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LYHYET PERUSTELUT

Kuten osallistumista koskevat kokonaistulokset osoittavat, Erasmus Mundus -ohjelman 
ensimmäinen vaihe on ollut varsinainen menestys. Tilanne näyttää kuitenkin vähemmän 
positiiviselta, jos otetaan huomioon naisten osallistumisen prosentuaalinen osuus. Näiltä osin 
valmistelijan asettama tavoite on ollut kaksitahoinen: edistää perusoikeudeksi katsottavaa 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koulutuksen avulla siten, että tavoitteena on tukea 
oikeudenmukaisempia ja demokraattisempia yhteiskuntia sekä tukea niitä konkreettisia 
mekanismeja, joilla voidaan lisätä naisten osallistumista ohjelmaan kykyjen tuhlaamisen 
välttämiseksi.

Ehdotetut tarkistukset koskevat näin ollen tasa-arvon toteuttamista koulutusohjelmien 
laadinnassa, naisten mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan sukupuolen huomioonottavien 
valintakriteerien ja -menettelyjen perusteella, tasaista sukupuolijakaumaa ohjelman 
komiteassa ja sukupuolikohtaisten tietojen keräämistä ohjelman arviointiraportteihin.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja 
koulutusvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Euroopan korkeakoulutuksen laadun 
parantaminen, kansojen välisen 
ymmärtämyksen edistäminen, kolmansien 
maiden kestävään kehitykseen panostaminen 
korkeakoulutuksen alalla, aivovuodon 
ehkäiseminen ja heikoimmassa asemassa 
olevien tukeminen – nämä ovat kolmansiin 
maihin suuntautuvan korkeakoulutusalan 
yhteistyöohjelman keskeiset tavoitteet. 
Tehokkaimpia keinoja tavoitteiden 
saavuttamiseksi laadukkaan ohjelman 
puitteissa ovat tehokkaasti integroidut jatko-
opiskeluohjelmat, yhteistyökumppanuudet 
kolmansien maiden kanssa, apurahat 
lahjakkaimmille opiskelijoille ja Euroopan 
korkeakoulutuksen vetovoiman lisääminen 

(7) Euroopan korkeakoulutuksen laadun 
parantaminen, kansojen välisen 
ymmärtämyksen edistäminen, 
henkilökohtaisen kehityksen, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden, aktiivisen 
kansalaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon 
edistäminen poistamalla 
sukupuolistereotypioita, kolmansien maiden 
kestävään kehitykseen panostaminen 
korkeakoulutuksen alalla, aivovuodon 
ehkäiseminen ja heikoimmassa asemassa 
olevien tukeminen – nämä ovat kolmansiin 
maihin suuntautuvan korkeakoulutusalan 
yhteistyöohjelman keskeiset tavoitteet. 
Tehokkaimpia keinoja tavoitteiden 
saavuttamiseksi laadukkaan ohjelman 

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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maailmanlaajuisesti. puitteissa ovat tehokkaasti integroidut jatko-
opiskeluohjelmat, yhteistyökumppanuudet 
kolmansien maiden kanssa, apurahat 
lahjakkaimmille opiskelijoille ja Euroopan 
korkeakoulutuksen vetovoiman lisääminen 
maailmanlaajuisesti.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 8 kappale

(8) On torjuttava voimakkaammin 
kaikenlaista syrjäytymistä, myös rasismia ja 
muukalaisvihaa, ja yhteisön on tehostettava 
toimiaan edistääkseen maailmanlaajuisesti 
kulttuurien välistä vuoropuhelua ja 
ymmärtämystä pitäen mielessä korkea-
asteen koulutuksen sosiaalinen ulottuvuus 
sekä demokratian ihanteet ja 
ihmisoikeuksien kunnioitus. Liikkuvuushan 
edistää yhteyksiä uusiin yhteiskunnallisiin ja 
kulttuuriympäristöihin ja helpottaa niiden 
ymmärtämistä. Yhteisön on varmistettava 
tällöin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että mitään 
kolmansien maiden kansalaisryhmää ei 
syrjitä tai aseteta epäedulliseen asemaan.

(8) On torjuttava voimakkaammin 
kaikenlaista syrjäytymistä, myös rasismia ja 
muukalaisvihaa ja naisten syrjintää, ja 
yhteisön on tehostettava toimiaan 
edistääkseen maailmanlaajuisesti kulttuurien 
välistä vuoropuhelua ja ymmärtämystä 
pitäen mielessä korkea-asteen koulutuksen 
sosiaalinen ulottuvuus sekä demokratian 
ihanteet ja ihmisoikeuksien kunnioitus, 
naisten ja miesten välinen tasa-arvo 
mukaan lukien. Liikkuvuushan edistää 
yhteyksiä uusiin yhteiskunnallisiin ja 
kulttuuriympäristöihin ja helpottaa niiden 
ymmärtämistä. Yhteisön on varmistettava 
tällöin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että mitään 
kolmansien maiden kansalaisryhmää ei 
syrjitä tai aseteta epäedulliseen asemaan.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 12 kappale

(12) Kaikissa toimissaan komission on 
pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta miesten 
ja naisten välillä ja edistettävä sukupuolten 
tasa-arvoa perustamissopimuksen 3 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

(12) Kaikissa toimissaan komission on 
pyrittävä poistamaan eriarvoisuutta miesten 
ja naisten välillä ja edistettävä sukupuolten 
tasa-arvoa perustamissopimuksen 3 artiklan 
2 kohdan mukaisesti ottaen erityisesti 
huomioon sukupuolinäkökohdan 
sisällyttäminen kaikenlaisessa ja 
kaikentasoisessa koulutuksessa.
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Tarkistus 4
3 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) myötävaikuttaa naisten ja miesten 
välisen tasa-arvon edistämiseen 
parantamalla naisten mahdollisuuksia 
osallistua ohjelmaan.

Tarkistus 5
4 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) tuki sukupuolinäkökohtien 
kapasiteetin lisäämiselle korkea-asteen 
koulutuksessa,

Tarkistus 6
7 artiklan 2 kohdan d alakohta

(d) valintaperusteet ja -menettelyt sekä 
valintalautakunnan kokoonpano ja 
työjärjestys,

(d) sukupuolen huomioonottavat 
valintaperusteet ja -menettelyt sekä 
valintalautakunnan kokoonpano ja 
työjärjestys,

Tarkistus 7
8 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa komitea. 1. Komissiota avustaa komitea. On 
varmistettava, että naiset ja miehet ovat 
tasapuolisesti edustettuina.

Tarkistus 8
13 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) väliarviointiraportin ohjelman 
toteutuksella saavutetuista tuloksista ja 
toteutukseen liittyvistä laadullisista ja 
määrällisistä kysymyksistä viimeistään 
31 päivänä maaliskuuta 2012,

a) väliarviointiraportin, johon sisältyy 
sukupuolikohtaiset tiedot saavutetuista 
tuloksista ja integroidun ohjelman 
täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä 
näkökohdista viimeistään 31 päivänä 
maaliskuuta 2012,
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Tarkistus 9
Liite, Toimi 1, C. Apurahat, 1 kohta, d a alakohta (uusi)

d a) yhteisö takaa apurahojen myöntämistä 
koskevat avoimet kriteerit, joissa otetaan 
huomioon muun muassa 
sukupuolinäkökohdat ja yhtäläiset 
mahdollisuudet;

Tarkistus 10
Liite, Valintamenettelyt, a alakohta

a) toimen 1 mukaiset ehdotukset valitsee 
komissio, jota avustaa valintalautakunta, 
jonka puheenjohtajana toimii sen valitsema 
henkilö ja jonka jäseninä on korkean tason 
akateemisia henkilöitä, jotka edustavat 
Euroopan unionin korkea-asteen 
koulutuksen monimuotoisuutta. 
Valintalautakunta varmistaa, että Erasmus 
Mundus master -ohjelmat ja -tohtoriohjelmat 
ovat korkeinta akateemista laatua. Komissio 
järjestää kaikista tukikelpoisista ehdotuksista 
Euroopan tasolla arvioinnin, jonka 
riippumattomat korkeakoulujen asiantuntijat 
suorittavat ennen ehdotusten toimittamista 
valintalautakunnalle. Kullekin Erasmus 
Mundus master -ohjelmalle ja -
tohtoriohjelmalle myönnetään tietty määrä 
apurahoja, jotka master- ja tohtoriohjelmia 
hallinnoiva elin maksaa yksittäisille 
apurahansaajille. Kuultuaan komissiota 
Erasmus Mundus master -ohjelmiin ja 
tohtoriohjelmiin osallistuvat oppilaitokset 
valitsevat master-opiskelijat, jatko-
opiskelijat ja tutkijat;

a) toimen 1 mukaiset ehdotukset valitsee 
komissio, jota avustaa valintalautakunta, 
jonka puheenjohtajana toimii sen valitsema 
henkilö ja jonka jäseninä on korkean tason 
akateemisia henkilöitä, jotka edustavat 
Euroopan unionin korkea-asteen 
koulutuksen monimuotoisuutta. 
Valintalautakunta varmistaa, että Erasmus 
Mundus master -ohjelmat ja -tohtoriohjelmat 
ovat korkeinta akateemista laatua. Komissio 
järjestää kaikista tukikelpoisista ehdotuksista 
Euroopan tasolla arvioinnin, jonka 
riippumattomat korkeakoulujen asiantuntijat 
suorittavat ennen ehdotusten toimittamista 
valintalautakunnalle. Kullekin Erasmus 
Mundus master -ohjelmalle ja -
tohtoriohjelmalle myönnetään tietty määrä 
apurahoja, jotka master- ja tohtoriohjelmia 
hallinnoiva elin maksaa yksittäisille 
apurahansaajille. Kuultuaan komissiota 
Erasmus Mundus master -ohjelmiin ja 
tohtoriohjelmiin osallistuvat oppilaitokset 
valitsevat master-opiskelijat, jatko-
opiskelijat ja tutkijat. Sukupuolten tasa-
arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
sisällyttämistä ohjelmaan pidetään 
positiivisena.
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