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КРАТКА ОБОСНОВКА

Както личи от цялостните резултати от участието, първата фаза на програмата 
„Еразмус Мундус“ постигна голям успех. Картината обаче не е толкова положителна, 
ако се направи анализ на дела на участието на жените. В тази връзка целта на 
докладчика е в две насоки: да се утвърди основното право на равенство между мъжете 
и жените чрез образованието, с цел да се допринесе за изграждането на по-справедливи 
и демократични общества, и да се укрепят конкретните механизми, които могат да 
разширят достъпът на жените до програмата, с цел да не се допусне такова похабяване 
на таланти.

Затова предложените изменения се отнасят до включването на въпроса за равенството 
между половете при разработването на образователни програми, до достъпа на жените 
до програмата и тяхното участие в нея чрез критерии за подбор и процедури, които 
отчитат спецификата на половете, до балансирано представителство на половете в 
комитета по програмата, както и до събиране на данни въз основа на пола в докладите 
за оценка на програмата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по култура и образование да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 7

(7) Главните цели на програмата за 
сътрудничество в областта на висшето 
образование, предназначена за трети 
страни, са подобряване на качеството на 
Европейското висше образование, 
насърчаване на разбирателството между 
хората, както и допринасяне за 
устойчивото развитие на трети страни в 
областта на висшето образование не чрез 
изтичането на мозъци, като се 

(7) Главните цели на програмата за 
сътрудничество в областта на висшето 
образование, предназначена за трети 
страни, са подобряване на качеството на 
европейското висше образование, 
насърчаване на разбирателството между 
народите, допринасяне за личната 
реализация, социалното сближаване, 
активното гражданство и 
равенството между половете чрез 

                                               
1 Все още непубликуван в ОВ.
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облагодетелстват уязвимите групи, това 
са. Най-ефективните начини за 
постигането на тези цели в една програма 
за усъвършенстване на високо 
интегрираните учебни програми за 
следдипломни квалификации, съвместни 
партньорства с трети страни, стипендии 
за най-талантливите студенти и проекти 
за повишаване на привлекателността на 
Европейското висше образование.

премахване на социалните 
стереотипи, свързани с пола, както и 
допринасяне за устойчивото развитие на 
трети страни в областта на висшето 
образование не чрез изтичането на 
мозъци, като се облагодетелстват 
уязвимите групи, това са. Най-
ефективните начини за постигането на 
тези цели в една програма за
усъвършенстване на високо 
интегрираните учебни програми за 
следдипломни квалификации, съвместни 
партньорства с трети страни, стипендии 
за най-талантливите студенти и проекти 
за повишаване на привлекателността на 
европейското висше образование.

Изменение 2
Съображение 8

(8) Необходимо е да се засили борбата 
срещу изключването във всичките му 
форми, включително расизъм и 
ксенофобия, и да се увеличат усилията на 
Общността за насърчаването на диалога и 
разбирателството между културите по 
света, с оглед както на социалното 
измерение на висшето образование, така 
и идеалите за демокрация и зачитане на 
човешките права, особено предвид факта 
че мобилността насърчава откриването на 
нови културни и социални среди и 
улеснява разбирането, и по този начин се 
гарантира, че нито една група от 
граждани или от граждани на трети 
страни не е изключена или онеправдана, 
както се посочва в член 21, параграф 1 от 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз.

(8) Необходимо е да се засили борбата 
срещу изключването във всичките му 
форми, включително расизъм и 
ксенофобия и дискриминация на 
жените, и да се увеличат усилията на 
Общността за насърчаването на диалога и 
разбирателството между културите по 
света, с оглед както на социалното 
измерение на висшето образование, така 
и идеалите за демокрация и зачитане на 
правата на човека, включително 
равенството между мъжете и 
жените, особено предвид факта че 
мобилността насърчава откриването на 
нови културни и социални среди и 
улеснява разбирането, и по този начин се 
гарантира, че нито една група от 
граждани или от граждани на трети 
страни не е изключена или онеправдана, 
както се посочва в член 21, параграф 1 от 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз.

Изменение 3
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Съображение 12

(12) Във всички свои дейности 
Общността трябва да се стреми да 
елиминира неравенството и да насърчи 
равнопоставеността между мъжете и 
жените, както е предвидено в член 3, 
параграф 2 от Договора.

(12) Във всички свои дейности 
Общността трябва да се стреми да 
елиминира неравенството и да насърчи 
равнопоставеността между мъжете и 
жените, както е предвидено в член 3, 
параграф 2 от Договора, като обърне 
особено внимание на включването на 
измерението „равенство между 
половете” във всички видове и степени 
на образованието.

Изменение 4
Член 3, параграф 2, буква бa) (нова)

бa) да допринася за насърчаването на 
равенството между мъжете и жените 
чрез подобряване на достъпа на 
жените до програмата и на участието 
им в нея;

Изменение 5
Член 4, параграф 2, буква вa) (нова)

вa) подкрепа за изграждане на 
капацитет за равенство между 
половете във висшето образование;

Изменение 6
Член 7, параграф 2, буква г)

г) критерии за избор и процедури, 
включително съдържанието и 
вътрешните правила на процедурата за 
избор на управителен съвет;

г) отчитащи равенството между 
половете критерии и процедури за 
подбор, включително съставът и 
вътрешният правилник на изборната 
комисия;

Изменение 7
Член 8, параграф 1
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1. Комисията се подпомага от комитет. 1. Комисията се подпомага от комитет. 
Гарантира се балансирано 
представителство на мъжете и 
жените в комитета.

Изменение 8
Член 13, параграф 3, буква a)

a) междинен доклад за оценка на 
постигнатите резултати и на качествените 
и количествени аспекти на прилагането 
на програмата от 31 март 2012 г.;

a) междинен доклад, който включва 
данни с разбивка по полове, за оценка на 
постигнатите резултати и на качествените 
и количествени аспекти на прилагането 
на програмата до 31 март 2012 г.;

Изменение 9
Приложение, Действие 1, В. Стипендии, параграф 1, буква гa) (нова)

гa) Общността ще гарантира 
прозрачни критерии за 
предоставянето на стипендии, като 
взема предвид, наред с другото,
въпросите, свързани с половете и 
равнопоставеността;

Изменение 10
Приложение, Процедури за подбор, буква a)

a) предложения съгласно действие 1 се 
избират от Комисията, подпомагана от 
изборна комисия, председателствана от 
лице, което тя е избрала, състояща се от 
личности с голяма компетентност от 
академичния свят, които са 
представителни за разнообразието на 
висшето образование в Европейския 
съюз. Комисията за подбор гарантира, че 
магистърските и докторските програми 
на „Еразмус Мундус“ отговарят на най-
високото академично качество. 
Комисията организира оценка на 
Европейско равнище на всички 
избираеми предложения от независими 
академични експерти преди да подаде 

a) предложения съгласно действие 1 се 
избират от Комисията, подпомагана от 
изборна комисия, председателствана от 
лице, което тя е избрала, състояща се от 
личности с голяма компетентност от 
академичния свят, които са 
представителни за разнообразието на 
висшето образование в Европейския 
съюз. Изборната комисия гарантира, че 
магистърските и докторските програми 
на „Еразмус Мундус“ отговарят на най-
високото академично качество. 
Комисията организира оценка на 
европейско равнище на всички избираеми 
предложения от независими академични 
експерти, преди да подаде предложенията 
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предложенията на комисията по подбор. 
За всяка магистърска или докторска 
програма на „Еразмус Мундус“ ще бъдат 
разпределени специфичен брой 
стипендии, които ще бъдат изплатени на 
избрани индивиди от органа, ръководещ 
магистърските и докторските програми. 
Изборът на студенти магистри, кандидат-
докторанти и преподаватели се провежда 
от институциите, участващи в 
магистърските и докторските програми 
на „Еразмус Мундус“, след консултация с 
Комисията

на изборната комисия. За всяка 
магистърска или докторска програма на 
„Еразмус Мундус“ ще бъдат 
разпределени специфичен брой 
стипендии, които ще бъдат изплатени на 
избрани индивиди от органа, ръководещ 
магистърските и докторските програми. 
Изборът на студенти магистри, кандидат-
докторанти и преподаватели се провежда 
от институциите, участващи в 
магистърските и докторските програми 
на „Еразмус Мундус“, след консултация с 
Комисията. Положително ще се гледа 
на включването в съдържанието на 
програмата на въпросите за 
равенството между половете и 
равнопоставеността.
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