienie zdobywania 
kwalifikacji w perspektywie dalszego 
rozwoju kariery oraz mobilności mężczyzn 
i kobiet, wspieranie dialogu i pogłębianie 
zrozumienia między narodami i kulturami 
poprzez współpracę z państwami trzecimi, 
a także promowanie celów polityki 
zewnętrznej UE i zrównoważonego 
rozwoju państw trzecich w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego.

Or. el

Poprawka 15
Maria Petre

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawa dostępności oraz doskonalenie 
profilu i widoczności europejskiego 
szkolnictwa wyższego w świecie oraz jego 
atrakcyjności dla obywateli krajów 
trzecich.

d) poprawa dostępności europejskiego 
szkolnictwa wyższego i ułatwianie dostępu 
do niego kobietom pochodzącym z krajów 
trzecich, w szczególności żyjącym na 
obszarach wiejskich i regionach 
poszkodowanych pod względem 
gospodarczym, oraz doskonalenie profilu i 
widoczności europejskiego szkolnictwa 
wyższego w świecie oraz jego 
atrakcyjności dla obywateli krajów 
trzecich.

Or. fr



PE402.862v01-00 6/11 AM\712305PL.doc

PL

Uzasadnienie

Dostęp do tego typu programów może czasem okazać się trudny dla kobiet wywodzących się 
ze środowisk wiejskich, zwłaszcza w zakresie informacji o istnieniu programów, jak i braku 
środków finansowych, co może stanowić przeszkodę w przystąpieniu do takich programów.
Kobiety ze środowisk wiejskich mogą również mieć swój wkład w rozwój wielokulturowości.

Poprawka 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3– ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) poprawa dostępności oraz doskonalenie 
profilu i widoczności europejskiego 
szkolnictwa wyższego w świecie oraz jego 
atrakcyjności dla obywateli krajów 
trzecich.

d) poprawa dostępności oraz doskonalenie 
profilu i widoczności europejskiego 
szkolnictwa wyższego w świecie oraz jego 
atrakcyjności dla badaczy i studentów 
obydwu płci, obywateli krajów trzecich.

Or. el

Poprawka 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) promowanie, w oparciu o równość 
nauk ścisłych i humanistycznych, aby jak 
najlepiej wykorzystać je na rynku pracy, 
jak również zachęcanie młodzieży do 
godzenia osobistych kwalifikacji z 
wyborami, nie sugerując się stereotypami, 
zwłaszcza wynikającymi z płci.

Or. el
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Poprawka 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) studenci szkół wyższych każdego 
poziomu;

b) studenci i studentki szkół wyższych 
każdego poziomu;

Or. el

Poprawka 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2 litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) podejmą działania niezbędne do 
skutecznej realizacji programu na szczeblu 
państw członkowskich, zapewniając udział 
wszystkich instytucji i osób zajmujących 
się szkolnictwem wyższym zgodnie z 
praktykami przyjętymi w danym kraju, 
włącznie z przyjęciem takich środków, 
jakie mogą być uznane za właściwe w celu 
likwidowania barier prawnych i 
administracyjnych;

(a) podejmą działania niezbędne do 
skutecznej realizacji programu na szczeblu 
państw członkowskich, zapewniając udział 
wszystkich instytucji i osób zajmujących 
się szkolnictwem wyższym zgodnie z 
praktykami przyjętymi w danym kraju, 
włącznie z przyjęciem takich środków, 
jakie mogą być uznane za właściwe w celu 
likwidowania barier prawnych i 
administracyjnych oraz zapewnienia 
równego traktowania;

Or. el
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Poprawka 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pogłębianie postaw wiedzy gospodarki 
europejskiej i wzmacnianie konkurencyjnej
pozycji UE na świecie;

a) pogłębianie postaw wiedzy gospodarki 
europejskiej, dążenie do tworzenia miejsc 
pracy, zgodnie z założeniami strategii 
lizbońskiej i wzmacnianie 
konkurencyjności UE na świecie;

Or. el

Poprawka 21
Maria Petre

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) propagowanie równości kobiet i 
mężczyzn oraz wspieranie walki z 
wszelkimi formami dyskryminacji pod 
względem płci, rasy oraz pochodzenia 
etnicznego, religii lub wiary, 
niepełnosprawności, wieku lub orientacji 
seksualnej.

d) propagowanie równości kobiet i 
mężczyzn oraz wspieranie walki z 
wszelkimi formami dyskryminacji pod 
względem płci, rasy oraz pochodzenia 
etnicznego, religii lub wiary, 
niepełnosprawności lub trudności w nauce 
(zwłaszcza dysleksji, dyspraksji i 
dyskalkulacji), wieku lub orientacji 
seksualnej, w celu promowania równości i 
zwalczania tych form dyskryminacji w 
perspektywie długookresowej w krajach 
trzecich, aby stymulować aktywne 
uczestnictwo młodzieży i kobiet w życiu 
społecznym, gospodarczym i politycznym 
w tych krajach.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie wszystkie państwa członkowskie uznają trudności w uczeniu się (dysleksję, dyspraksję i 
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dyskalkulację) za zaburzenie. Różne są także zasady przyjęte w poszczególnych państwach 
członkowskich w zakresie nauczania uczniów dotkniętych tymi schorzeniami np. możliwość 
korzystania z komputera podczas egzaminów) Należy dać równe szanse wszystkim tym 
uczniom. Unia Europejska powinna także dzielić się doświadczeniami i promować w 
nauczaniu wartości demokracji, tolerancji i poszanowania praw.

Poprawka 22
Maria Petre

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dokonywanie równego podziału 
geograficznego miejsc dla studentów 
pochodzących z krajów trzecich 
uczestniczących w programie, zwłaszcza w 
odniesieniu do obszaru Morza Czarnego.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest ustanowienie podziału geograficznego miejsc dla studentów, w szczególności 
pochodzących z obszaru Morza Czarnego, obszaru sąsiadującego z Unią Europejską, z 
którym należy wzmocnić współpracę w dziedzinie edukacji.

Poprawka 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działanie 1 – A. Europejskie programy magisterskie Erasmus Mundus –
ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) muszą przewidywać niezbędną liczbę 
miejsc dla studentów europejskich oraz z 
państw trzecich, którym przyznano 
finansowe wsparcie w ramach programu, 
oraz zapewniać przyjęcie tych studentów;

h) ustanawiają wśród ogólnej liczby 
miejsc przyjęcia i zakwaterowania odsetek 
studentów obydwu płci pochodzących z 
państw członkowskich i z krajów trzecich, 
którym przyznano finansowe wsparcie w 
ramach programu;
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Or. EL

Poprawka 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działanie 1 – C. Stypendia – ustęp 1 litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Wspólnota gwarantuje przejrzystość 
kryteriów przyznawania stypendiów, które 
uwzględniają między innymi 
poszanowanie zasady równych szans i 
niedyskryminowania.

Or. el

Poprawka 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący decyzji
Załącznik – Działanie 2: Projekty partnerskie Erasmus Mundus z instytucjami 
szkolnictwa wyższego z krajów trzecich obejmujące stypendia – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) obejmują wymianę studentów na 
wszystkich poziomach szkolnictwa 
wyższego (od studiów licencjackich do 
podoktorskich), pracowników 
akademickich oraz pracowników instytucji 
szkolnictwa wyższego na różne okresy 
mobilności, z możliwością okresów stażu. 
Mobilność musi polegać na zapewnianiu 
pobytu europejskim obywatelom w krajach 
trzecich oraz obywatelom krajów trzecich 
w krajach europejskich. System umożliwi 
również goszczenie obywateli krajów 
trzecich, którzy nie są związani z 
instytucjami krajów trzecich 
uczestniczących w programie partnerstwa, 
oraz stosowanie przepisów dla słabszych 
grup, odpowiednich z punktu widzenia 
kontekstu społeczno-gospodarczego 

c) obejmują wymianę studentów na 
wszystkich poziomach szkolnictwa 
wyższego (od studiów licencjackich do 
podoktorskich), pracowników 
akademickich oraz pracowników instytucji 
szkolnictwa wyższego na różne okresy 
mobilności, z możliwością okresów stażu. 
Mobilność musi polegać na zapewnianiu 
pobytu europejskim obywatelom w krajach 
trzecich oraz obywatelom krajów trzecich 
w krajach europejskich niezależnie od 
ewentualnego uczestnictwa krajów 
trzecich w programach partnerskich. 
System umożliwi również goszczenie 
obywateli krajów trzecich, którzy nie są 
związani z instytucjami krajów trzecich 
uczestniczących w programie partnerstwa, 
oraz stosowanie przepisów przewidujących 
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danego regionu/kraju; równe uczestnictwo kobiet i mężczyzn, jak 
również dla słabszych grup, odpowiednich 
z punktu widzenia kontekstu społeczno-
gospodarczego danego regionu/kraju;

Or. el
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