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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

As the overall results of participation show, the first phase of the Erasmus Mundus 
Programme has been a great success. However, the picture is less flourishing if one analyses 
the percentage of women participation.  In this light, the aim of the draftsperson has been 
twofold: to promote the basic right of equality between men and women through education in 
order to contribute towards more just and democratic societies and to enhance the concrete 
mechanisms which can help increase the programme's accessibility for women in order to 
avoid such a waste of talents.

Therefore, proposed amendments refer to the implementation of gender mainstreaming when 
defining educational programmes, to women's access to and participation in the programme 
through gender-sensitive selection criteria and procedures, to the gender-balanced 
representation in the programme's Committee, and to the gathering of gender-based data in 
the programme's evaluations reports.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru cultură şi 
educaţie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 7

(7) Îmbunătățirea calității învățământului 
superior european, promovarea înțelegerii 
între popoare precum și contribuția la 
dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în 
domeniul învățământului superior evitând 
migrația valorilor și favorizând grupurile 
vulnerabile, sunt obiectivele fundamentale 
ale programului de cooperare pentru 
învățământul superior ce vizează țările terțe. 
Metodele cele mai eficiente în cadrul unui 
program de excelență pentru atingerea 
acestor obiective sunt reprezentate de 
programele de studii puternic integrate la 
nivel postuniversitar, parteneriatele de 
colaborare cu țările terțe, bursele acordate 

(7) Îmbunătățirea calității învățământului 
superior european, promovarea înțelegerii 
între popoare, contribuția la împlinirea pe 
plan personal, la coeziunea socială, la o 
atitudine cetăţenească activă şi la egalitatea 
între sexe prin eliminarea stereotipurilor 
sociale legate de sexe, precum și contribuția 
la dezvoltarea durabilă a țărilor terțe în 
domeniul învățământului superior evitând 
migrația valorilor și favorizând grupurile 
vulnerabile, sunt obiectivele fundamentale 
ale programului de cooperare pentru 
învățământul superior ce vizează țările terțe. 
Metodele cele mai eficiente în cadrul unui 
program de excelență pentru atingerea 

                                               
1 Nepublicat încă în JO.
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celor mai talentați studenți și proiectele de 
creștere a atractivității învățământului 
superior european la scară internațională.

acestor obiective sunt reprezentate de 
programele de studii puternic integrate la 
nivel postuniversitar, parteneriatele de 
colaborare cu țările terțe, bursele acordate 
celor mai talentați studenți și proiectele de 
creștere a atractivității învățământului 
superior european la scară internațională.

Amendamentul 2
Considerentul 8

(8) Este necesară intensificarea luptei 
împotriva excluderii sub toate formele sale, 
inclusiv rasismul și xenofobia, și 
intensificarea eforturilor comunitare în 
favoarea dialogului și a înțelegerii între 
culturi la scară mondială, având în vedere 
dimensiunea socială a învățământului 
superior, precum și idealurile democratice și 
respectarea drepturilor omului, dat fiind că 
mobilitatea favorizează schimburile cu noi 
medii culturale și sociale și facilitează 
înțelegerea acestora, garantând prin aceasta 
faptul că nici un grup de cetățeni sau 
resortisanți din țări terțe nu este exclus sau 
dezavantajat, în conformitate cu articolul 21 
alineatul (1) din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

(8) Este necesară intensificarea luptei 
împotriva excluderii sub toate formele sale, 
inclusiv rasismul și xenofobia şi 
discriminarea femeilor, și intensificarea 
eforturilor comunitare în favoarea dialogului 
și a înțelegerii între culturi la scară 
mondială, având în vedere dimensiunea 
socială a învățământului superior, precum și 
idealurile democratice și respectarea 
drepturilor omului, inclusiv a egalităţii între 
femei şi bărbaţi, dat fiind că mobilitatea 
favorizează schimburile cu noi medii 
culturale și sociale și facilitează înțelegerea 
acestora, garantând prin aceasta faptul că 
nici un grup de cetățeni sau resortisanți din 
țări terțe nu este exclus sau dezavantajat, în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

Amendamentul 3
Considerentul 12

(12) În toate activitățile sale, Comunitatea 
trebuie să aibă ca scop eliminarea 
inegalităților și promovarea egalității între 
bărbați și femei, în conformitate cu articolul 
3 alineatul (2) din tratat.

(12) În toate activitățile sale, Comunitatea 
trebuie să aibă ca scop eliminarea 
inegalităților și promovarea egalității între 
bărbați și femei, în conformitate cu articolul 
3 alineatul (2) din tratat, acordând o atenţie 
deosebită integrării perspectivei de gen în 
toate tipurile şi la toate nivelurile de 
învăţământ. 
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Amendamentul 4
Articolul 3 alineatul (2) litera (ba) (nouă)

(ba) să contribuie la promovarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi prin îmbunătăţirea 
accesului şi a participării femeilor la 
program;

Amendamentul 5
Articolul 4 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) sprijin pentru crearea capacităţii de 
includere a dimensiunii de gen în 
învățământul superior;

Amendamentul 6
Articolul 7 alineatul (2) litera (d)

(d) criteriile și procedurile de selecție, 
inclusiv compunerea și regulile de procedură
interne ale comitetului de selecție;

(d) criteriile și procedurile de selecție care 
iau în considerare problematica sexelor, 
inclusiv compunerea și regulile de procedură 
interne ale comitetului de selecție;

Amendamentul 7
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Comisia este asistată de un comitet. (1) Comisia este asistată de un comitet. 
Trebuie garantată o reprezentare 
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în 
cadrul Comisiei.

Amendamentul 8
Articolul 13 alineatul (3) litera (a) 

(a) până la 31 martie 2012, un raport 
intermediar de evaluare a rezultatelor 
obținute și a aspectelor calitative și 
cantitative ale punerii în aplicare a 
programului;

(a) până la 31 martie 2012, un raport 
intermediar de evaluare a rezultatelor 
obținute și a aspectelor calitative și 
cantitative ale punerii în aplicare a 
programului, care să conţină date defalcate 
pe sexe;
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Amendamentul 9
Anexă Acţiunea 1 C. BURSE alineatul (1) litera (da) nouă

(da) Comunitatea garantează folosirea 
unor criterii transparente pentru acordarea 
de burse, care iau în considerare, printre 
altele, aspecte legate de egalitatea între 
femei și bărbați şi de echitate;

Amendamentul 10
Anexă Proceduri de selecţie litera (a)

(a) selecția propunerilor în baza acțiunii 1 se 
efectuează de Comisie asistată de un comitet 
de selecție prezidat de o persoană pe care 
aceasta o alege, compus din personalități 
eminente ale lumii universitare și 
reprezentative pentru diversitatea 
învățământului superior în Uniunea 
Europeană. Comitetul de selecție urmărește 
ca programele de masterat și de doctorat 
Erasmus Mundus să corespundă celor mai 
înalte norme de calitate academică. Comisia 
organizează o evaluare la nivel european a 
tuturor propunerilor eligibile de către experți 
independenți din mediul academic înainte de 
a înainta propunerile comisiei de selecție. 
Fiecărui program de masterat și de doctorat 
Erasmus Mundus îi va fi alocat un anumit 
număr de burse care vor fi înmânate 
diferitelor persoane de către organismul de 
conducere al programelor de masterat și de 
doctorat. Selecționarea studenților la 
masterat, candidaților la doctorat și cadrelor
didactice universitare se va face de către 
instituțiile participante la programele de 
masterat și de doctorat Erasmus Mundus pe 
baza avizului Comisiei.

(a) selecția propunerilor în baza acțiunii 1 se 
efectuează de Comisie asistată de un comitet 
de selecție prezidat de o persoană pe care 
aceasta o alege, compus din personalități 
eminente ale lumii universitare și 
reprezentative pentru diversitatea 
învățământului superior în Uniunea 
Europeană. Comitetul de selecție urmărește 
ca programele de masterat și de doctorat 
Erasmus Mundus să corespundă celor mai 
înalte norme de calitate academică. Comisia 
organizează o evaluare la nivel european a 
tuturor propunerilor eligibile de către experți 
independenți din mediul academic înainte de 
a înainta propunerile comisiei de selecție. 
Fiecărui program de masterat și de doctorat 
Erasmus Mundus îi va fi alocat un anumit 
număr de burse care vor fi înmânate 
diferitelor persoane de către organismul de 
conducere al programelor de masterat și de 
doctorat. Selecționarea studenților la 
masterat, candidaților la doctorat și cadrelor 
didactice universitare se va face de către 
instituțiile participante la programele de 
masterat și de doctorat Erasmus Mundus pe 
baza avizului Comisiei. Se susţine 
includerea în conţinutul programului a 
aspectelor legate de egalitatea între femei și 
bărbați şi de echitate.
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