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KORT BEGRUNDELSE

Første fase af Erasmus Mundus-programmet har været en stor succes, hvilket fremgår af den 
samlede deltagelse. Der tegner sig imidlertid et knap så succesfyldt billede, hvis man 
analyserer kvindernes procentvise deltagelse.  På denne baggrund har den rådgivende ordfører 
arbejdet med et dobbelt sigte,  nemlig på den ene side at fremme den grundlæggende ret til 
ligestilling mellem mænd og kvinder gennem uddannelse for dermed at bidrage til mere 
retfærdige og demokratiske samfund og på den anden side at udbygge de konkrete 
mekanismer, der kan være med til at gøre programmet lettere tilgængeligt for kvinder, således 
at man undgår talentspild.

De stillede ændringsforslag tager derfor sigte på at integrere kønsaspektet i forbindelse med 
fastlæggelsen af uddannelsesprogrammer, på at øge kvinders adgang til og deltagelse i 
programmet ved hjælp af udvælgelseskriterier og -procedurer, som tager hensyn til 
kønsaspektet, på at sikre en ligelig kønsmæssig repræsentation i udvalget oprettet under 
programmet og endelig på at samle kønsbaserede data i programmets evalueringsrapporter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 7

(7) De centrale mål for et 
samarbejdsprogram vedrørende 
videregående uddannelser, der er rettet mod 
tredjelande, er at forbedre de europæiske 
videregående uddannelsers kvalitet, fremme 
den mellemfolkelige forståelse og medvirke 
til den bæredygtige udvikling i 
tredjelandenes videregående uddannelser for 
således at undgå hjerneflugt og samtidig 
begunstige sårbare grupper. Den mest 
effektive måde at nå disse mål på gennem et 
ekspertprogram er at tilbyde fuldt 
integrerede studieprogrammer på ph.d.-
niveau, indgå samarbejdspartnerskaber med 
tredjelande, tildele stipendier til de dygtigste 

(7) De centrale mål for et 
samarbejdsprogram vedrørende 
videregående uddannelser, der er rettet mod 
tredjelande, er at forbedre de europæiske 
videregående uddannelsers kvalitet, fremme 
den mellemfolkelige forståelse, bidrage til 
personlig tilfredsstillelse, social 
samhørighed, aktivt medborgerskab og 
ligestilling mellem kønnene ved at 
eliminere kønsstereotyper i samfundet, og 
medvirke til den bæredygtige udvikling i 
tredjelandenes videregående uddannelser for 
således at undgå hjerneflugt og samtidig 
begunstige sårbare grupper. Den mest 
effektive måde at nå disse mål på gennem et 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PE398.463v01-00 4/6 PA\697946DA.doc

DA

studerende og gennemføre projekter, der 
skal gøre de europæiske videregående 
uddannelsers mere attraktive over for resten 
af verden..

ekspertprogram er at tilbyde fuldt 
integrerede studieprogrammer på ph.d.-
niveau, indgå samarbejdspartnerskaber med 
tredjelande, tildele stipendier til de dygtigste 
studerende og gennemføre projekter, der 
skal gøre de europæiske videregående 
uddannelsers mere attraktive over for resten 
af verden..

Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) Der er brug for at optrappe bekæmpelsen 
af alle former for udstødelse, herunder 
racisme og fremmedhad, og at optrappe 
Fællesskabets indsats for at fremme 
mellemfolkelig dialog og forståelse over 
hele verden, under hensyntagen til såvel den 
sociale dimension ved videregående 
uddannelser som idealerne demokrati og 
overholdelse af menneskerettighederne, især 
fordi mobilitet er befordrende for samspillet 
med og forståelsen af nye kulturelle og 
sociale miljøer, og således sikrer, at ingen 
europæiske borgere eller tredjelandsborgere 
udelukkes eller stilles ugunstigt, jf. artikel 
21, stk. 1, i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder.

(8) Der er brug for at optrappe bekæmpelsen 
af alle former for udstødelse, herunder 
racisme og fremmedhad og 
forskelsbehandling af kvinder, og at 
optrappe Fællesskabets indsats for at 
fremme mellemfolkelig dialog og forståelse 
over hele verden, under hensyntagen til 
såvel den sociale dimension ved 
videregående uddannelser som idealerne 
demokrati og overholdelse af 
menneskerettighederne, herunder 
ligestilling mellem kvinder og mænd, især 
fordi mobilitet er befordrende for samspillet 
med og forståelsen af nye kulturelle og 
sociale miljøer, og således sikrer, at ingen 
europæiske borgere eller tredjelandsborgere 
udelukkes eller stilles ugunstigt, jf. artikel 
21, stk. 1, i EU's charter om grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 3
Betragtning 12

(12) I alle sine aktiviteter må Fællesskabet 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. 
traktatens artikel 3, stk. 2.

(12) I alle sine aktiviteter må Fællesskabet 
tilstræbe at fjerne uligheder og fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. 
traktatens artikel 3, stk. 2, ved at være 
særligt opmærksomt på integrering af 
kønsaspektet i alle former for uddannelse 
og på alle uddannelsesniveauer.
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Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) at bidrage til fremme af ligestilling 
mellem kvinder og mænd ved at forbedre 
kvinders adgang til og deltagelse i 
programmet

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) at støtte opbygningen af kapacitet til at 
integrere kønsaspektet inden for de højere 
uddannelser

Ændringsforslag 6
Artikel 7, stk. 2, litra d

(d) udvælgelseskriterier og –procedurer, 
herunder sammensætningen af og den 
interne forretningsorden for 
udvælgelseskomitéen

d) udvælgelseskriterier og –procedurer, 
herunder sammensætningen af og den 
interne forretningsorden for 
udvælgelseskomitéen, som tager hensyn til 
kønsaspektet

Ændringsforslag 7
Artikel 8, stk. 1

1. Kommissionen bistås af et udvalg. 1. Kommissionen bistås af et udvalg. Der 
sikres ligelig repræsentation af kvinder og 
mænd i udvalget.

Ændringsforslag 8
Artikel 13, stk. 3, litra a

a) en midtvejsevalueringsrapport om de 
opnåede resultater og de kvalitative og 
kvantitative aspekter ved programmets 
gennemførelse senest den 31. marts 2012

a) en midtvejsevalueringsrapport
indeholdende kønsopdelte data om de 
opnåede resultater og de kvalitative og 
kvantitative aspekter ved programmets 
gennemførelse senest den 31. marts 2012
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Ændringsforslag 9
Bilag, Foranstaltning 1, C. Stipendier, punkt 1, litra d a (nyt)

da) Fællesskabet sikrer gennemsigtige 
kriterier for tildeling af stipendier, hvor der 
bl.a. er taget hensyn til kønsrelaterede 
spørgsmål og ligestilling.

Ændringsforslag 10
Bilag, Udvælgelsesprocedurer, litra a

a) Forslag vedrørende foranstaltning 1 
udvælges af Kommissionen, der bistås af en 
udvælgelseskomité, som ledes af en person 
valgt af dens midte og sammensættes af højt 
ansete personer fra den akademiske verden, 
der er repræsentative for de mange 
forskellige videregående uddannelser i EU. 
Udvælgelseskomitéen sikrer, at Erasmus 
Mundus-mastersprogrammerne og ph.d.-
studieprogrammerne under Erasmus Mundus 
ligger på højeste akademiske 
kvalitetsniveau. Kommissionen sørger for, at 
alle projekter, der kan komme i betragtning, 
vurderes på europæisk niveau af uafhængige 
akademiske eksperter, inden forslagene 
forelægges udvælgelseskomitéen. Hvert 
Erasmus Mundus-mastersprogram og hvert 
ph.d.-studieprogram under Erasmus Mundus 
tildeles et bestemt antal stipendier, der ydes 
til de udvalgte personer af det organ, der 
forvalter mastersprogrammerne og ph.d.-
studieprogrammerne. Udvælgelsen af 
mastersstuderende, ph.d.-studerende og 
akademikere foretages af institutioner, der 
deltager i Erasmus Mundus-
mastersprogrammerne og ph.d.-
studieprogrammerne under Erasmus 
Mundus, i samråd med Kommissionen.

a) Forslag vedrørende foranstaltning 1 
udvælges af Kommissionen, der bistås af en 
udvælgelseskomité, som ledes af en person 
valgt af dens midte og sammensættes af højt 
ansete personer fra den akademiske verden, 
der er repræsentative for de mange 
forskellige videregående uddannelser i EU. 
Udvælgelseskomitéen sikrer, at Erasmus 
Mundus-mastersprogrammerne og ph.d.-
studieprogrammerne under Erasmus Mundus 
ligger på højeste akademiske 
kvalitetsniveau. Kommissionen sørger for, at 
alle projekter, der kan komme i betragtning, 
vurderes på europæisk niveau af uafhængige 
akademiske eksperter, inden forslagene 
forelægges udvælgelseskomitéen. Hvert 
Erasmus Mundus-mastersprogram og hvert 
ph.d.-studieprogram under Erasmus Mundus 
tildeles et bestemt antal stipendier, der ydes 
til de udvalgte personer af det organ, der 
forvalter mastersprogrammerne og ph.d.-
studieprogrammerne. Udvælgelsen af 
mastersstuderende, ph.d.-studerende og 
akademikere foretages af institutioner, der 
deltager i Erasmus Mundus-
mastersprogrammerne og ph.d.-
studieprogrammerne under Erasmus 
Mundus, i samråd med Kommissionen. Det 
vil blive betragtet som positivt at medtage 
ligestilling mellem kønnene og 
ligestillingsspørgsmål i programmets 
indhold.
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