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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasibaigus pirmajam Erasmus Mundus programos etapui, pagal dalyvavimo rezultatus galima 
pasakyti, kad ji buvo sėkminga.  Tačiau šie rezultatai neatrodys tokie puikus, jei išnagrinėsi 
kiek šioje programoje dalyvavo moterų. Todėl nuomonės referentė turėjo du tikslus: skatinti 
pagrindinę vyrų ir moterų lygybės teisę, tai atliekant per švietimą, siekiant sukurti 
teisingesnes ir demokratiškesnes visuomenes bei gerinti konkrečius mechanizmus, kurie gali 
padidinti moterų prieigą prie minėtosios programos ir, kad joje galėtų dalyvauti kuo daugiau 
talentingų žmonių.  

Taigi siūlomais pakeitimais atsižvelgiama į lyčių lygybės principo įgyvendinimą, sudarant 
mokymo programas, į moterų prieigą ir dalyvavimą programose, taikant lyčių aspekto 
kriterijus ir procedūras, į abiejų lyčių dalyvavimą programos komitete bei į lytimi paremtų 
duomenų surinkimą iš programos vertinimo ataskaitų.  

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7 konstatuojamoji dalis

(7) Pagrindiniai bendradarbiavimo aukštojo 
mokslo srityje programos, skirtos 
trečiosioms šalims, tikslai – gerinti Europos 
aukštojo mokslo kokybę, skatinti tautų 
tarpusavio supratimą, prisidėti prie tvarios 
trečiųjų šalių plėtros aukštojo mokslo srityje 
siekiant išvengti „smegenų nutekėjimo“ ir 
daug dėmesio skiriant pažeidžiamoms 
grupėms. Veiksmingiausios priemonės šiems 
tikslams pasiekti kompetencijos programoje 
yra gerai integruotos antrosios pakopos 
studijų programos , bendradarbiavimo 
partnerystės su trečiosiomis šalimis, 
stipendijos talentingiausiems studentams ir 
parama geriausiems projektams, 
didinantiems Europos aukštojo mokslo 
patrauklumą visame pasaulyje.

Pagrindiniai bendradarbiavimo aukštojo 
mokslo srityje programos, skirtos 
trečiosioms šalims, tikslai ─  gerinti Europos 
aukštojo mokslo kokybę, skatinti tautų
tarpusavio supratimą, prisidėti prie 
asmeninio pasitenkinimo, socialinės 
sanglaudos, aktyvaus pilietinio dalyvavimo 
ir lyčių lygybės, naikinant socialinius lyčių 
stereotipus, prisidėti prie tvarios trečiųjų 
šalių plėtros aukštojo mokslo srityje siekiant 
išvengti „smegenų nutekėjimo“ ir daug 
dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms.  
Veiksmingiausios priemonės šiems tikslams 
pasiekti kompetencijos programoje yra gerai 
integruotos antrosios pakopos studijų 
programos , bendradarbiavimo partnerystės 
su trečiosiomis šalimis, stipendijos 
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talentingiausiems studentams ir parama 
geriausiems projektams, didinantiems 
Europos aukštojo mokslo patrauklumą 
visame pasaulyje.

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Reikia pradėti kovoti su visų formų 
atskirtimi, įskaitant rasizmą ir ksenofobiją, o 
Bendrija turėtų dėti daugiau pastangų, 
skatindama dialogą ir kultūrų tarpusavio 
supratimą pasaulio mastu, atsižvelgdama į 
socialinę aukštojo mokslo dimensiją, taip pat 
į demokratijos idealus bei pagarbą žmogaus 
teisėms, ypač kai judumas padeda 
susipažinti su nauja kultūrine bei socialine 
aplinka ir ją suprasti, bei kartu užtikrinti, kad 
jokia piliečių grupė ar trečiosios šalies 
piliečiai nebūtų atskirti arba 
diskriminuojami, kaip nurodyta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 
straipsnio 1 dalyje.

Reikia pradėti kovoti su visų formų 
atskirtimi, įskaitant rasizmą ir ksenofobiją 
bei moterų diskriminaciją, o Bendrija turėtų 
dėti daugiau pastangų, skatindama dialogą ir 
kultūrų tarpusavio supratimą pasaulio mastu, 
atsižvelgdama į socialinę aukštojo mokslo 
dimensiją, taip pat į demokratijos idealus bei 
pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant vyrų ir 
moterų lygybę, ypač kai judumas padeda 
susipažinti su nauja kultūrine bei socialine 
aplinka ir ją suprasti, bei kartu užtikrinti, kad 
jokia piliečių grupė ar trečiosios šalies 
piliečiai nebūtų atskirti arba 
diskriminuojami, kaip nurodyta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 
straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas 3
12 konstatuojamoji dalis

(12) Vykdydama bet kokią veiklą Bendrija 
turi siekti pašalinti skirtumus ir skatinti vyrų 
ir moterų lygybę, kaip nustatyta Sutarties 3 
straipsnio 2 dalyje.

12) Vykdydama bet kokią veiklą Bendrija 
turi siekti pašalinti skirtumus ir skatinti vyrų 
ir moterų lygybę, kaip nustatyta Sutarties 3 
straipsnio 2 dalyje, ypatingą dėmesį skiriant 
lyčių perspektyvos perkėlimui į visų tipų ir 
lygių švietimo sritis. 

Pakeitimas 4
3 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) prisidėti prie vyrų ir moterų lygybės 
skatinimo, gerinant moterų prieigą ir 
dalyvavimą programoje;
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Pakeitimas 5
4 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) remti gebėjimų, skirtų įgyvendinti lyčių 
aspektą švietimo srityje, ugdymą

Pakeitimas 6
7 straipsnio 2 dalies d punktas

d) atrankos kriterijus ir tvarką, įskaitant 
atrankos tarybos sudėtį ir vidaus darbo 
tvarkos taisykles;

d) lyčių savitumus atspindinčius atrankos 
kriterijus ir tvarką, įskaitant atrankos tarybos 
sudėtį ir vidaus darbo tvarkos taisykles;

Pakeitimas 7
8 straipsnio 1dalis

1. Komisijai talkina Komitetas. 1. Komisijai talkina Komitetas. Ji užtikrins, 
kad Komitete vienodai atstovaujami yra ir 
vyrai, ir moterys. 

Pakeitimas 8
13 straipsnio 3 dalies a punktas

a) ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 31 d. –
tarpinę įvertinimo ataskaitą apie gautus 
rezultatus ir programos įgyvendinimo 
kokybinius bei kiekybinius aspektus;

a) ne vėliau kaip iki 2012 m. kovo 31 d. –
tarpinę įvertinimo ataskaitą , kurioje 
pateikiami pagal lytį paskirstyti duomenys, 
apie gautus rezultatus ir programos 
įgyvendinimo kokybinius bei kiekybinius 
aspektus;

Pakeitimas 9
Priedo, Veikla 1, C. Stipendijos, 1 dalies da punktas (naujas)

da) Bendrija užtikrins skaidrius stipendijų 
skyrimo kriterijus, pagal kuriuos 
atsižvelgiama, inter alia, į lyčių ir jų 
lygybės aspektus;

Pakeitimas 10
Priedo, Atrankos procedūros, a punktas
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a) paraiškų pagal 1 veiksmą atranką vykdo 
Komisija, padedama atrankos tarybos, kuriai 
pirmininkauja jos išrinktas asmuo ir kurią 
sudaro didelį autoritetą akademiniame 
pasaulyje turintys asmenys, atstovaujantys 
įvairioms Europos Sąjungos aukštojo 
mokslo institucijoms. Atrankos taryba 
užtikrina, kad Erasmus Mundus
magistrantūros ir doktorantūros studijų 
programos būtų aukščiausios akademinės 
kokybės. Prieš pateikiant paraiškas atrankos 
tarybai, Komisija organizuoja visų 
reikalavimus atitinkančių paraiškų vertinimą 
Europos lygiu, kurį atlieka nepriklausomi 
akademinio pasaulio ekspertai. Kiekvienai 
Erasmus Mundus magistrantūros ir 
doktorantūros studijų programai skiriamas 
konkretus stipendijų, kurias atrinktiems 
kandidatams išmokės magistrantūros ir 
doktorantūros programas administruojanti 
institucija, skaičius. Magistrantūros 
studentų, doktorantų ir mokslininkų atranką 
atlieka Erasmus Mundus magistrantūros ir 
doktorantūros studijų programose 
dalyvaujančios institucijos, 
pasikonsultavusios su Komisija;

a) paraiškų pagal 1 veiksmą atranką vykdo 
Komisija, padedama atrankos tarybos, kuriai 
pirmininkauja jos išrinktas asmuo ir kurią 
sudaro didelį autoritetą akademiniame 
pasaulyje turintys asmenys, atstovaujantys 
įvairioms Europos Sąjungos aukštojo 
mokslo institucijoms. Atrankos taryba 
užtikrina, kad Erasmus Mundus
magistrantūros ir doktorantūros studijų 
programos būtų aukščiausios akademinės 
kokybės. Prieš pateikiant paraiškas atrankos 
tarybai, Komisija organizuoja visų 
reikalavimus atitinkančių paraiškų vertinimą 
Europos lygiu, kurį atlieka nepriklausomi 
akademinio pasaulio ekspertai. Kiekvienai 
Erasmus Mundus magistrantūros ir 
doktorantūros studijų programai skiriamas 
konkretus stipendijų, kurias atrinktiems 
kandidatams išmokės magistrantūros ir 
doktorantūros programas administruojanti 
institucija, skaičius. Magistrantūros 
studentų, doktorantų ir mokslininkų atranką 
atlieka Erasmus Mundus magistrantūros ir 
doktorantūros studijų programose 
dalyvaujančios institucijos, 
pasikonsultavusios su Komisija. Lyčių 
lygybės ir nešališkumo klausimų 
įtraukimas į programą bus vertinamas 
teigiamai;
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