
PA\697946NL.doc PE398.463v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2007/0145(COD)

14.12.2007

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
invoering van een actieprogramma voor de verhoging van de kwaliteit van het 
hoger onderwijs en de bevordering van het intercultureel begrip door middel van 
samenwerking met derde landen (Erasmus Mundus) (2009-2013) 
(COM(2007)0395 – C6-0228/2007 – 2007/0145(COD))

Rapporteur voor advies: Teresa Riera Madurell



PE398.463v01-00 2/6 PA\697946NL.doc

NL

PA_Legam



PA\697946NL.doc 3/6 PE398.463v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Naar blijkt uit de algehele participatieresultaten, is de eerste fase van het Erasmus Mundus-
programma een groot succes geworden. Het beeld komt er echter heel wat minder flatteus uit te 
zien als wordt gekeken naar het percentage vrouwelijke deelnemers.  In het licht hiervan staat de 
rapporteur voor advies een tweeledig doel voor ogen: via het onderwijs het fundamentele recht 
op gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen om bij te dragen aan een 
rechtvaardiger en democratischer samenleving en beter gestalte geven aan de concrete 
mechanismen om de toegankelijkheid van het programma voor vrouwen te vergroten ten einde 
aldus verspilling van talent te voorkomen. 

Derhalve refereren de voorgestelde amendementen met name aan de concrete toepassing van het 
gelijkekansenprincipe bij de definitie van onderwijsprogramma's, aan de toegang tot en de 
deelname van vrouwen aan het programma op basis van gendergevoelige selectiecriteria en -
procedures, aan een uitgebalanceerde vertegenwoordiging in het programmacomité, en aan de 
opneming van gendergerelateerde gegevens in de over het programma uit te brengen 
evaluatieverslagen.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie cultuur en onderwijs onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 7

(7) De kwaliteit van het hoger onderwijs in 
Europa verbeteren, het begrip tussen 
volkeren bevorderen en bijdragen tot de 
duurzame ontwikkeling van derde landen op 
het gebied van het hoger onderwijs en 
zodoende braindrain voorkomen en 
kwetsbare groepen bevoorrechten, zijn de 
essentiële doelstellingen van een programma 
op het gebied van het hoger onderwijs dat op 
derde landen is gericht. Sterk geïntegreerde 
studieprogramma's op postdoctoraatsniveau, 
samenwerkingsverbanden met derde landen, 
beurzen voor de meest getalenteerde 
studenten en projecten om de wereldwijde 
aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs in 
Europa te verbeteren zijn de doeltreffendste 
middelen om deze doelstellingen in een 
uitmuntendheidsprogramma te realiseren.

(7) De kwaliteit van het hoger onderwijs in 
Europa verbeteren, het begrip tussen 
volkeren bevorderen, door opheffing van 
maatschappelijke man/vrouwstereotypen 
bijdragen aan zelfontplooiing, 
maatschappelijke cohesie, actief 
burgerschap en gendergelijkheid, alsook 
aan de duurzame ontwikkeling van derde 
landen op het gebied van het hoger 
onderwijs en zodoende braindrain 
voorkomen en kwetsbare groepen 
bevoorrechten, zijn de essentiële 
doelstellingen van een programma op het 
gebied van het hoger onderwijs dat op derde 
landen is gericht. Sterk geïntegreerde 
studieprogramma's op postdoctoraatsniveau, 
samenwerkingsverbanden met derde landen, 
beurzen voor de meest getalenteerde 

                                               
1 Nog niet gepubliceerd in het PB.
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studenten en projecten om de wereldwijde 
aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs in 
Europa te verbeteren zijn de doeltreffendste 
middelen om deze doelstellingen in een 
uitmuntendheidsprogramma te realiseren.

Amendement 2
Overweging 8

(8) De bestrijding van uitsluiting in al zijn 
vormen, inclusief racisme en xenofobie, en 
de inspanningen van de Gemeenschap ter 
bevordering van de dialoog en het begrip 
tussen de culturen over de gehele wereld 
moeten, met inachtneming van de sociale 
dimensie van hoger onderwijs en van de 
idealen van democratie en de eerbiediging 
van de mensenrechten, worden 
geïntensiveerd, vooral omdat mobiliteit de 
uitwisseling met en het begrip van nieuwe 
culturele en sociale contexten bevordert. 
Daarbij moet ervoor worden gezorgd dat 
overeenkomstig artikel 21 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
geen enkele groep burgers of onderdanen 
van derde landen wordt uitgesloten of 
benadeeld.

(8) De bestrijding van uitsluiting in al zijn 
vormen, inclusief racisme en xenofobie en 
discriminatie jegens vrouwen, en de 
inspanningen van de Gemeenschap ter 
bevordering van de dialoog en het begrip 
tussen de culturen over de gehele wereld 
moeten, met inachtneming van de sociale 
dimensie van hoger onderwijs en van de 
idealen van democratie en de eerbiediging 
van de mensenrechten - inclusief die van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen - worden geïntensiveerd, vooral 
omdat mobiliteit de uitwisseling met en het 
begrip van nieuwe culturele en sociale 
contexten bevordert. Daarbij moet ervoor
worden gezorgd dat overeenkomstig artikel 
21 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie geen enkele groep 
burgers of onderdanen van derde landen 
wordt uitgesloten of benadeeld.

Amendement 3
Overweging 12

(12) Zoals in artikel 3, lid 2, van het Verdrag 
is bepaald, moet de Gemeenschap er bij elk 
optreden naar streven de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen.

(12) Zoals in artikel 3, lid 2, van het Verdrag 
is bepaald, moet de Gemeenschap er bij elk 
optreden naar streven de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op te heffen en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen, waarbij speciale aandacht moet 
worden besteed aan de integratie van het 
genderperspectief in alle onderwijstypen en 
-niveaus.

Amendement 4
Artikel 3, lid 2, letter b bis) (nieuw)

b bis) bijdragen aan de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen door 
vrouwen betere toegang te verschaffen tot 
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en ze intensiever te laten deelnemen aan 
het programma; 

Amendement 5
Artikel 4, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) ondersteunen van de 
capaciteitsopbouw voor gelijke kansen in 
het hoger onderwijs;

Amendement 6
Artikel 7, lid 2, letter d)

d) de selectiecriteria en -procedures, zoals de 
samenstelling en het reglement van orde van 
de jury;

d) gendergevoelige selectiecriteria en 
-procedures, zoals de samenstelling en het 
reglement van orde van de jury;

Amendement 7
Artikel 8, lid 1

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité.

1. De Commissie wordt bijgestaan door een 
comité. Er dient te worden gezorgd voor 
een evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen in het comité.

Amendement 8
Artikel 13, lid 3, letter a)

a) uiterlijk op 31 maart 2012 een tussentijds 
verslag over de bereikte resultaten en de 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van 
de uitvoering van het programma;

a) uiterlijk op 31 maart 2012 een tussentijds 
verslag over de bereikte resultaten en de 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van 
de uitvoering van het programma, waarin 
ook naar geslacht gespecificeerde gegevens 
zijn verwerkt;

Amendement 9
Bijlage, Actie 1, letter C. Beurzen, lid 1, letter d) bis (nieuw)

d bis) De Commissie ziet erop toe dat bij de 
toekenning van beurzen transparante 
criteria worden toegepast waarbij o.a. recht 
wordt gedaan aan gender- en 
billijkheidsaspecten;

Amendement 10
Bijlage, Selectieprocedures, letter a)

a) de voorstellen in het kader van actie 1 a) de voorstellen in het kader van actie 1 
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worden geselecteerd door de Commissie, die 
daarin wordt bijgestaan door een jury. Deze 
jury wordt voorgezeten door een uit zijn 
midden gekozen persoon en bestaat uit 
prominenten uit academische kringen die 
representatief zijn voor de diversiteit van het 
hoger onderwijs in de Europese Unie.  De 
jury zorgt ervoor dat de Erasmus 
Mundusmasterprogramma's en  
doctoraatsprogramma's van uitmuntende 
academische kwaliteit zijn. De Commissie 
organiseert op Europees niveau een 
evaluatie door onafhankelijke academische 
deskundigen van alle in aanmerking 
komende voorstellen alvorens deze aan de 
jury voor te leggen. Aan elk Erasmus 
Mundusmasterprogramma en  
doctoraatsprogramma wordt een bepaald 
aantal beurzen toegekend die het orgaan dat 
de masterprogramma's en 
doctoraatsprogramma's beheert aan de 
geselecteerde personen betaalt. De 
instellingen die aan de Erasmus 
Mundusmasterprogramma's en  
doctoraatsprogramma's deelnemen, 
selecteren de masterstudenten, 
doctoraatskandidaten en 
universiteitsmedewerkers na overleg met de 
Commissie;

worden geselecteerd door de Commissie, die 
daarin wordt bijgestaan door een jury. Deze 
jury wordt voorgezeten door een uit zijn 
midden gekozen persoon en bestaat uit 
prominenten uit academische kringen die 
representatief zijn voor de diversiteit van het 
hoger onderwijs in de Europese Unie.  De 
jury zorgt ervoor dat de Erasmus 
Mundusmasterprogramma's en  
doctoraatsprogramma's van uitmuntende 
academische kwaliteit zijn. De Commissie 
organiseert op Europees niveau een 
evaluatie door onafhankelijke academische 
deskundigen van alle in aanmerking 
komende voorstellen alvorens deze aan de 
jury voor te leggen. Aan elk Erasmus 
Mundusmasterprogramma en 
doctoraatsprogramma wordt een bepaald 
aantal beurzen toegekend die het orgaan dat 
de masterprogramma's en 
doctoraatsprogramma's beheert aan de 
geselecteerde personen betaalt. De 
instellingen die aan de Erasmus 
Mundusmasterprogramma's en  
doctoraatsprogramma's deelnemen, 
selecteren de masterstudenten, 
doctoraatskandidaten en 
universiteitsmedewerkers na overleg met de 
Commissie. Voor gendergelijkheids- en 
billijkheidsaspecten zal bij de inhoudelijke 
formulering van het programma 
nadrukkelijk een plaats worden ingeruimd;
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