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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārējie dalības rezultāti liecina, ka Erasmus Mundus programmas pirmais posms ir bijis 
ļoti veiksmīgs. Tomēr faktiskā situācija nebūt nav tik apmierinoša, ja analizē, kāda ir sieviešu 
līdzdalības procentuālā attiecība. Šajā kontekstā atzinuma sagatavotājas nolūks ir divējāds —
izglītojot sievietes un vīriešus, veicināt abu dzimumu pamattiesību vienlīdzību, lai veidotu 
taisnīgāku un demokrātiskāku sabiedrību, un uzlabot noteiktus mehānismus, ar kuriem var 
sekmēt sieviešu piekļuvi programmai, lai nepieļautu, ka viņu dotības paliek nenovērtētas.

Tāpēc ierosinātie grozījumi ir saistīti ar integrētas pieejas īstenošanu attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību, nosakot izglītības programmas, ar sieviešu piekļuvi programmai un līdzdalību tajā, 
nosakot ar dzimumiem saistītus atlases kritērijus un kārtību, ar līdzsvarotu dzimumu 
pārstāvību programmas komitejā, kā arī ar tādu datu vākšanu, kuri saistīti ar dzimumiem un 
kuri jāietver programmas novērtējuma ziņojumos.

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un 
izglītības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7. apsvērums

(7) Augstākās izglītības sadarbības 
programmas, kas vērsta uz trešām valstīm, 
galvenie mērķi ir paaugstināt Eiropas 
augstākās izglītības kvalitāti, veicināt 
saprašanos starp cilvēkiem un sniegt 
ieguldījumu trešo valstu ilgtspējīgā attīstībā 
augstākās izglītības jomā. Efektīvākais 
veids, kā sasniegt šos mērķus izcilības 
programmā, ir veidot padziļināti integrētas 
studiju programmas pēcdoktorantūras 
studiju līmenī, sadarbības partnerības ar 
trešām valstīm, piešķirt stipendijas 
talantīgākajiem studentiem un īstenot 
projektus, kas veicinātu Eiropas augstākās 
izglītības pievilcību pasaulē.

(7) Augstākās izglītības sadarbības 
programmas, kas vērsta uz trešām valstīm, 
galvenie mērķi ir paaugstināt Eiropas 
augstākās izglītības kvalitāti, veicināt 
saprašanos starp cilvēkiem, sekmēt 
personisko vēlmju piepildīšanos, sociālo 
kohēziju, sabiedrības aktivitāti un dzimumu 
līdztiesību, izskaužot sociālos dzimumu 
stereotipus, un sniegt ieguldījumu trešo 
valstu ilgtspējīgā attīstībā augstākās 
izglītības jomā. Efektīvākais veids, kā 
sasniegt šos mērķus izcilības programmā, ir 
veidot padziļināti integrētas studiju 
programmas pēcdoktorantūras studiju 
līmenī, sadarbības partnerības ar trešām 
valstīm, piešķirt stipendijas talantīgākajiem 

                                               
1 OV vēl nav publicēts.
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studentiem un īstenot projektus, kas 
veicinātu Eiropas augstākās izglītības 
pievilcību pasaulē.

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Jācīnās pret visa veida atstumtību, 
ieskaitot rasismu un ksenofobiju, un 
Kopienai jāpieliek lielākas pūles, lai 
sekmētu dialogu un izpratni starp kultūrām 
visā pasaulē, paturot prātā augstākās 
izglītības sociālo dimensiju un demokrātijas 
ideālus un cilvēktiesību ievērošanu, īpaši 
tāpēc, ka mobilitāte veicina jaunas kultūras 
un sociālās vides apguvi un atvieglo to 
izpratni, kā arī nodrošina, ka neviena pilsoņu 
vai trešās valsts piederīgo grupa nav 
izstumta vai atstumta, kā norādīts Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 21. panta 
1. punktā.

(8) Jācīnās pret visa veida atstumtību, 
ieskaitot rasismu un ksenofobiju, un sieviešu 
diskrimināciju, un Kopienai jāpieliek 
lielākas pūles, lai sekmētu dialogu un 
izpratni starp kultūrām visā pasaulē, paturot 
prātā augstākās izglītības sociālo dimensiju 
un demokrātijas ideālus un cilvēktiesību, 
tostarp sieviešu un vīriešu līdztiesības,
ievērošanu, īpaši tāpēc, ka mobilitāte veicina 
jaunas kultūras un sociālās vides apguvi un 
atvieglo to izpratni, kā arī nodrošina, ka 
neviena pilsoņu vai trešās valsts piederīgo 
grupa nav izstumta vai atstumta, kā norādīts 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
21. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 3
12. apsvērums

(12) Veicot jebkuru darbību, Kopiena tiecas 
novērst nevienlīdzību starp vīriešiem un 
sievietēm un veicināt vienlīdzību, kā 
noteikts Līguma 3. panta 2. punktā.

(12) Veicot jebkuru darbību, Kopiena tiecas 
novērst nevienlīdzību starp vīriešiem un 
sievietēm un veicināt vienlīdzību, kā 
noteikts Līguma 3. panta 2. punktā, 
pievēršot īpašu uzmanību dzimumu 
jautājuma ietveršanai visos izglītības veidos 
un līmeņos.

Grozījums Nr. 4
3. panta 2. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību, 
uzlabojot sieviešu piekļuvi programmai un 
līdzdalību tajā;
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Grozījums Nr. 5
3. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) atbalstīt veikstspējas palielināšanu 
saistībā ar integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesībai augstākajā izglītībā;

Grozījums Nr. 6
7. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) atlases kritēriji un procedūras, tajā skaitā 
atlases komisijas personālsastāvs un 
iekšējais reglaments;

d) ar dzimumu saistīti atlases kritēriji un 
procedūras, tajā skaitā atlases komisijas 
personālsastāvs un iekšējais reglaments;

Grozījums Nr. 7
8. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz komiteja. 1. Komisijai palīdz komiteja. Jānodrošina, 
lai komitejā būtu līdzsvarota sieviešu un 
vīriešu pārstāvība.

Grozījums Nr. 8
13. panta 3. punkta a) apakšpunkts

a) ne vēlāk kā 2012. gada 31. martā —
starpposma novērtējuma ziņojumu par 
sasniegtajiem rezultātiem un par 
programmas īstenošanas kvalitātes 
aspektiem;

a) ne vēlāk kā 2012. gada 31. martā —
starpposma novērtējuma ziņojumu, kurā 
dati ir dalīti pa dzimumiem, par 
sasniegtajiem rezultātiem un par 
programmas īstenošanas kvalitātes 
aspektiem;

Grozījums Nr. 9
Pielikuma 1. pasākuma C sadaļas “Stipendijas” 1. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) Kopiena nodrošina pārskatāmus 
stipendiju piešķiršanas kritērijus, kuros, 
inter alia, ir ņemti vērā dzimumu un 
taisnīguma jautājumi;

Grozījums Nr. 10
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Pielikuma sadaļas “Atlases procedūras” a) punkts

a) saskaņā ar 1. pasākumu iesniegto 
priekšlikumu atlasi veic Komisija, kurai 
palīdz atlases komisija, kuras priekšsēdētāju 
tā ievēlē pati un kuras sastāvā ir 
akadēmiskās aprindu autoritātes, kas pārstāv 
augstākās izglītības daudzveidību Eiropas 
Savienībā. Atlases komisija nodrošina to, ka 
Erasmus Mundus maģistra studiju 
programmas un doktora studiju programmas 
atbilst visaugstākajai akadēmiskajai 
kvalitātei. Komisija organizē, ka visus 
atbilstošos priekšlikumus Eiropas līmenī 
novērtē neatkarīgi augstskolu mācību spēki 
pirms to iesniegšanas atlases komisijai. 
Katrai Erasmus Mundus maģistra studiju 
programmai un doktora studiju programmai 
piešķir noteiktu stipendiju skaitu, kuras 
izraudzītajām personām piešķir struktūra, 
kura vada maģistra studiju un doktora 
studiju programmu. Maģistra studiju 
programmas studentu, doktora grāda 
kandidātu un augstskolu mācību spēku 
atlasi, apspriedušās ar Komisiju, veic 
iestādes, kuras piedalās Erasmus Mundus
maģistra studiju programmās un doktora 
studiju programmās;

a) saskaņā ar 1. pasākumu iesniegto 
priekšlikumu atlasi veic Komisija, kurai 
palīdz atlases komisija, kuras priekšsēdētāju 
tā ievēlē pati un kuras sastāvā ir 
akadēmiskās aprindu autoritātes, kas pārstāv 
augstākās izglītības daudzveidību Eiropas 
Savienībā. Atlases komisija nodrošina to, ka 
Erasmus Mundus maģistra studiju 
programmas un doktorantūras studiju 
programmas nodrošina viskvalitatīvākās 
mācības. Komisija organizē, ka visus 
potenciālos pieteikumus pirms iesniegšanas 
atlases komisijai izvērtē neatkarīgi Eiropas 
mēroga augstskolu mācībspēki. Katrai 
Erasmus Mundus maģistratūras studiju 
programmai un doktorantūras studiju 
programmai piešķir konkrētu skaitu 
stipendiju, ko izraudzītajām personām 
piešķir struktūra, kas vada maģistratūras 
studiju un doktorantūras studiju programmu. 
Maģistratūras studiju programmas studentu, 
doktora grāda kandidātu un augstskolu 
mācībspēku atlasi pēc apspriedes ar 
Komisiju veic iestādes, kuras piedalās 
Erasmus Mundus maģistratūras studiju 
programmās un doktorantūras studiju 
programmās. Dzimumu līdztiesības un 
taisnīguma jautājumu ietveršana 
programmas saturā ir jāuztver pozitīvi;
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