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Amendamentul 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Considerentul 7

Text propus de Comisie Amendament

(7) Îmbunătățirea calității învățământului 
superior european, promovarea înțelegerii 
între popoare precum și contribuția la 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în 
domeniul învățământului superior evitând 
migrația valorilor și favorizând grupurile 
vulnerabile, sunt obiectivele fundamentale 
ale programului de cooperare pentru 
învățământul superior ce vizează țările 
terțe. Metodele cele mai eficiente în cadrul 
unui program de excelență pentru atingerea 
acestor obiective sunt reprezentate de 
programele de studii puternic integrate la 
nivel postuniversitar, parteneriatele de 
colaborare cu țările terțe, bursele acordate 
celor mai talentați studenți și proiectele de 
creștere a atractivității învățământului 
superior european la scară internațională.

(7) Contribuția la dezvoltarea personală a 
profesorilor universitari europeni, 
îmbunătățirea calității învățământului 
superior european, promovarea înțelegerii 
între popoare precum și contribuția la 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în 
domeniul învățământului superior, evitând 
migrația valorilor și favorizând grupurile 
vulnerabile, în vederea realizării coeziunii 
sociale și eliminarea stereotipurilor, sunt 
obiectivele fundamentale ale programului 
de cooperare pentru învățământul superior 
ce vizează țările terțe. Metodele cele mai 
eficiente în cadrul unui program de 
excelență pentru atingerea acestor 
obiective sunt reprezentate de programele 
de studii puternic integrate, fie după cel 
de-al șaselea nivel al Cadrului european 
al calificărilor profesionale, fie după 
primul ciclu al Spațiului european al 
învățământului superior (procesul de la 
Bologna), parteneriatele de colaborare cu 
țările terțe, bursele acordate celor mai 
talentați studenți și proiectele de creștere a 
atractivității învățământului superior 
european la scară internațională.

Or. el
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Amendamentul 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) În toate activitățile sale, Comunitatea 
trebuie să aibă ca scop eliminarea 
inegalităților și promovarea egalității între 
bărbați și femei, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din tratat.

(12) În toate activitățile sale, Comunitatea 
trebuie să aibă ca scop eliminarea 
inegalităților și promovarea egalității între 
bărbați și femei, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) din tratat și cu 
obiectivele foii de parcurs pentru 
egalitatea între femei și bărbați (2006-
2010) (COM(2006)0092).

Or. el

Amendamentul 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Considerentul 13

Text propus de Comisie Amendament

(13) Este necesar să se extindă accesul 
pentru persoanele care aparțin grupurilor 
defavorizate și să se răspundă activ 
nevoilor specifice în materie de învățare 
ale persoanelor cu handicap în punerea în 
aplicare a tuturor părților programului, 
inclusiv prin utilizarea unor subvenții mai 
mari astfel încât să reflecte costurile 
suplimentare suportate de către persoanele 
cu handicap.

(13) Este necesar să se extindă accesul 
pentru persoanele care aparțin grupurilor 
vulnerabile și să se răspundă activ nevoilor 
specifice în materie de învățare ale 
persoanelor cu handicap, sau a 
persoanelor care se confruntă cu 
dificultăți de învățare, în punerea în 
aplicare a tuturor părților programului, 
inclusiv prin utilizarea unor subvenții mai 
mari, astfel încât să reflecte costurile 
suplimentare impuse participanților în 
cauză sau familiilor lor.

Or. el
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Amendamentul 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Obiectivul general al programului este 
îmbunătățirea calității învățământului 
superior european și promovarea dialogului 
și înțelegerii între popoare și culturi prin 
cooperarea cu țările terțe, precum și 
promovarea obiectivelor politicii externe a 
UE și dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în 
domeniul învățământului superior.

(1) Obiectivul general al programului este 
îmbunătățirea calității învățământului 
superior european, facilitarea dobândirii 
de calificări, în perspectiva viitoarei 
evoluții a carierei și a mobilității 
bărbaților și femeilor, promovarea 
dialogului și înțelegerii între popoare și 
culturi prin cooperarea cu țările terțe, 
precum și promovarea obiectivelor politicii 
externe a UE și dezvoltarea durabilă a 
țărilor terțe în domeniul învățământului 
superior.

Or. el

Amendamentul 15
Maria Petre

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) să îmbunătățească accesibilitatea și să 
consolideze imaginea de marcă și 
vizibilitatea învățământului superior 
european în lume, ca și interesul pentru
cetățenii din țările terțe.

(d) să îmbunătățească accesibilitatea 
învățământului superior european și să 
favorizeze accesul femeilor din țările terțe, 
în special al celor care trăiesc în mediul 
rural și în regiunile defavorizate din 
punct de vedere economic, să 
îmbunătățească imaginea de marcă și 
vizibilitatea acestuia în lume, ca și
capacitatea de a-i atrage pe resortisanții
din țările terțe.

Or. fr
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Justification

L'accès à des programmes tels que celui-ci peut parfois être difficile pour les femmes issues 
du milieu rural, notamment en ce qui concerne l'information sur leur existence tout comme le 
manque de ressources financières, qui peut constituer une barrière à l'inscription dans ces 
programmes. De plus, les femmes du milieu rural peuvent apporter une contribution 
supplémentaire à l'interculturalité.

Amendamentul 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) să îmbunătățească accesibilitatea și să 
consolideze imaginea de marcă și
vizibilitatea învățământului superior 
european în lume, ca și interesul pentru
cetățenii din țările terțe.

(d) să îmbunătățească accesibilitatea 
învățământului superior european, să 
îmbunătățească imaginea de marcă și 
vizibilitatea acestuia în lume, ca și 
capacitatea de a-i atrage pe cercetătorii și 
studenții de ambele sexe, resortisanți din 
țările terțe.

Or. el

Amendamentul 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) să contribuie la promovarea, pe o 
bază de egalitate, a științelor teoretice și a 
științelor pozitive, pentru a obține 
maximum de beneficii pe piața muncii, 
precum și pentru a încuraja tinerii să 
combine calificările obținute cu alegerile 
pe care le fac, fără a se lăsa îngrădiți de 
stereotipuri, în special cele legate de sex.

Or. el
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Amendamentul 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Articolul 5 – litera b

Text propus de Comisie Amendament

(b) studenților din învățământul superior, la 
toate nivelurile;

(b) studenților și studentelor din 
învățământul superior, la toate nivelurile;

Or. el

Amendamentul 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Articolul 6 – paragraful 2 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) adoptă măsurile necesare funcționării 
eficiente a programului la nivelul statelor 
membre, prin asocierea tuturor părților 
interesate de învățământul superior în 
conformitate cu practica națională și se 
străduiesc, în special, să adopte măsurile 
considerate eventual necesare pentru a 
înlătura obstacolele juridice și 
administrative;

(a) adoptă măsurile necesare funcționării 
eficiente a programului la nivelul statelor 
membre, prin asocierea tuturor părților 
interesate de învățământul superior în 
conformitate cu practica națională și se 
străduiesc, în special, să adopte măsurile 
considerate eventual necesare pentru a 
înlătura obstacolele juridice și 
administrative și pentru a garanta 
egalitatea de tratament;

Or. el
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Amendamentul 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Articolul 10 – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) îmbunătățirea bazei de cunoștințe a 
economiei europene și contribuția la 
consolidarea competitivității Uniunii 
Europene la nivel mondial;

(a) îmbunătățirea bazei de cunoștințe a 
economiei europene și contribuția la 
crearea de locuri de muncă, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei de 
la Lisabona, precum și la consolidarea 
competitivității Uniunii Europene la nivel 
mondial;

Or. el

Amendamentul 21
Maria Petre

Propunere de decizie
Articolul 10 – litera d

Text propus de Comisie Amendament

(d) promovarea egalității între bărbați și 
femei și contribuind la combaterea tuturor 
formelor de discriminare pe bază de sex, 
rasă, origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală.

(d) promovarea egalității între bărbați și 
femei și contribuția la combaterea tuturor 
formelor de discriminare pe bază de sex, 
rasă, origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap sau o dificultate de învățare (în 
special dislexie, disfazie și discalculie), 
vârstă sau orientare sexuală, în vederea 
promovării acestei egalități și a luptei 
împotriva acestor forme de discriminare 
pe termen lung în țările terțe, pentru a 
stimula participarea activă a tinerilor și a 
femeilor la viața socială, economică și 
politică din țara lor.

Or. fr

Justification

Tous les États membres ne considèrent pas les difficultés d'apprentissage (dyslexie, dyspraxie 
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et dyscalculie notamment) comme un handicap. De surcroît les modalités prévues pour la 
scolarité des étudiants atteints par ces troubles, autorisation d'utiliser un PC pendant les 
examens par exemple, sont très différentes d'un État membre à l'autre. Une chance égale doit 
être donnée à ces étudiants. Par ailleurs l'Union européenne se doit de partager des 
expériences et de promouvoir dans l'enseignement les valeurs de démocratie, de tolérance et 
de respect des droits.

Amendamentul 22
Maria Petre

Propunere de decizie
Articolul 10 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) realizarea unei repartiții geografice 
echitabile a studenților din țările terțe 
care participă la program, în special în 
ceea ce privește regiunea Mării Negre.

Or. fr

Justification

Il est important qu'une répartition équitable entre régions d'origine des étudiants soit 
instaurée, tout particulièrement en ce qui concerne la région de la mer Noire, région à la 
frontière de l'Union européenne avec laquelle il est important de renforcer la coopération en 
matière d'éducation.

Amendamentul 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – Acțiunea 1 – punctul A „Masterate Erasmus Mundus” – alineatul 2 – litera h

Text propus de Comisie Amendament

(h) Trebuie să rezerve un număr minim de 
locuri studenților din Europa și din țări 
terțe care au obținut un ajutor financiar în 
cadrul programului și să-i găzduiască;

(h) trebuie să stabilească un procent din 
ansamblul locurilor disponibile pentru 
primirea și găzduirea studenților de 
ambele sexe, originari din Europa și din 
țări terțe, care au obținut un ajutor financiar 
în cadrul programului;



PE402.862v01-00 10/11 AM\712305RO.doc

RO

Or. EL

Amendamentul 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – Acțiunea 1 – punctul C „Burse” – alineatul 1– litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) Comunitatea garantează existența 
unor criterii de transparență pentru 
acordarea burselor, care țin seama, 
printre altele, de respectarea principiului 
egalității de șanse și al nediscriminării.

Or. el

Amendamentul 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de decizie
Anexă – Acțiunea 2: „Parteneriate Erasmus Mundus cu instituții de învățământ 
superior din țări terțe” – alineatul 2 – litera c

Text propus de Comisie Amendament

(c) schimb de studenți la toate nivelurile 
învățământului superior (de la licență la 
nivel post-doctoral), cadre didactice 
universitare și profesori de învățământ 
superior pentru perioade variabile de 
mobilitate inclusiv posibilitatea de 
perioade de formare. Mobilitatea trebuie să 
ducă resortisanții europeni în țările terțe și 
resortisanții din țările terțe în țările 
europene. Programul va permite de 
asemenea găzduirea resortisanților țărilor 
terțe care nu au legătură cu instituțiile din 
țările terțe implicate în parteneriat, precum 
și includerea dispozițiilor specifice pentru
grupurile vulnerabile, după caz, în
contextul politic și socio-economic al 
regiunilor/țărilor respective;

(c) schimb de studenți la toate nivelurile 
învățământului superior (de la licență la 
nivel post-doctoral), cadre didactice 
universitare și profesori de învățământ 
superior pentru perioade variabile de 
mobilitate, inclusiv posibilitatea de 
perioade de formare. Mobilitatea trebuie să 
ducă resortisanții europeni în țările terțe și 
resortisanții din țările terțe în țările 
europene, independent de eventuala 
participare a țărilor terțe la parteneriate. 
Programul va permite, de asemenea,
găzduirea resortisanților țărilor terțe care 
nu au legătură cu instituțiile din țările terțe 
implicate în parteneriat, precum și 
includerea unor dispoziții specifice, care să 
prevadă participarea echitabilă a femeilor 
și bărbaților, precum și a grupurilor
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vulnerabile, în funcție de contextul politic 
și socio-economic al regiunilor/țărilor 
respective;

Or. el
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