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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jak ukazují celkové výsledky, pokud jde o účast, první fáze programu Erasmus Mundus byla 
velice úspěšná. Méně růžová je však situace, provedeme-li analýzu procentuálního zastoupení 
žen, které se tohoto programu zúčastnily.  S ohledem na tuto skutečnost sleduje zpravodajka 
dva cíle: prosazovat prostřednictvím vzdělávání základní práva, pokud jde o rovnost mezi 
muži a ženami, aby se přispělo k vytváření spravedlivější a demokratičtější společnosti, a 
podpořit konkrétní mechanismy, které napomohou zajistit lepší přístupnost programu pro 
ženy, aby se zabránilo rozsáhlému mrhání talenty.

Navrhované pozměňovací návrhy se proto zaměřují na uplatňování otázky rovnosti mezi muži 
a ženami při definování vzdělávacích programů, zajištění přístupu žen k programu a jejich 
účasti na něm prostřednictvím výběrových kritérií a postupů, které zohledňují rodové aspekty, 
rovnocenné zastoupení žen a mužů ve výběrových komisích programu a sběr údajů 
rozdělených podle mužů a žen při vypracovávání hodnotících zpráv o programu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh1
Bod odůvodnění 7

(7) Hlavními cíli programu spolupráce v 
oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je 
zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu 
evropského vysokoškolského vzdělávání, 
podpořit porozumění mezi národy a také 
přispět k udržitelnému rozvoji v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání ve třetích 
zemích a při tom zabránit odlivu mozků 
a podporovat ohrožené skupiny. 
Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto 
cílů programu vysoké kvality jsou vysoce 
integrované studijní programy 
na postgraduální úrovni, partnerství pro 
spolupráci se třetími zeměmi, stipendia 
nejnadanějším studentům a projekty na 

(7) Hlavními cíli programu spolupráce v 
oblasti vysokoškolského vzdělávání, který je 
zaměřen na třetí země, je zvýšit kvalitu 
evropského vysokoškolského vzdělávání, 
podpořit porozumění mezi národy, přispět k 
osobnímu sebenaplnění, sociální 
soudržnosti, aktivnímu občanství a rovnosti 
mezi muži a ženami odstraněním rodových 
stereotypů ve společnosti a dále přispět k 
udržitelnému rozvoji v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání ve třetích 
zemích a při tom zabránit odlivu mozků 
a podporovat ohrožené skupiny. 
Nejúčinnějšími prostředky k dosažení těchto 
cílů programu vysoké kvality jsou vysoce 

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku
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zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského 
vysokoškolského vzdělávání.

integrované studijní programy 
na postgraduální úrovni, partnerství pro 
spolupráci se třetími zeměmi, stipendia 
nejnadanějším studentům a projekty na 
zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského 
vysokoškolského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8

(8) Je nutné posílit boj proti vyloučení ve 
všech jeho formách včetně rasismu a 
xenofobie a posílit úsilí Společenství 
zaměřené na podporu dialogu a porozumění 
mezi kulturami na celém světě, s ohledem na 
sociální rozměr vysokoškolského 
vzdělávání, jakož i na ideály demokracie a 
dodržování lidských práv, zejména proto, že 
mobilita podporuje výměnu s novými 
kulturními a sociálními prostředími a 
usnadňuje jejich chápání, a přitom zaručit, 
že žádná skupina občanů nebo státních 
příslušníků třetích zemí nebude vyloučena 
nebo znevýhodněna, jak stanoví čl. 21 odst. 
1 Listiny základních práv Evropské unie.

(8) Je nutné posílit boj proti vyloučení ve 
všech jeho formách včetně rasismu a 
xenofobie a diskriminace žen a posílit úsilí 
Společenství zaměřené na podporu dialogu a 
porozumění mezi kulturami na celém světě, 
s ohledem na sociální rozměr 
vysokoškolského vzdělávání, jakož 
i na ideály demokracie a dodržování 
lidských práv, včetně rovnosti mezi muži a 
ženami, zejména proto, že mobilita 
podporuje výměnu s novými kulturními a 
sociálními prostředími a usnadňuje jejich 
chápání, a přitom zaručit, že žádná skupina 
občanů nebo státních příslušníků třetích 
zemí nebude vyloučena nebo znevýhodněna, 
jak stanoví čl. 21 odst. 1 Listiny základních 
práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 12

(12) Společenství musí ve všech svých 
činnostech usilovat o odstranění nerovností 
a o podporu rovného zacházení pro muže a 
ženy, jak stanoví čl. 3 odst. 2 Smlouvy.

(12) Společenství musí ve všech svých 
činnostech usilovat o odstranění nerovností a 
o podporu rovného zacházení pro muže a 
ženy, jak stanoví čl. 3 odst. 2 Smlouvy, 
přičemž zvláštní pozornost musí být 
věnována začlenění rodových hledisek do 
všech typů a úrovní vzdělávání.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 3 odst. 2 písm. b a) (nové)

ba) přispět k posílení rovnosti mezi ženami 
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a muži zajištěním lepšího přístupu k 
programu pro ženy a jejich účasti na něm;

Pozměňovací návrh 5
Čl. 4 odst. 2 písm. c a) (nové)

ca) podpořit vytváření kapacit pro 
prosazování rovnosti mezi muži a ženami ve 
vysokoškolském vzdělání;

Pozměňovací návrh 6
Čl. 7 odst. 2 písm. d)

(d) kritéria a postupy výběru včetně složení 
a jednacího řádu výběrové komise;

(d) kritéria a postupy výběru, která 
zohledňují otázku rovnosti mezi muži a 
ženami, včetně složení a jednacího řádu 
výběrové komise;

Pozměňovací návrh 7
Čl. 8 odst. 1

1. Komisi je nápomocen výbor. 1. Komisi je nápomocen výbor. Je třeba 
zajistit, aby v Komisi bylo rovnocenné 
zastoupení žen i mužů.

Pozměňovací návrh 8
Čl 13 odst. 3 písm. a)

a) do 31. března 2012 průběžnou hodnotící 
zprávu o dosažených výsledcích 
a o kvalitativních a kvantitativních 
aspektech provádění programu;

a) do 31. března 2012 průběžnou hodnotící 
zprávu o dosažených výsledcích 
a o kvalitativních a kvantitativních 
aspektech provádění programu, která bude 
zahrnovat údaje rozdělené podle hlediska 
pohlaví;

Pozměňovací návrh 9
Příloha Akce 1 C. Stipendia odst. 1 písm. d a) (nové)

da) Společenství zajistí průhledná kritéria 
pro udělování stipendií, která budou, mimo 
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jiné, zohledňovat také hlediska rovnosti žen 
a mužů a spravedlivého výběru;

Pozměňovací návrh 10
Příloha Postupy výběru písm. a)

a) výběr návrhů v rámci akce 1 provede 
Komise s pomocí výběrové komise, která 
se skládá z vysoce uznávaných osobností 
akademického světa představujících 
rozmanitost vysokoškolského vzdělávání v 
Evropské unii a které předsedá osobnost, již 
výběrová komise sama vybere. Výběrová 
komise zajistí, aby magisterské a doktorské 
programy Erasmus Mundus odpovídaly 
nejvyšší akademické kvalitě. 
Před předložením návrhů výběrové komisi 
zařídí Komise na evropské úrovni posouzení 
všech způsobilých návrhů nezávislými 
akademickými odborníky. Každému 
magisterskému a doktorskému programu 
Erasmus Mundus bude přidělen určitý počet 
stipendií, která vybraným jednotlivcům 
vyplatí subjekt řídící magisterské 
a doktorské programy. Výběr studentů 
magisterských a doktorských studijních 
programů a akademických pracovníků 
provedou po konzultaci s Komisí instituce 
účastnící se magisterských a doktorských 
programů Erasmus Mundus;

a) výběr návrhů v rámci akce 1 provede 
Komise s pomocí výběrové komise, která 
se skládá z vysoce uznávaných osobností 
akademického světa představujících 
rozmanitost vysokoškolského vzdělávání v 
Evropské unii a které předsedá osobnost, již 
výběrová komise sama vybere. Výběrová 
komise zajistí, aby magisterské a doktorské 
programy Erasmus Mundus odpovídaly 
nejvyšší akademické kvalitě. 
Před předložením návrhů výběrové komisi 
zařídí Komise na evropské úrovni posouzení 
všech způsobilých návrhů nezávislými 
akademickými odborníky. Každému 
magisterskému a doktorskému programu 
Erasmus Mundus bude přidělen určitý počet 
stipendií, která vybraným jednotlivcům 
vyplatí subjekt řídící magisterské 
a doktorské programy. Výběr studentů 
magisterských a doktorských studijních 
programů a akademických pracovníků 
provedou po konzultaci s Komisí instituce 
účastnící se magisterských a doktorských 
programů Erasmus Mundus; Začlenění 
hledisek rovnosti mužů a žen a 
spravedlivého výběru do náplně programu 
bude hodnoceno pozitivně;
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