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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Po splošnih podatkih o udeležbi v programu Erasmus Mundus je bila prva faza zelo uspešna. 
Vendar je podoba manj cvetoča, če pogledamo, kakšen je delež udeležbe žensk. Zato ima 
pripravljavka mnenja dva namena: spodbujati temeljno pravico enakosti med ženskami in 
moškimi z izobraževanjem, da bi bile družbe pravičnejše in bolj demokratične, in okrepiti 
konkretne mehanizme, ki lahko izboljšajo dostopnost programa za ženske, da bi se izkoristilo 
vse talente.

Tako se predlagane spremembe nanašajo na vključevanje načela enakosti med spoloma v 
izdelavo izobraževalnih programov, dostop žensk do tega programa in sodelovanje v njem na 
podlagi izbirnih meril in postopkov, ki upoštevajo razlike med spoloma, uravnoteženo 
zastopanost obeh spolov v odboru programa in zbiranje podatkov, ločenih po spolu, v 
poročilih o oceni programa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 7

(7) Okrepitev kakovosti evropskega 
visokošolskega izobraževanja, spodbujanje 
razumevanja med narodi, pa tudi prispevanje 
k trajnostnemu razvoju tretjih držav na 
področju visokošolskega izobraževanja ter 
preprečevanje bega možganov z dajanjem 
prednosti ranljivim skupinam so temeljni 
cilji programa sodelovanja visokošolskega 
izobraževanja, namenjenega tretjim 
državam. Najučinkovitejše sredstvo za 
dosego teh ciljev v programu odličnosti so 
zelo strnjeni študijski programi na 
podiplomski ravni, skupna partnerstva s 
tretjimi državami, štipendije za najbolj 
nadarjene študente in projekti za povečanje 
privlačnosti evropskega visokošolskega 
izobraževanja v svetu.

(7) Okrepitev kakovosti evropskega 
visokošolskega izobraževanja, spodbujanje 
razumevanja med narodi, prispevanje k 
osebnemu razvoju, socialni koheziji, 
dejavnemu državljanstvu in enakosti med 
spoloma z odpravo spolnih stereotipov v 
družbi, pa tudi prispevanje k trajnostnemu 
razvoju tretjih držav na področju 
visokošolskega izobraževanja ter 
preprečevanje bega možganov z dajanjem 
prednosti ranljivim skupinam so temeljni 
cilji programa sodelovanja visokošolskega 
izobraževanja, namenjenega tretjim 
državam. Najučinkovitejše sredstvo za 
dosego teh ciljev v programu odličnosti so 
zelo strnjeni študijski programi na 
podiplomski ravni, skupna partnerstva s 
tretjimi državami, štipendije za najbolj 
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nadarjene študente in projekti za povečanje 
privlačnosti evropskega visokošolskega 
izobraževanja v svetu.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Treba je pospešiti boj proti vsem 
oblikam izključevanja, vključno z rasizmom 
in ksenofobijo, in okrepiti prizadevanja 
Skupnosti za spodbujanje dialoga in 
razumevanja med kulturami na svetovni 
ravni ob upoštevanju socialne razsežnosti 
visokošolskega izobraževanja kakor tudi 
idealov demokracije in spoštovanja 
človekovih pravic, vključno z enakostjo med 
spoloma, zlasti zato, ker mobilnost 
pospešuje odkrivanje novih kulturnih in 
socialnih okolij ter olajša njihovo 
razumevanje, s tem pa zagotoviti, da nobena 
skupina državljanov ali pripadnikov tretjih 
držav ni izločena ali v slabšem položaju, 
kakor je navedeno v členu 21(1) Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije.

(8) Treba je pospešiti boj proti vsem 
oblikam izključevanja, vključno z rasizmom 
in ksenofobijo ter diskriminacijo žensk, in 
okrepiti prizadevanja Skupnosti za 
spodbujanje dialoga in razumevanja med 
kulturami na svetovni ravni ob upoštevanju 
socialne razsežnosti visokošolskega 
izobraževanja kakor tudi idealov 
demokracije in spoštovanja človekovih 
pravic, vključno z enakostjo med ženskami 
in moškimi, zlasti zato, ker mobilnost 
pospešuje odkrivanje novih kulturnih in 
socialnih okolij ter olajša njihovo 
razumevanje, s tem pa zagotoviti, da nobena 
skupina državljanov ali pripadnikov tretjih 
držav ni izločena ali v slabšem položaju, 
kakor je navedeno v členu 21(1) Listine o 
temeljnih pravicah Evropske unije.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 12

(12) Skupnost mora pri vseh svojih 
dejavnostih stremeti k odpravi neenakosti in 
spodbujati enakopravnost med moškimi in 
ženskami, kakor je predvideno v členu 3(2) 
Pogodbe.

(12) Skupnost mora pri vseh svojih 
dejavnostih stremeti k odpravi neenakosti in 
spodbujati enakopravnost med moškimi in 
ženskami, kakor je predvideno v členu 3(2) 
Pogodbe, ter pri tem posebno poudariti 
vključevanje vidika spola v vse oblike in 
stopnje izobraževanja.

Predlog spremembe 4
Člen 3, odstavek 2, točka (b a) (novo)

(ba) prispevati k spodbujanju enakosti med 
ženskami in moškimi z izboljšanjem 
dostopnosti programa za ženske in njihove 
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udeležbe v njem;

Predlog spremembe 5
Člen 4, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) podpirati krepitev zmogljivosti za 
vključevanje načela enakosti med spoloma 
v visoko šolstvo;

Predlog spremembe 6
Člen 7, odstavek 2, točka (d)

(d) izbirna merila in postopki, vključno s 
sestavo in notranjim poslovnikom izbirne 
komisije;

(d) izbirna merila in postopki, ki upoštevajo 
razlike med spoloma, vključno s sestavo in 
notranjim poslovnikom izbirne komisije;

Predlog spremembe 7
Člen 8, odstavek 1

1. Komisiji pomaga odbor. 1. Komisiji pomaga odbor. Zagotoviti je 
treba,  da bodo v njem enakopravno 
zastopane ženske in moški.

Predlog spremembe 8
Člen 13, odstavek 3, točka (a)

(a) vmesno poročilo o vrednotenju 
doseženih rezultatov ter kakovostnih in 
količinskih vidikih izvajanja programa do 
31. marca 2012;

(a) vmesno poročilo o vrednotenju 
doseženih rezultatov ter kakovostnih in 
količinskih vidikih izvajanja programa do 
31. marca 2012, ki vsebuje podatke, ločene 
po spolu;

Predlog spremembe 9
Priloga, Akcija 1, C. Štipendije, odstavek 1, točka (d a) (novo)

(da) Skupnost zagotovi določitev 
preglednih meril za dodeljevanje štipendij, 
pri katerih se med drugim upoštevajo 
vprašanja enakosti med spoloma in 
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enakopravnosti;

Predlog spremembe 10
Priloga, Izbirni postopki, točka (a)

(a) predloge na podlagi akcije 1 izbere 
Komisija s pomočjo izbirne komisije, 
sestavljene iz zelo uglednih osebnosti iz 
akademskega sveta, ki zastopajo različnost 
visokošolskega izobraževanja v Evropski 
uniji, predseduje pa ji oseba, ki jo komisija 
izvoli. Izbirna komisija zagotovi, da 
podiplomski in doktorski študijski programi 
Erasmus Mundus izpolnjujejo najvišjo 
akademsko kakovost. Komisija pred 
predložitvijo predlogov izbirni komisiji 
organizira ocenjevanje na evropski ravni 
vseh veljavnih predlogov neodvisnih 
akademskih strokovnjakov. Vsakemu 
podiplomskemu in doktorskemu študijskemu 
programu Erasmus Mundus bo dodeljeno 
določeno število štipendij, ki jih bo upravni
organ podiplomskih in doktorskih študijskih 
programov izplačal izbranim 
posameznikom. Izbor podiplomskih 
študentov, doktorskih kandidatov in 
akademikov bodo po posvetovanju s 
Komisijo opravile ustanove, ki sodelujejo v 
podiplomskih in doktorskih študijskih 
programih Erasmus Mundus;

(a) predloge na podlagi akcije 1 izbere 
Komisija s pomočjo izbirne komisije, 
sestavljene iz zelo uglednih osebnosti iz 
akademskega sveta, ki zastopajo različnost 
visokošolskega izobraževanja v Evropski 
uniji, predseduje pa ji oseba, ki jo komisija 
izvoli. Izbirna komisija zagotovi, da 
podiplomski in doktorski študijski programi 
Erasmus Mundus izpolnjujejo najvišjo 
akademsko kakovost. Komisija pred 
predložitvijo predlogov izbirni komisiji 
organizira ocenjevanje na evropski ravni 
vseh veljavnih predlogov neodvisnih 
akademskih strokovnjakov. Vsakemu 
podiplomskemu in doktorskemu študijskemu 
programu Erasmus Mundus bo dodeljeno 
določeno število štipendij, ki jih bo upravni 
organ podiplomskih in doktorskih študijskih 
programov izplačal izbranim 
posameznikom. Izbor podiplomskih 
študentov, doktorskih kandidatov in 
akademikov bodo po posvetovanju s 
Komisijo opravile ustanove, ki sodelujejo v 
podiplomskih in doktorskih študijskih 
programih Erasmus Mundus. Vključitev 
vprašanj enakosti med spoloma in 
enakopravnosti v programske vsebine se 
pozitivno oceni;
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