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LÜHISELGITUS

Osalemise üldised tulemused näitavad, et programmi Erasmus Mundus esimene etapp on 
olnud väga edukas. Ent üldpilt kahvatub, kui analüüsida naiste osaluse määra. Sellest 
tulenevalt on arvamuse koostaja järginud kahte eesmärki: edendada meeste ja naiste vahelise 
võrdõiguslikkuse põhiõigust hariduse kaudu, et toetada õiglasema ja demokraatlikuma 
ühiskonna arengut, ning tugevdada konkreetseid mehhanisme, mis aitavad parandada 
programmi kättesaadavust naistele, vältimaks seesugust annete raiskamist.

Seepärast käsitlevad esildatud muudatusettepanekud soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist haridusprogrammide määratlemisel, naiste juurdepääsu programmile ja selles 
osalemist, rakendades sootundlikke valikukriteeriume ja –menetlusi, sooliselt tasakaalustatud 
esindatust programmi komitees ning soolisel alusel esitatud andmete kogumist programmi 
hindamisaruannetes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kultuuri- ja 
hariduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7

(7) Kolmandatele riikidele suunatud 
kõrgharidusalase koostööprogrammi 
põhieesmärgid on Euroopa kõrghariduse 
kvaliteedi tõstmine, rahvastevahelise 
mõistmise parandamine ning kõrghariduse 
valdkonnas kolmandate riikide 
jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, 
vältides ajude äravoolu ning soosides 
ebasoodsas olukorras olevaid rühmi. Kõige 
tõhusamateks vahenditeks nende eesmärkide 
saavutamisel kvaliteediprogrammi raames 
on hästi integreeritud õppeprogrammid 
kraadiõppe tasandil, koostööalased 
partnerlussuhted kolmandate riikidega, 
stipendiumid kõige andekamatele 
üliõpilastele ning projektid Euroopa 
kõrghariduse atraktiivsuse tõstmiseks 

(7) Kolmandatele riikidele suunatud 
kõrgharidusalase koostööprogrammi 
põhieesmärgid on Euroopa kõrghariduse 
kvaliteedi tõstmine, rahvastevahelise 
mõistmise parandamine, isiklikule 
eneseteostusele, sotsiaalsele 
ühtekuuluvusele, kodanikuaktiivsusele ja 
sotsiaalsete sooliste stereotüüpide 
kummutamisega soolisele 
võrdõiguslikkusele kaasaaitamine ning 
kõrghariduse valdkonnas kolmandate riikide 
jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine, 
vältides ajude äravoolu ning soosides 
ebasoodsas olukorras olevaid rühmi. Kõige 
tõhusamateks vahenditeks nende eesmärkide 
saavutamisel kvaliteediprogrammi raames 
on hästi integreeritud õppeprogrammid 

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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maailmas. kraadiõppe tasandil, koostööalased 
partnerlussuhted kolmandate riikidega, 
stipendiumid kõige andekamatele 
üliõpilastele ning projektid Euroopa 
kõrghariduse atraktiivsuse tõstmiseks 
maailmas.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 8

(8) Tõhustada tuleb võitlust kõigi tõrjutuse 
vormide vastu, kaasa arvatud rassism ja
ksenofoobia, ning ühenduse jõupingutusi 
kultuuridevahelise dialoogi ja mõistmise 
süvendamiseks kogu maailmas, pidades 
silmas nii kõrghariduse sotsiaalset mõõdet 
kui ka demokraatiaideaale ja austust 
inimõiguste vastu. See on eriti oluline 
seetõttu, et liikuvus edendab uute kultuuri-
ja sotsiaalkeskkondadega suhtlemist ning 
hõlbustab nende mõistmist. Vastavalt 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 21 
lõikele 1 tuleb tagada, et ükski kolmandatest 
riikidest pärit kodanike rühm ei jääks 
programmist välja ega oleks ebasoodsas 
olukorras.

(8) Tõhustada tuleb võitlust kõigi tõrjutuse 
vormide vastu, kaasa arvatud rassism,
ksenofoobia ja naiste diskrimineerimine, 
ning ühenduse jõupingutusi 
kultuuridevahelise dialoogi ja mõistmise 
süvendamiseks kogu maailmas, pidades 
silmas nii kõrghariduse sotsiaalset mõõdet 
kui ka demokraatiaideaale ja austust 
inimõiguste, sealhulgas naiste ja meeste 
vahelise võrdõiguslikkuse vastu. See on eriti 
oluline seetõttu, et liikuvus edendab uute 
kultuuri- ja sotsiaalkeskkondadega 
suhtlemist ning hõlbustab nende mõistmist. 
Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artikli 21 lõikele 1 tuleb tagada, et ükski 
kolmandatest riikidest pärit kodanike rühm 
ei jääks programmist välja ega oleks 
ebasoodsas olukorras.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 12

(12) Nagu on sätestatud asutamislepingu 
artikli 3 lõikes 2, peab ühenduse eesmärgiks 
kõigi selle meetmete puhul olema 
ebavõrdsuse kaotamine ning võrdsuse 
soodustamine meeste ja naiste vahel.

(12) Nagu on sätestatud asutamislepingu 
artikli 3 lõikes 2, peab ühenduse eesmärgiks 
kõigi selle meetmete puhul olema 
ebavõrdsuse kaotamine ning võrdsuse 
soodustamine meeste ja naiste vahel, 
pöörates erilist tähelepanu soolise 
võrdõiguslikkuse temaatikale hariduse 
kõigi liikide ja tasemete puhul.

Muudatusettepanek 4
Artikli 3 lõike 2 punkt b a (uus)
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b a) aidata kaasa naiste ja meeste vahelise 
võrdõiguslikkuse edendamisele, 
parandades naiste juurdepääsu 
programmile ja osalust selles;

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) toetus soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise suutlikkuse 
suurendamisele kõrghariduse valdkonnas; 

Muudatusettepanek 6
Artikli 7 lõike 2 punkt d

(d) valikukriteeriumid ja -menetlused, kaasa 
arvatud valimiskomisjoni koosseis ja 
sisemine töökord;

d) sootundlikud valikukriteeriumid ja -
menetlused, kaasa arvatud valimiskomisjoni 
koosseis ja sisemine töökord;

Muudatusettepanek 7
Artikli 8 lõige 1

1. Komisjoni abistab komitee. 1. Komisjoni abistab komitee. Tuleb tagada, 
et komitees on naiste ja meeste 
tasakaalustatud esindatus.

Muudatusettepanek 8
Artikli 13 lõike 3 punkt a

a) 31.märtsiks 2012 vahearuande saavutatud 
tulemuste ning programmi rakendamise 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide 
kohta;

a) 31.märtsiks 2012 soolisel alusel eristatud 
andmeid sisaldava vahearuande saavutatud 
tulemuste ning programmi rakendamise 
kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete aspektide 
kohta;

Muudatusettepanek 9
Lisa 1. meetme punkti C. Stipendiumid lõike 1 punkt d a (uus)

d a) Ühendus tagab stipendiumide 
andmisel läbipaistvad kriteeriumid, mis 



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

ET

võtavad muu hulgas arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse ja õigluse küsimusi. 

Muudatusettepanek 10
Lisa valikumenetluste punkt a

a) ettepanekud 1. meetme alusel valib välja 
komisjon, keda abistab valimiskomisjon, 
mille esimees on komisjoni poolt valitud isik 
ja mis koosneb akadeemilisse ringkonda 
kuuluvatest kõrgtaseme asjatundjatest, kes 
esindavad Euroopa Liidu kõrghariduse 
mitmekesisust. Valimiskomisjon tagab 
Erasmus Mundus magistriprogrammide ja 
doktoriprogrammide kõrgeima akadeemilise 
taseme. Komisjon korraldab kõikide 
vastuvõetavate ettepanekute Euroopa 
tasemel hindamise iseseisvate akadeemiliste 
asjatundjate poolt enne ettepanekute 
esitamist valimiskomisjonile. Igale Erasmus 
Mundus magistriprogrammile ja 
doktoriprogrammile nähakse ette konkreetne 
arv stipendiume, mille valitud isikutele 
maksavad välja magistri- ja 
doktoriprogramme haldavad asutused. 
Magistrantide, doktorantide ja õppejõudude 
valimine viiakse läbi Erasmus Mundus 
magistriprogrammis ja doktoriprogrammis 
osalevate asutuste poolt pärast komisjoniga 
konsulteerimist;

a) ettepanekud 1. meetme alusel valib välja 
komisjon, keda abistab valimiskomisjon, 
mille esimees on komisjoni poolt valitud isik 
ja mis koosneb akadeemilisse ringkonda 
kuuluvatest kõrgtaseme asjatundjatest, kes 
esindavad Euroopa Liidu kõrghariduse 
mitmekesisust. Valimiskomisjon tagab 
Erasmus Mundus magistriprogrammide ja 
doktoriprogrammide kõrgeima akadeemilise 
taseme. Komisjon korraldab kõikide 
vastuvõetavate ettepanekute Euroopa 
tasemel hindamise iseseisvate akadeemiliste 
asjatundjate poolt enne ettepanekute 
esitamist valimiskomisjonile. Igale Erasmus 
Mundus magistriprogrammile ja 
doktoriprogrammile nähakse ette konkreetne 
arv stipendiume, mille valitud isikutele 
maksavad välja magistri- ja 
doktoriprogramme haldavad asutused. 
Magistrantide, doktorantide ja õppejõudude 
valimine viiakse läbi Erasmus Mundus 
magistriprogrammis ja doktoriprogrammis 
osalevate asutuste poolt pärast komisjoniga 
konsulteerimist. Soolise võrdõiguslikkuse ja 
õigluse küsimuste lülitamist programmi 
sisusse hinnatakse positiivselt;
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