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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όπως καταδεικνύουν τα συνολικά στοιχεία συμμετοχής η πρώτη φάση του Προγράμματος 
Erasmus Mundus στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Η εικόνα είναι όμως λιγότερο θετική εάν 
αναλύσουμε το ποσοστό συμμετοχής γυναικών. Από της απόψεως αυτής, ο στόχος της
συντάκτριας ήταν διττός: η προαγωγή του βασικού δικαιώματος ισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών μέσω της εκπαίδευσης ως συμβολή για μια κοινωνία πιο δίκαιη και δημοκρατική
και η ενίσχυση των συγκεκριμένων μηχανισμών που μπορούν να καταστήσουν το πρόγραμμα 
πιο προσβάσιμο για τις γυναίκες, προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η σπατάλη ταλέντων.

Επομένως, οι προτεινόμενες τροπολογίες αφορούν την ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου στη
διαμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την πρόσβαση και συμμετοχή των γυναικών 
στο πρόγραμμα μέσω κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής που λαμβάνουν υπόψη το φύλο, 
την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στην επιτροπή του προγράμματος και τη συλλογή 
στοιχείων κατά φύλο στις εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Η ενίσχυση της ποιότητας της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 
προώθηση της κατανόησης μεταξύ των 
λαών, όπως και η συμβολή στην αειφόρο 
ανάπτυξη των τρίτων χωρών στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτρέποντας τη 
φυγή των εγκεφάλων και υποστηρίζοντας τις 
ευπαθείς ομάδες, είναι οι κύριοι στόχοι ενός 
προγράμματος συνεργασίας για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που απευθύνεται σε 
τρίτες χώρες. Τα πιο αποτελεσματικά μέσα 
για την επίτευξη των στόχων αυτών σε ένα 
πρόγραμμα αριστείας είναι τα υψηλά 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, οι συμπράξεις 

(7) Η ενίσχυση της ποιότητας της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η 
προώθηση της κατανόησης μεταξύ των 
λαών, η συμβολή στην προσωπική 
ολοκλήρωση, στην κοινωνική συνοχή, στην 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών και στην 
ισότητα των φύλων μέσω της απάλειψης 
των κοινωνικών στερεοτύπων για τα φύλα,
όπως και η συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη 
των τρίτων χωρών στον τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτρέποντας τη 
φυγή των εγκεφάλων και υποστηρίζοντας τις 
ευπαθείς ομάδες, είναι οι κύριοι στόχοι ενός 
προγράμματος συνεργασίας για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση που απευθύνεται σε 

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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συνεργασίας με τρίτες χώρες, οι υποτροφίες 
για τους πιο ικανούς φοιτητές και σχέδια για 
την ενίσχυση της ελκυστικότητας της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

τρίτες χώρες. Τα πιο αποτελεσματικά μέσα 
για την επίτευξη των στόχων αυτών σε ένα 
πρόγραμμα αριστείας είναι τα υψηλά 
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, οι συμπράξεις 
συνεργασίας με τρίτες χώρες, οι υποτροφίες 
για τους πιο ικανούς φοιτητές και σχέδια για 
την ενίσχυση της ελκυστικότητας της 
ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Υπάρχει ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας 
κατά του αποκλεισμού κάθε μορφής, 
συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, καθώς και να ενισχυθούν οι 
προσπάθειες από κοινοτικής πλευράς για 
την προώθηση του διαλόγου και της 
αλληλοκατανόησης μεταξύ πολιτισμών 
παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τα ιδεώδη της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, ειδικότερα καθώς η 
κινητικότητα ενθαρρύνει τις ανταλλαγές με 
νέα πολιτισμικά και κοινωνικά 
περιβάλλοντα και διευκολύνει την 
κατανόησή τους και, με τον τρόπο αυτό, να 
διασφαλίζεται το ότι καμία ομάδα πολιτών ή 
υπηκόων τρίτων χωρών δεν αποκλείεται ή 
μειονεκτεί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 
παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8) Υπάρχει ανάγκη να ενταθεί ο αγώνας 
κατά του αποκλεισμού κάθε μορφής, 
συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας και των διακρίσεων κατά 
των γυναικών, καθώς και να ενισχυθούν οι 
προσπάθειες από κοινοτικής πλευράς για 
την προώθηση του διαλόγου και της 
αλληλοκατανόησης μεταξύ πολιτισμών 
παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τα ιδεώδη της δημοκρατίας 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών,
ειδικότερα καθώς η κινητικότητα 
ενθαρρύνει τις ανταλλαγές με νέα 
πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα 
και διευκολύνει την κατανόησή τους και, με 
τον τρόπο αυτό, να διασφαλίζεται το ότι 
καμία ομάδα πολιτών ή υπηκόων τρίτων 
χωρών δεν αποκλείεται ή μειονεκτεί, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Σε όλες τις δραστηριότητές της, η 
Κοινότητα πρέπει να στοχεύσει στην 
απάλειψη των ανισοτήτων και στην 

(12) Σε όλες τις δραστηριότητές της, η 
Κοινότητα πρέπει να στοχεύσει στην 
απάλειψη των ανισοτήτων και στην 
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προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 της Συνθήκης.

προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση της 
διάστασης των φύλων σε όλα τα είδη και 
επίπεδα της εκπαίδευσης.

Τροπολογία 4
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο βα) (νέο)

βα) να συμβάλει στην προώθηση της
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με 
τη βελτίωση της πρόσβασης και της 
συμμετοχής των γυναικών στο πρόγραμμα·

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γα) (νέο)

γα) να υποστηρίξει την ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού για την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

Τροπολογία 6
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) κριτήρια και διαδικασίες επιλογής, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και του 
εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής 
επιλογής·

δ) ευαισθητοποιημένα ως προς τη 
διάσταση του φύλου κριτήρια και 
διαδικασίες επιλογής, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνθεσης και του εσωτερικού 
κανονισμού της επιτροπής επιλογής·

Τροπολογία 7
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.
Εξασφαλίζεται η ισορροπημένη
εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην 
επιτροπή.
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Τροπολογία 8
Άρθρο 13, παράγραφος 3, στοιχείο α)

α) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 ενδιάμεση
έκθεση αξιολόγησης για τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα και για τις ποιοτικές και 
ποσοτικές πτυχές της υλοποίησης του 
προγράμματος·

α) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2012 ενδιάμεση
έκθεση αξιολόγησης, με στοιχεία κατά 
φύλο, για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και
για τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της
υλοποίησης του προγράμματος·

Τροπολογία 9
Παράρτημα, Δράση 1, Γ. Υποτροφίες, παράγραφος 1, στοιχείο δα) (νέο)

δα) Η Κοινότητα διασφαλίζει την ύπαρξη
διαφανών κριτηρίων για τη χορήγηση 
υποτροφιών τα οποία λαμβάνουν υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τα θέματα φύλου και 
ισοτιμίας των φύλων·

Τροπολογία 10
Παράρτημα, Διαδικασίες επιλογής, στοιχείο α)

α) οι προτάσεις δυνάμει της δράσης 1 
επιλέγονται από την Επιτροπή με τη βοήθεια 
επιτροπής επιλογής, της οποίας προεδρεύει 
πρόσωπο που εκλέγεται από την ίδια, και η 
οποία αποτελείται από διακεκριμένες 
προσωπικότητες που προέρχονται από τον 
ακαδημαϊκό χώρο και αντιπροσωπεύουν την 
ποικιλία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτροπή επιλογής 
διασφαλίζει ότι τα προγράμματα μάστερ και 
διδακτορικά προγράμματα Erasmus Mundus 
αντιστοιχούν στην υψηλότερη δυνατή 
ακαδημαϊκή ποιότητα. Η Επιτροπή 
οργανώνει αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όλων των επιλέξιμων προτάσεων 
από ακαδημαϊκούς ειδικούς πριν από την 
υποβολή των προτάσεων στην επιτροπή 
επιλογής. Για κάθε πρόγραμμα μάστερ ή 
διδακτορικό πρόγραμμα Erasmus Mundus 
θα ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός 
υποτροφιών που θα καταβάλλονται στους 
επιλεχθέντες από το φορέα διαχείρισης των 
προγραμμάτων μάστερ ή διδακτορικών. Η 
επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, των 

α) οι προτάσεις δυνάμει της δράσης 1 
επιλέγονται από την Επιτροπή με τη βοήθεια 
επιτροπής επιλογής, της οποίας προεδρεύει 
πρόσωπο που εκλέγεται από την ίδια, και η 
οποία αποτελείται από διακεκριμένες 
προσωπικότητες που προέρχονται από τον 
ακαδημαϊκό χώρο και αντιπροσωπεύουν την 
ποικιλία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτροπή επιλογής 
διασφαλίζει ότι τα προγράμματα μάστερ και 
διδακτορικά προγράμματα Erasmus Mundus 
αντιστοιχούν στην υψηλότερη δυνατή 
ακαδημαϊκή ποιότητα. Η Επιτροπή 
οργανώνει αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όλων των επιλέξιμων προτάσεων 
από ακαδημαϊκούς ειδικούς πριν από την 
υποβολή των προτάσεων στην επιτροπή 
επιλογής. Για κάθε πρόγραμμα μάστερ ή 
διδακτορικό πρόγραμμα Erasmus Mundus 
θα ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός 
υποτροφιών που θα καταβάλλονται στους 
επιλεχθέντες από το φορέα διαχείρισης των 
προγραμμάτων μάστερ ή διδακτορικών. Η 
επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, των 
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υποψήφιων διδακτόρων και των 
ακαδημαϊκών θα γίνεται από τα ιδρύματα 
που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα 
μάστερ και τα διδακτορικά προγράμματα 
Erasmus Mundus, έπειτα από διαβούλευση με 
την Επιτροπή·

υποψήφιων διδακτόρων και των 
ακαδημαϊκών θα γίνεται από τα ιδρύματα 
που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα 
μάστερ και τα διδακτορικά προγράμματα 
Erasmus Mundus, έπειτα από διαβούλευση με 
την Επιτροπή. Η συμπερίληψη θεμάτων
ισότητας και ισοτιμίας των φύλων στα 
περιεχόμενα του προγράμματος εκτιμάται 
θετικώς·


	697946el.doc

