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Ändringsförslag 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Att öka den europeiska högre 
utbildningens kvalitet, främja förståelse 
mellan folken, bidra till en hållbar 
utveckling av tredjeländers högre 
utbildning, undvika kompetensflykt samt 
gynna utsatta grupper är de centrala målen 
för ett samarbetsprogram inom högre 
utbildning med inriktning på tredjeländer.
Det effektivaste sättet att nå dessa mål i ett 
kvalitetsinriktat program är starkt 
integrerade studieprogram på 
doktorandnivå, samarbetspartnerskap med 
tredjeländer, stipendier för de mest 
begåvande studenterna samt projekt för att 
öka den europeiska högre utbildningens 
attraktionskraft i världen.

(7) Att bidra till de europeiska 
akademikernas personliga utveckling, öka 
den europeiska högre utbildningens 
kvalitet, främja förståelse mellan folken, 
bidra till en hållbar utveckling av 
tredjeländers högre utbildning, undvika 
kompetensflykt samt gynna utsatta grupper 
för att åstadkomma sammanhållning och 
avskaffa stereotyper, är de centrala målen 
för ett samarbetsprogram inom högre 
utbildning med inriktning på tredjeländer. 
Det effektivaste sättet att nå dessa mål i ett 
kvalitetsinriktat program är starkt 
integrerade studieprogram, antingen efter 
den sjätte nivån inom den europeiska 
ramen för yrkeskvalifikationer eller efter 
den första cykeln inom ramen för det 
europeiska området för högre utbildning 
(Bologna), samarbetspartnerskap med 
tredjeländer, stipendier för de mest 
begåvande studenterna samt projekt för att 
öka den europeiska högre utbildningens 
attraktionskraft i världen.

Or. el

Ändringsförslag 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I all sin verksamhet måste 
gemenskapen sträva efter att undanröja 

(12) I all sin verksamhet måste 
gemenskapen sträva efter att undanröja 
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ojämlikhet och främja jämställdhet i 
enlighet med artikel 3.2 i fördraget.

ojämlikhet och främja jämställdhet i 
enlighet med artikel 3.2 i fördraget och i 
enlighet med målen i färdplanen för 
jämställdhet 20062010 
(KOM(2006)0092).

Or. el

Ändringsförslag 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det finns behov av att öka tillträdet 
för personer från missgynnade grupper och 
aktivt beakta funktionshindrades särskilda 
inlärningsbehov vid genomförandet av alla 
delar av programmet, även genom 
beviljande av större bidrag för att avspegla 
merkostnaderna för funktionshindrade
deltagare.

(13) Det finns behov av att öka tillträdet 
för personer från utsatta grupper och aktivt 
beakta funktionshindrades särskilda 
inlärningsbehov eller 
inlärningssvårigheter vid genomförandet 
av alla delar av programmet, även genom 
beviljande av större bidrag för att avspegla 
merkostnaderna för berörda deltagare och 
deras familjer.

Or. el

Ändringsförslag 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Artikel 3  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmets övergripande mål är att 
höja den europeiska högre utbildningens 
kvalitet och främja dialog och förståelse 
mellan folk och kulturer genom samarbete 
med tredjeländer samt att främja de 
övergripande målen för EU:s yttre politik 
och bidra till tredjeländernas hållbara 
utveckling inom den högre utbildningen.

1. Programmets övergripande mål är att 
höja den europeiska högre utbildningens 
kvalitet, stärka mäns och kvinnors 
förvärvande av kvalifikationer för 
framtida yrkesutveckling och rörlighet
och främja dialog och förståelse mellan 
folk och kulturer genom samarbete med 
tredjeländer samt att främja de 
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övergripande målen för EU:s yttre politik 
och bidra till tredjeländernas hållbara 
utveckling inom den högre utbildningen.

Or. el

Ändringsförslag 15
Maria Petre

Förslag till beslut
Artikel 3  punkt 2  led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att förbättra tillgången till och öka 
synligheten för den europeiska högre 
utbildningen i världen och stärka dess 
attraktionskraft för medborgare i 
tredjeländer.

d) att förbättra tillgången till och öka 
synligheten för den europeiska högre 
utbildningen i världen samt gynna 
tillgången till denna utbildning för 
kvinnor från tredje länder, särskilt för 
kvinnor från landsbygdsmiljöer och 
ekonomiskt eftersatta områden, och stärka 
dess attraktionskraft för medborgare i 
tredjeländer.

Or. fr

Motivering

Det är ibland svårt för kvinnor från landsorten att få tillgång till sådana här program, 
särskilt att få information om att de existerar men även med tanke på avsaknaden av 
ekonomiska resurser, vilket kan utgöra ett hinder för inskrivning i dessa program. Kvinnor ur 
landsbygdsmiljöer kompletterar dessutom genom att bidra till den interkulturella aspekten. 

Ändringsförslag 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Artikel 3  punkt 2  led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att förbättra tillgången till och öka 
synligheten för den europeiska högre 
utbildningen i världen och stärka dess 

d) att förbättra tillgången till och öka 
synligheten för den europeiska högre 
utbildningen i världen och stärka dess 
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attraktionskraft för medborgare i 
tredjeländer.

attraktionskraft för manliga och kvinnliga 
forskare och studerande, medborgare i 
tredjeländer.

Or. el

Ändringsförslag 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Artikel 3  punkt 2  led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) att både bidra till ett jämlikt 
främjande av teoretisk och positiv 
vetenskap för bättre utnyttjande på 
arbetsmarknaden och att uppmuntra 
unga människor att kombinera val med 
talang och inte låta sig fjättras av 
stereotyper, särskilt sådana som hänför 
sig till kön.

Or. el

Ändringsförslag 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Artikel 5  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) studenter på alla nivåer inom den högre 
utbildningen,

b) manliga och kvinnliga studenter på alla 
nivåer inom den högre utbildningen,

Or. el
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Ändringsförslag 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Artikel 6  punkt 2  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vidta nödvändiga åtgärder för att se till 
att programmet drivs effektivt på nationell 
nivå med delaktighet av alla berörda parter 
inom den högre utbildningen enligt 
nationell praxis, inbegripet sådana åtgärder 
som anses lämpliga för att undanröja 
rättsliga och administrativa hinder,

a) vidta nödvändiga åtgärder för att se till 
att programmet drivs effektivt på nationell 
nivå med delaktighet av alla berörda parter 
inom den högre utbildningen enligt 
nationell praxis, inbegripet sådana åtgärder 
som anses lämpliga för att undanröja 
rättsliga och administrativa hinder och 
säkra jämlik behandling,

Or. el

Ändringsförslag 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Artikel 10  led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att stärka den europeiska ekonomins 
kunskapsbas och bidra till att stärka 
Europeiska unionens globala 
konkurrenskraft,

a) att stärka den europeiska ekonomins 
kunskapsbas och bidra till att skapa fler 
sysselsättningstillfällen i enlighet med 
målen för Lissabonstrategin samt stärka 
Europeiska unionens globala 
konkurrenskraft,

Or. el
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Ändringsförslag 21
Maria Petre

Förslag till beslut
Artikel 10  led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att främja jämställdhet och bidra till 
kampen mot alla former av diskriminering 
på grundval av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

d) att främja jämställdhet och bidra till 
kampen mot alla former av diskriminering 
på grundval av kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder eller 
inlärningssvårigheter (särskilt dyslexi och 
svårigheter med räkning och motorik), 
ålder eller sexuell läggning, för att främja 
jämställdheten och den långsiktiga 
bekämpningen av de här formerna av 
diskriminering i tredjeländer, i syfte att 
uppmuntra unga människors och 
kvinnors aktiva deltagande i sina egna 
länders sociala, ekonomiska och politiska 
liv.

Or. fr

Motivering

Inlärningssvårigheter (som bland annat dyslexi, motoriska svårigheter och svårigheter när 
det gäller räkning) räknas inte som funktionshinder i alla medlemsstater. Dessutom 
förekommer stora skillnader i tillämpningen av vederbörlig praxis för de här elevernas 
skolarbete (till exempel rätten att använda dator under prov) i de olika medlemsstaterna. Alla 
de här eleverna bör ges lika möjligheter. Dessutom bör Europeiska kommissionen se till att 
utbyte av erfarenheter äger rum och främja en undervisning som baseras på värden som 
demokrati, tolerans och respekt för rättigheter.

Ändringsförslag 22
Maria Petre

Förslag till beslut
Artikel 10  led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) se till att en rättvis geografisk 
fördelning av studenterna från 



AM\712305SV.doc 9/10 PE402.862v01-00

SV

tredje länder som deltar i programmet 
äger rum, detta särskilt med avseende på 
Svartahavsområdet.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att en rättvis fördelning äger rum mellan studenternas ursprungsregioner och 
det här är särskilt viktigt med tanke på Svartahavsområdet, en region som gränsar till 
Europeiska unionen och där ett förstärkt samarbete på utbildningsområdet är av stor vikt. 

Ändringsförslag 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga  Insats 1  A. Erasmus mundus-masterprogram punkt 2  led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) De skall reservera ett minimiantal
platser för och ta emot europeiska 
studenter och tredjelandsstudenter som 
tilldelats ekonomiskt stöd inom 
programmet.

h) De skall fastställa en procent för det 
totala antalet platser för och ta emot 
manliga och kvinnliga europeiska 
studenter och tredjelandsstudenter som 
tilldelats ekonomiskt stöd inom 
programmet.

Or. el

Ändringsförslag 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga  Insats 1  C. Stipendier  punkt 1  led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Gemenskapen ska se till att 
kriterierna för beviljande av stipendier är 
transparenta och bland annat garanterar 
att principen om lika möjligheter och 
icke-diskriminering respekteras.



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

SV

Or. el

Ändringsförslag 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga  Insats 2: Erasmus mundus-partnerskap med högre utbildningsanstalter i tredjeländer, 
inbegripet stipendier  punkt 2  led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De skall utbyta studenter på alla nivåer 
inom högre utbildning (från kandidatnivån 
till postdoktorandnivån), akademiker och 
personal inom högre utbildning för 
rörlighetsperioder av varierande längd, 
inbegripet möjlighet till praktikperioder.
Rörligheten skall föra europeiska 
medborgare till tredjeländer och 
tredjelandsmedborgare till europeiska 
länder. Systemet skall också medge 
mottagning av tredjelandsmedborgare som 
inte är knutna till de 
tredjelandsinstitutioner som deltar i 
partnerskapen, samt omfatta särskilda 
bestämmelser för utsatta grupper under 
hänsynstagande till den politiska och 
socioekonomiska bakgrunden i respektive 
region eller land.

c) De skall utbyta studenter på alla nivåer 
inom högre utbildning (från kandidatnivån 
till postdoktorandnivån), akademiker och 
personal inom högre utbildning för 
rörlighetsperioder av varierande längd, 
inbegripet möjlighet till praktikperioder.
Rörligheten skall föra europeiska 
medborgare till tredjeländer och 
tredjelandsmedborgare till europeiska 
länder oberoende av huruvida 
tredjeländer deltar i partnerskapen eller 
inte. Systemet skall också medge 
mottagning av tredjelandsmedborgare som 
inte är knutna till de 
tredjelandsinstitutioner som deltar i 
partnerskapen, samt omfatta särskilda 
bestämmelser för jämlikt deltagande för 
kvinnor och män samt för utsatta grupper 
under hänsynstagande till den politiska och 
socioekonomiska bakgrunden i respektive 
region eller land.

Or. el
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