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RÖVID INDOKOLÁS

Az összesített részvételi eredmények alapján az Erasmus Mundus program első szakasza 
hatalmas siker volt. A kép azonban kevésbé örömteli, ha a nők részvételi arányát elemezzük. 
Ennek fényében a vélemény előadójának célja kettős volt: a férfiak és nők közötti egyenlőség 
alapvető jogának támogatása az oktatás révén az igazságosabb és demokratikusabb 
társadalmakhoz történő hozzájárulás érdekében, illetve azoknak a konkrét mechanizmusoknak 
az előmozdítása, amelyek a tehetségek ilyen mértékű elfecsérlésének elkerülése érdekében 
segíthetik a program hozzáférhetőségének növelését a nők számára.

A javasolt módosítások ezért az oktatási programok meghatározásakor a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítésére, a nemek szempontjából érzékeny kiválasztási kritériumok és 
eljárások révén a nőknek a programhoz való hozzáférésére és abban való részvételére, a 
program bizottságában a nemek kiegyensúlyozott képviseletére, valamint a program értékelési 
jelentéseiben a nemek szerinti adatok összegyűjtésére vonatkoznak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7) preambulumbekezdés

(7) A harmadik országokra irányuló 
felsőoktatási együttműködési program fő 
célkitűzései az európai felsőoktatás 
minőségének javítása, a népek közötti 
megértés előmozdítása és a harmadik 
országok a felsőoktatás terén történő 
fenntartható fejlődésének támogatása –
megakadályozva az agyelszívást, 
ugyanakkor kedvezve a rászoruló 
csoportoknak. E célok elérésének 
leghatékonyabb eszközei a kiválósági 
program keretében a posztgraduális szintű 
integrált tanulmányi programok, a harmadik 
országokkal történő együttműködési 
partnerségek, a legtehetségesebb 

(7) A harmadik országokra irányuló 
felsőoktatási együttműködési program fő 
célkitűzései az európai felsőoktatás 
minőségének javítása, a népek közötti 
megértés előmozdítása, a nemekkel 
kapcsolatos társadalmi sztereotípiák 
megszüntetése révén hozzájárulás az 
önmegvalósításhoz, a társadalmi 
kohézióhoz, az aktív polgári 
szerepvállaláshoz és a nemek közötti 
egyenlőséghez, és a harmadik országok a 
felsőoktatás terén történő fenntartható 
fejlődésének támogatása – megakadályozva 
az agyelszívást, ugyanakkor kedvezve a 
rászoruló csoportoknak. E célok elérésének 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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hallgatóknak és legígéretesebb projekteknek 
nyújtott ösztöndíjak az európai felsőoktatás 
az egész világra kiterjedő vonzerejének 
növelése érdekében.

leghatékonyabb eszközei a kiválósági 
program keretében a posztgraduális szintű 
integrált tanulmányi programok, a harmadik 
országokkal történő együttműködési 
partnerségek, a legtehetségesebb 
hallgatóknak és legígéretesebb projekteknek 
nyújtott ösztöndíjak az európai felsőoktatás 
az egész világra kiterjedő vonzerejének 
növelése érdekében.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) A Közösségnek fokozott erőfeszítéseket 
kell tennie annak érdekében, hogy harcoljon 
a kirekesztés valamennyi formája ellen –
beleértve a rasszizmust és az 
idegengyűlöletet, és hogy világszerte 
elősegítse a kultúrák közötti párbeszédet és 
megértést, tekintettel a felsőoktatás szociális 
vetületére a demokrácia eszméire és az 
emberi jogok tiszteletére, különösen mivel a 
mobilitás hozzájárul az új kulturális és 
szociális környezettel való kölcsönhatáshoz, 
és segíti azok megértését; továbbá annak 
érdekében, hogy se az uniós polgárokat, se a 
harmadik országok állampolgárait ne zárják 
ki, illetve ne különböztessék meg 
hátrányosan, az Európai Unió alapjogi 
chartája 21. cikkének (1) bekezdésében 
említettek szerint.

(8) A Közösségnek fokozott erőfeszítéseket 
kell tennie annak érdekében, hogy harcoljon 
a kirekesztés valamennyi formája ellen –
beleértve a rasszizmust és az 
idegengyűlöletet, valamint a nőkkel 
szembeni megkülönböztetést, és hogy 
világszerte elősegítse a kultúrák közötti 
párbeszédet és megértést, tekintettel a 
felsőoktatás szociális vetületére a 
demokrácia eszméire és az emberi jogok 
tiszteletére, ideértve a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget, különösen mivel a mobilitás 
hozzájárul az új kulturális és szociális 
környezettel való kölcsönhatáshoz, és segíti 
azok megértését; továbbá annak érdekében, 
hogy se az uniós polgárokat, se a harmadik 
országok állampolgárait ne zárják ki, illetve 
ne különböztessék meg hátrányosan, az 
Európai Unió alapjogi chartája 21. cikkének 
(1) bekezdésében említettek szerint.

Módosítás: 3
(12) preambulumbekezdés

(12) A Közösségnek valamennyi 
tevékenysége során arra kell törekednie, 
hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket, és 
segítse a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőséget a Szerződés 3. cikkének 
(2) bekezdésében előírtak szerint.

(12) A Közösségnek valamennyi 
tevékenysége során arra kell törekednie, 
hogy felszámolja az egyenlőtlenségeket, és 
segítse a nők és férfiak közötti 
esélyegyenlőséget a Szerződés 3. cikkének 
(2) bekezdésében előírtak szerint, különös 
figyelmet fordítva a nemi dimenziónak az 
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oktatás valamennyi típusában és szintjén
történő érvényesítésére.

Módosítás: 4
3. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) a nőknek a programhoz való 
hozzáférését és abban való részvételét 
növelve hozzájárulni a nők és férfiak 
egyenlőségének előmozdításához;

Módosítás: 5
4. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)

ca) a felsőoktatásban a nemek közötti 
egyenlőség érvényesítését szolgáló 
kapacitásépítés támogatása;

Módosítás: 6
7. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) kiválasztási szempontok és eljárások, a 
kiválasztást végző testület összetételét és 
belső eljárási szabályait is beleértve;

d) a nemek szempontjából érzékeny 
kiválasztási szempontok és eljárások, a 
kiválasztást végző testület összetételét és 
belső eljárási szabályait is beleértve;

Módosítás: 7
8. cikk, (1) bekezdés

1. A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. 1. A Bizottság munkáját egy bizottság segíti. 
Biztosítani kell, hogy a bizottságban a nők 
és a férfiak képviselete kiegyensúlyozott 
legyen.

Módosítás: 8
13. cikk, (3) bekezdés, a) pont

a) 2012. március 31-ig időközi értékelő 
jelentést az elért eredményekről és a 

a) 2012. március 31-ig nemek szerint 
lebontott adatokat tartalmazó időközi 
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program végrehajtásának minőségi és 
mennyiségi szempontjairól;

értékelő jelentést az elért eredményekről és a 
program végrehajtásának minőségi és 
mennyiségi szempontjairól;

Módosítás: 9
Melléklet, 1. cselekvés, C. Ösztöndíjak, 1. bekezdés, da) pont (új)

da) A Közösség biztosítja az ösztöndíjak 
odaítélésének átlátható kritériumait, 
amelyek figyelembe veszik többek között a 
nemek kérdéseit és a méltányossági 
kérdéseket;

Módosítás: 10
Melléklet, Kiválasztási eljárások, a) pont

a) az 1. cselekvés keretében benyújtott 
javaslatok kiválasztását a Bizottság végzi 
egy olyan bíráló bizottság segítségével, 
amelynek elnökét ez a bizottság választja 
meg, és amelynek tagjai a tudományos élet 
elismert személyiségei, akik az Európai 
Unió felsőoktatásának sokszínűségét 
képviselik. A bíráló bizottság biztosítja, hogy 
az Erasmus Mundus mesterképzések és 
doktori képzések minősége megfeleljen a 
legmagasabb tudományos mércének. A 
Bizottság a javaslatoknak a bíráló bizottsághoz 
történő benyújtása előtt megszervezi 
valamennyi támogatható javaslat független 
szakértők általi, európai szintű értékelését.
Valamennyi Erasmus Mundus 
mesterképzéshez és doktori képzéshez 
meghatározott számú ösztöndíjat irányoznak 
elő, amelyeket a mesterképzéseket és doktori 
képzéseket irányító szerv fog kifizetni az 
ösztöndíjat elnyerőknek. A mesterképzésben 
részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek és az 
oktatók kiválasztását az Erasmus Mundus 
mesterképzésben és doktori képzésekben 
részt vevő intézmények végzik, a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően;

a) az 1. cselekvés keretében benyújtott 
javaslatok kiválasztását a Bizottság végzi 
egy olyan bíráló bizottság segítségével, 
amelynek elnökét ez a bizottság választja 
meg, és amelynek tagjai a tudományos élet 
elismert személyiségei, akik az Európai 
Unió felsőoktatásának sokszínűségét 
képviselik. A bíráló bizottság biztosítja, hogy 
az Erasmus Mundus mesterképzések és 
doktori képzések minősége megfeleljen a 
legmagasabb tudományos mércének. A 
Bizottság a javaslatoknak a bíráló bizottsághoz 
történő benyújtása előtt megszervezi 
valamennyi támogatható javaslat független 
szakértők általi, európai szintű értékelését.
Valamennyi Erasmus Mundus 
mesterképzéshez és doktori képzéshez 
meghatározott számú ösztöndíjat irányoznak 
elő, amelyeket a mesterképzéseket és doktori 
képzéseket irányító szerv fog kifizetni az
ösztöndíjat elnyerőknek. A mesterképzésben 
részt vevő hallgatók, a doktorjelöltek és az 
oktatók kiválasztását az Erasmus Mundus 
mesterképzésben és doktori képzésekben 
részt vevő intézmények végzik, a 
Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően. A nemek közötti egyenlőséggel és 
a méltányossággal kapcsolatos kérdéseknek
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a programban történő szerepeltetése pozitív 
elbírálás alá esik;


	697946hu.doc

