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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Prvá etapa programu Erasmus Mundus sa stretla s veľkým úspechom, čo potvrdzujú celkové 
výsledky účasti na ňom. Ak si však urobíme analýzu percentuálneho zastúpenia žien, 
dostaneme menej potešujúci obraz. Vzhľadom na túto skutočnosť sleduje spravodajkyňa dva 
ciele: prostredníctvom vzdelávania presadzovať základné právo na rovnosť medzi mužmi 
a ženami s cieľom prispievať k vytváraniu spravodlivejších a demokratickejších spoločností, 
ako aj posilniť konkrétne mechanizmy, ktoré môžu pomôcť zvýšiť prístupnosť programu 
pre ženy, aby sa predišlo takémuto mrhaniu talentov.

Navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa preto zameriavajú na uplatňovanie otázky 
rodovej rovnosti pri definovaní vzdelávacích programov, na zabezpečenie prístupnosti 
programu pre ženy a ich účasti na programe prostredníctvom výberových kritérií a postupov, 
ktoré zohľadňujú rodové hľadisko, na rovnocenné zastúpenie mužov a žien vo výbore 
pre daný program a na zber údajov členených podľa pohlavia pri vypracúvaní hodnotiacich 
správ o programe.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7

(7) Zvyšovanie kvality európskeho vyššieho 
vzdelávania, presadzovanie porozumenia 
medzi národmi ako aj prispievanie k trvalo 
udržateľnému rozvoju tretích krajín v oblasti 
vyššieho vzdelávania pri súčasnom 
zabraňovaní úniku mozgov a zvýhodňovaní 
zraniteľných skupín sú ústrednými cieľmi 
programu spolupráce v oblasti vyššieho 
vzdelávania zameraného na tretie krajiny. 
Najúčinnejším prostriedkom na dosiahnutie 
týchto cieľov v programe excelentnosti sú 
vysoko integrované študijné programy na 
postgraduálnej úrovni, partnerstvá na báze 
spolupráce s tretími krajinami, štipendiá pre 

(7) Zvyšovanie kvality európskeho vyššieho 
vzdelávania, presadzovanie porozumenia 
medzi národmi, prispievanie k osobnej 
sebarealizácii, sociálnej súdržnosti, 
aktívnemu občianstvu a rodovej rovnosti 
prostredníctvom odstraňovania 
spoločenských rodových stereotypov, ako aj 
prispievanie k trvalo udržateľnému rozvoju 
tretích krajín v oblasti vyššieho vzdelávania 
pri súčasnom zabraňovaní úniku mozgov a 
zvýhodňovaní zraniteľných skupín sú 
ústrednými cieľmi programu spolupráce v 
oblasti vyššieho vzdelávania zameraného na 
tretie krajiny. Najúčinnejším prostriedkom 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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najtalentovanejších študentov a projekty na 
zvýšenie príťažlivosti európskeho vyššieho 
vzdelávania.

na dosiahnutie týchto cieľov v programe 
excelentnosti sú vysoko integrované študijné 
programy na postgraduálnej úrovni, 
partnerstvá na báze spolupráce s tretími 
krajinami, štipendiá pre najtalentovanejších 
študentov a projekty na zvýšenie 
príťažlivosti európskeho vyššieho 
vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

(8) Je potrebné zintenzívniť boj proti 
vylúčeniu vo všetkých jeho formách, vrátane 
rasizmu a xenofóbie, a zintenzívniť úsilie 
Spoločenstva zamerané na podporu dialógu 
a porozumenia medzi kultúrami na celom 
svete, pričom treba mať na mysli 
spoločenský rozmer vyššieho vzdelávania, 
ako aj ideály demokracie a dodržiavanie 
ľudských práv vrátane rovnosti mužov a 
žien, najmä preto, že mobilita napomáha 
výmenu s novými kultúrnymi a sociálnymi 
prostrediami a uľahčuje ich pochopenie 
a tým zabezpečuje, že žiadna skupina 
občanov alebo štátnych príslušníkov tretích 
krajín nebude vylúčená ani znevýhodnená, 
ako je uvedené v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie.

(8) Je potrebné zintenzívniť boj proti 
vylúčeniu vo všetkých jeho formách vrátane 
rasizmu a xenofóbie a diskriminácie žien a 
zintenzívniť úsilie Spoločenstva zamerané 
na podporu dialógu a porozumenia medzi 
kultúrami na celom svete, pričom treba mať 
na mysli spoločenský rozmer vyššieho 
vzdelávania, ako aj ideály demokracie 
a dodržiavanie ľudských práv vrátane 
rovnosti mužov a žien, najmä preto, že 
mobilita napomáha výmenu s novými 
kultúrnymi a sociálnymi prostrediami a 
uľahčuje ich pochopenie a tým zabezpečuje, 
že žiadna skupina občanov alebo štátnych 
príslušníkov tretích krajín nebude vylúčená 
ani znevýhodnená, ako je uvedené v článku 
21 ods. 1 Charty základných práv Európskej 
únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 12

(12) Spoločenstvo sa vo všetkých svojich 
činnostiach musí zamerať na odstránenie 
nerovností a podporu rovnosti medzi mužmi 
a ženami, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 
Zmluvy.

(12) Spoločenstvo sa vo všetkých svojich 
činnostiach musí zamerať na odstránenie 
nerovností a podporu rovnosti medzi mužmi 
a ženami, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 
Zmluvy, pričom osobitnú pozornosť venuje 
začleneniu rodového hľadiska do všetkých 
druhov a úrovní vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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Článok 3 odsek 2 písmeno ba) (nové)

(ba) prispievať k presadzovaniu rovnosti 
medzi ženami a mužmi zlepšovaním 
prístupu žien k programu a ich účasti 
na ňom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 4 odsek 2 písmeno ca) (nové)

(ca) podporovať budovanie kapacít 
na presadzovanie rodového hľadiska 
v oblasti vyššieho vzdelávania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 2 písmeno d)

(d) kritériá výberu a postupy, vrátane 
zloženia a vnútorného rokovacieho poriadku 
výberovej komisie;

(d) kritériá výberu a postupy, ktoré 
zohľadňujú rodové hľadisko, vrátane 
zloženia a vnútorného rokovacieho poriadku 
výberovej komisie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 8 odsek 1

1. Komisii pomáha výbor. 1. Komisii pomáha výbor. Vo výbore sa 
zabezpečí rovnocenné zastúpenie mužov 
a žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 13 odsek 3 písmeno a)

(a) predbežnú hodnotiacu správu o 
dosiahnutých výsledkoch a o kvalitatívnych 
a kvantitatívnych aspektoch realizácie 
programu do 31. marca 2012;

(a) predbežnú hodnotiacu správu o 
dosiahnutých výsledkoch a o kvalitatívnych 
a kvantitatívnych aspektoch realizácie 
programu do 31. marca 2012, ktorá bude 
zahŕňať údaje členené podľa rodového 
hľadiska;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Príloha akcia 1 písmeno C. Štipendiá odsek 1 písmeno da) (nové)

da) Spoločenstvo zabezpečí prehľadné 
kritéria poskytovania štipendií, ktoré 
zohľadnia okrem iného otázky rodovej 
rovnosti a spravodlivého výberu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha Výberové konania písmeno a)

a) výber návrhov v rámci akcie 1 urobí 
Komisia s pomocou výberovej komisie na 
čele s osobou, ktorú Komisia volí, zloženej z 
vysokopostavených osobností akademického 
sveta reprezentujúcich rozmanitosť vyššieho 
vzdelávania v Európskej únii. Výberová 
komisia zabezpečí, aby magisterské a 
doktorandské programy Erasmus Mundus 
zodpovedali najvyššej akademickej kvalite. 
Komisia zorganizuje hodnotenie návrhov na 
európskej úrovni, ktoré pred ich predložením 
výberovej komisii vykonajú nezávislí 
akademickí odborníci. Na každý magisterský 
a doktorandský program Erasmus Mundus 
sa pridelí konkrétny počet štipendií, ktoré 
vybraným jednotlivcov vyplatí orgán 
riadiaci magisterské a doktorandské 
programy. Výber študentov magisterského 
štúdia, doktorandských kandidátov a 
akademických pracovníkov urobia inštitúcie, 
ktoré sa zúčastňujú na magisterských 
a doktorandských programoch Erasmus 
Mundus, na základe konzultácie s Komisiou;

a) výber návrhov v rámci akcie 1 urobí 
Komisia s pomocou výberovej komisie na 
čele s osobou, ktorú Komisia volí, zloženej z 
vysokopostavených osobností akademického 
sveta reprezentujúcich rozmanitosť vyššieho 
vzdelávania v Európskej únii. Výberová 
komisia zabezpečí, aby magisterské a 
doktorandské programy Erasmus Mundus 
zodpovedali najvyššej akademickej kvalite. 
Komisia zorganizuje hodnotenie návrhov na 
európskej úrovni, ktoré pred ich predložením 
výberovej komisii vykonajú nezávislí 
akademickí odborníci. Na každý 
magisterský a doktorandský program 
Erasmus Mundus sa pridelí konkrétny počet 
štipendií, ktoré vybraným jednotlivcov 
vyplatí orgán riadiaci magisterské 
a doktorandské programy. Výber študentov 
magisterského štúdia, doktorandských 
kandidátov a akademických pracovníkov 
urobia inštitúcie, ktoré sa zúčastňujú na 
magisterských a doktorandských 
programoch Erasmus Mundus, na základe 
konzultácie s Komisiou. Začleňovanie 
hľadísk rodovej rovnosti a spravodlivého 
výberu do obsahu programu sa bude kladne 
hodnotiť;
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