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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jak wykazują ogólne wyniki uczestnictwa, pierwszy etap programu Erasmus Mundus odniósł 
ogromny sukces. Obraz staje się jednak mniej zadowalający po przeanalizowaniu 
procentowego udziału kobiet. W tym świetle cel sprawozdawcy komisji opiniodawczej jest 
dwukierunkowy: wspieranie poprzez edukację podstawowego prawa równości mężczyzn i 
kobiet w celu tworzenia bardziej sprawiedliwych i demokratycznych społeczeństw oraz 
rozwój konkretnych mechanizmów, które mogą pomóc w zwiększeniu dostępności programu 
dla kobiet, aby uniknąć marnowania talentów.

W związku z tym proponowane poprawki dotyczą kwestii włączenia spraw płci do głównego 
nurtu podczas ustalania programów edukacyjnych, dostępu kobiet do programu i ich udziału 
w nim dzięki kryteriom i procedurom wyboru uwzględniającym sprawy płci, zrównoważonej 
pod względem płci reprezentacji w Komitecie programu oraz gromadzenia danych 
dotyczących płci w sprawozdaniach oceniających program.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 7 preambuły

(7) Poprawa jakości europejskiego 
szkolnictwa wyższego, promowanie 
zrozumienia między narodami oraz 
przyczynianie się do zrównoważonego 
rozwoju krajów trzecich w obszarze 
szkolnictwa wyższego, unikając 
jednocześnie drenażu mózgów i wspierając 
grupy słabsze, stanowią główne cele 
każdego programu współpracy w obszarze 
szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na 
kraje trzecie. Najbardziej skutecznymi 
środkami służącymi osiągnięciu tych celów 
w ramach programu doskonałości są wysoce 
zintegrowane programy studiów na 

(7) Poprawa jakości europejskiego 
szkolnictwa wyższego, promowanie 
zrozumienia między narodami, 
przyczynianie się do samorealizacji, 
spójności społecznej, aktywnej postawy 
obywatelskiej i równouprawnienia poprzez 
eliminowanie stereotypów społecznych 
dotyczących płci oraz przyczynianie się do 
zrównoważonego rozwoju krajów trzecich w 
obszarze szkolnictwa wyższego, unikając 
jednocześnie drenażu mózgów i wspierając 
grupy słabsze, stanowią główne cele 
każdego programu współpracy w obszarze 
szkolnictwa wyższego ukierunkowanego na 

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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poziomie pomagisterskim, programy 
partnerstwa na rzecz współpracy z krajami 
trzecimi, stypendia dla najbardziej 
utalentowanych studentów oraz projekty 
mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
europejskiego szkolnictwa wyższego w 
świecie.

kraje trzecie. Najbardziej skutecznymi 
środkami służącymi osiągnięciu tych celów 
w ramach programu doskonałości są wysoce 
zintegrowane programy studiów na 
poziomie pomagisterskim, programy 
partnerstwa na rzecz współpracy z krajami 
trzecimi, stypendia dla najbardziej 
utalentowanych studentów oraz projekty 
mające na celu zwiększenie atrakcyjności 
europejskiego szkolnictwa wyższego w 
świecie.

Poprawka 2
Punkt 8 preambuły

(8) Istnieje potrzeba nasilenia walki z 
wykluczeniem we wszelkich formach, 
również z rasizmem i ksenofobią, a także
wzmożenia wspólnotowych wysiłków na 
rzecz propagowania dialogu i zrozumienia 
między kulturami całego świata, 
uwzględniając społeczny wymiar 
szkolnictwa wyższego oraz ideały 
demokracji i poszanowania praw człowieka, 
w szczególności z uwagi na fakt, że 
mobilność promuje wymianę w ramach 
nowych środowisk kulturowych i 
społecznych oraz ułatwia ich zrozumienie, a 
tym samym zapewnienia, że żadna z grup 
obywateli krajów trzecich nie stanie się 
przedmiotem wykluczenia lub 
dyskryminacji w świetle art. 21 ust. 1 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

(8) Istnieje potrzeba nasilenia walki z 
wykluczeniem we wszelkich formach, 
również z rasizmem i ksenofobią oraz 
dyskryminacją kobiet, a także wzmożenia 
wspólnotowych wysiłków na rzecz 
propagowania dialogu i zrozumienia między 
kulturami całego świata, uwzględniając 
społeczny wymiar szkolnictwa wyższego 
oraz ideały demokracji i poszanowania praw 
człowieka, w tym równości kobiet i 
mężczyzn, w szczególności z uwagi na fakt, 
że mobilność promuje wymianę w ramach 
nowych środowisk kulturowych i 
społecznych oraz ułatwia ich zrozumienie, a 
tym samym zapewnienia, że żadna z grup 
obywateli krajów trzecich nie stanie się 
przedmiotem wykluczenia lub 
dyskryminacji w świetle art. 21 ust. 1 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka 3
Punkt 12 preambuły

(12) We wszystkich swoich działaniach 
Wspólnota musi dążyć do eliminacji 
nierówności, promowania równości między 
kobietami a mężczyznami, zgodnie z art. 3 
ust. 2 Traktatu.

(12) We wszystkich swoich działaniach 
Wspólnota musi dążyć do eliminacji 
nierówności, promowania równości między 
kobietami a mężczyznami, zgodnie z art. 3 
ust. 2 Traktatu, szczególną uwagę zwracając 
na uwzględnianie spraw płci we wszystkich 
rodzajach i na wszystkich poziomach 
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szkolnictwa.

Poprawka 4
Artykuł 3 ustęp 2 litera (b a) (nowa)

(ba) przyczynianie się do propagowania 
równości kobiet i mężczyzn poprzez 
poprawę dostępu kobiet do programu i ich 
udziału w nim;

Poprawka 5
Artykuł 4 ustęp 2 litera (c a) (nowa)

(ca) wspieranie budowania potencjału do 
włączania spraw płci do głównego nurtu 
szkolnictwa wyższego;

Poprawka 6
Artykuł 7 ustęp 2 litera (d)

(a) procedury oraz kryteria wyboru, w tym 
skład oraz regulamin wewnętrzny komisji 
kwalifikacyjnej;

(a) procedury oraz kryteria wyboru
uwzględniające sprawy płci, w tym skład 
oraz regulamin wewnętrzny komisji 
kwalifikacyjnej;

Poprawka 7
Artykuł 8 ustęp 1

1. Komisja jest wspierana przez Komitet. 1. Komisja jest wspierana przez Komitet.
Należy zagwarantować zrównoważoną 
reprezentację kobiet i mężczyzn w 
Komitecie.

Poprawka 8
Artykuł 13 ustęp 3 litera (a)

(a) do dnia 31 marca 2012 r. sprawozdanie 
okresowe z oceny w zakresie uzyskanych 
rezultatów oraz aspektów jakościowych i 
ilościowych w realizacji programu;

(a) do dnia 31 marca 2012 r. sprawozdanie 
okresowe z oceny w zakresie uzyskanych 
rezultatów oraz aspektów jakościowych i 
ilościowych w realizacji programu, 
zawierające dane z podziałem ze względu 
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na płeć;

Poprawka 9
Załącznik działanie1 punkt C. Stypendia ustęp 1 litera (d a) (nowa)

da) Wspólnota zapewni przejrzyste kryteria 
przyznawania stypendiów, uwzględniające 
między innymi kwestie płci i zagadnienia 
równości;

Poprawka 10
Załącznik Procedury wyboru litera (a)

a) wybór wniosków w ramach działania 1 
dokonywany jest przez Komisję wspieraną 
przez radę selekcyjną, która składa się z 
wybitnych osobistości wywodzących się z 
kręgów akademickich i przedstawicieli 
różnych instytucji szkolnictwa wyższego w 
Unii Europejskiej oraz której przewodniczy 
jedna osoba wybrana przez radę. Rada 
selekcyjna zapewnia zgodność europejskich 
programów magisterskich i programów 
doktoranckich Erasmus Mundus z 
najwyższymi wymaganiami akademickimi. 
Komisja zorganizuje ocenę wszystkich 
kwalifikowalnych wniosków na poziomie 
europejskim, którą przeprowadzą niezależni 
eksperci akademiccy przed przedłożeniem 
wniosków radzie selekcyjnej. Każdemu 
programowi magisterskiemu oraz 
programowi doktoranckiemu Erasmus 
Mundus zostanie przydzielona określona 
liczba stypendiów wypłacanych wybranym 
osobom przez organ zarządzający 
programami studiów magisterskich i 
doktoranckich. Wyboru magistrantów, 
doktorantów oraz pracowników 
akademickich dokonają instytucje 
uczestniczące w programach magisterskich 
oraz programach doktoranckich Erasmus 
Mundus po konsultacjach z Komisją;

a) wybór wniosków w ramach działania 1 
dokonywany jest przez Komisję wspieraną 
przez radę selekcyjną, która składa się z 
wybitnych osobistości wywodzących się z 
kręgów akademickich i przedstawicieli 
różnych instytucji szkolnictwa wyższego w 
Unii Europejskiej oraz której przewodniczy 
jedna osoba wybrana przez radę. Rada 
selekcyjna zapewnia zgodność europejskich 
programów magisterskich i programów 
doktoranckich Erasmus Mundus z 
najwyższymi wymaganiami akademickimi. 
Komisja zorganizuje ocenę wszystkich 
kwalifikowalnych wniosków na poziomie 
europejskim, którą przeprowadzą niezależni 
eksperci akademiccy przed przedłożeniem 
wniosków radzie selekcyjnej. Każdemu 
programowi magisterskiemu oraz 
programowi doktoranckiemu Erasmus 
Mundus zostanie przydzielona określona 
liczba stypendiów wypłacanych wybranym 
osobom przez organ zarządzający 
programami studiów magisterskich i 
doktoranckich. Wyboru magistrantów, 
doktorantów oraz pracowników 
akademickich dokonają instytucje 
uczestniczące w programach magisterskich 
oraz programach doktoranckich Erasmus 
Mundus po konsultacjach z Komisją. 
Pozytywnie rozpatrzona zostanie sprawa 
włączenia zagadnień równouprawnienia i 
równości płci do treści programów;
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