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KORTFATTAD MOTIVERING

Den första etappen av Erasmus Mundus-programmet har, som det allmänna 
deltaganderesultatet visar, rönt stor framgång. Om man ser till den procentuella andelen 
kvinnliga deltagare ser det dock inte lika positivt ut . Mot bakgrund av detta har 
föredraganden ställt upp två mål, dels att genom utbildning främja jämställdheten, som är en 
grundläggande rättighet, i syfte att bidra till mer rättvisa och demokratiska samhällen, dels att 
främja de konkreta mekanismer som kan bidra till att programmet blir mer tillgängligt för 
kvinnor i syfte att motverka detta slöseri med kompetens.

Ändringsförslagen nedan avser därför jämställdhetsintegrering i samband med utarbetandet av 
utbildningsprogram, kvinnors tillträde till och deltagande i programmet genom urvalskriterier
och urvalsförfaranden som tar hänsyn till kön, en jämn könsfördelning inom programmets 
kommitté och insamling av könsuppdelade uppgifter till utvärderingsrapporterna om 
programmet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 7

(7) Att öka den europeiska högre 
utbildningens kvalitet, främja förståelse 
mellan folken, bidra till en hållbar 
utveckling av tredjeländers högre utbildning, 
undvika kompetensflykt samt gynna utsatta 
grupper är de centrala målen för ett 
samarbetsprogram inom högre utbildning 
med inriktning på tredjeländer. Det 
effektivaste sättet att nå dessa mål i ett 
kvalitetsinriktat program är starkt 
integrerade studieprogram på doktorandnivå, 
samarbetspartnerskap med tredjeländer, 
stipendier för de mest begåvande 
studenterna samt projekt för att öka den 
europeiska högre utbildningens 

(7) Att öka den europeiska högre 
utbildningens kvalitet, främja förståelse 
mellan folken, bidra till självförverkligande, 
social sammanhållning, aktivt 
medborgarskap och jämställdhet genom 
undanröjande av sociala könsstereotyper, 
bidra till en hållbar utveckling av 
tredjeländers högre utbildning, undvika 
kompetensflykt samt gynna utsatta grupper 
är de centrala målen för ett 
samarbetsprogram inom högre utbildning 
med inriktning på tredjeländer. Det 
effektivaste sättet att nå dessa mål i ett 
kvalitetsinriktat program är starkt 
integrerade studieprogram på doktorandnivå, 

                                               
1 Ännu ej offenttligjort i EUT.
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attraktionskraft i världen. samarbetspartnerskap med tredjeländer, 
stipendier för de mest begåvande 
studenterna samt projekt för att öka den 
europeiska högre utbildningens 
attraktionskraft i världen.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Kampen mot alla former av utslagning, 
exempelvis rasism och främlingsfientlighet, 
behöver intensifieras, vilket även gäller 
gemenskapens ansträngningar att främja 
dialog och förståelse mellan kulturer i 
världen. Därvidlag bör man beakta den 
högre utbildningens sociala dimension samt 
idealen om demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, särskilt som rörlighet 
uppmuntrar människor att upptäcka nya 
kulturella och sociala miljöer och underlättar 
förståelsen för dem, vilket i sin tur bidrar till 
att se till att ingen grupp av medborgare eller 
personer från tredjeländer utestängs eller 
missgynnas i den mening som avses i 
artikel 21.2 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

(8) Kampen mot alla former av utslagning, 
exempelvis rasism, och främlingsfientlighet
och diskriminering av kvinnor, behöver 
intensifieras, vilket även gäller 
gemenskapens ansträngningar att främja 
dialog och förståelse mellan kulturer i 
världen. Därvidlag bör man beakta den 
högre utbildningens sociala dimension samt 
idealen om demokrati och respekt för de 
mänskliga rättigheterna, inbegripet 
jämställdhet, särskilt som rörlighet 
uppmuntrar människor att upptäcka nya 
kulturella och sociala miljöer och underlättar 
förståelsen för dem, vilket i sin tur bidrar till 
att se till att ingen grupp av medborgare eller 
personer från tredjeländer utestängs eller 
missgynnas i den mening som avses i 
artikel 21.2 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 3
Skäl 12

(12) I all sin verksamhet måste gemenskapen 
sträva efter att undanröja ojämlikhet och 
främja jämställdhet i enlighet med artikel 3.2 
i fördraget.

(12) I all sin verksamhet måste gemenskapen 
sträva efter att undanröja ojämlikhet och 
främja jämställdhet i enlighet med artikel 3.2 
i fördraget och ägna särskild 
uppmärksamhet åt jämställdhetsintegrering 
inom alla utbildningsformer och 
utbildningsnivåer.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 2, led ba (nytt)
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(ba) att bidra till ökad jämställdhet genom 
att förbättra kvinnornas tillträde till och 
deltagande i programmet,

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 2, led ca (nytt)

(ca) stöd till kapacitetsbyggande för 
jämställdhetsintegrering inom den högre 
utbildningen,

Ändringsförslag 6
Artikel 7, punkt 2, led d

(d) Urvalskriterier och urvalsförfaranden, 
inklusive urvalskommitténs sammansättning 
och arbetsordning.

(d) Urvalskriterier och urvalsförfaranden
som tar hänsyn till kön, inklusive 
urvalskommitténs sammansättning och 
arbetsordning.

Ändringsförslag 7
Artikel 8, punkt 1

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté.

1. Kommissionen skall biträdas av en 
kommitté. Kommitténs sammansättning 
skall ha en jämn könsfördelning.

Ändringsförslag 8
Artikel 13, punkt 3, led a

(a) Senast den 31 mars 2012 en preliminär 
utvärderingsrapport om resultat och 
kvalitativa och kvantitativa aspekter av 
programmets genomförande.

(a) Senast den 31 mars 2012 en preliminär 
utvärderingsrapport om resultat och 
kvalitativa och kvantitativa aspekter av 
programmets genomförande, vilken 
inbegriper könsuppdelade uppgifter.

Ändringsförslag 9
Bilaga, Insats 1: Gemensamma Erasmus mundus-program, inbegripet stipendier, punkt 1, 

led da (nytt)
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da) Gemenskapen ska säkerställa tydliga 
kriterier för tilldelningen av stipendier, med 
beaktande av bland annat könstillhörighet 
och lika möjligheter.

Ändringsförslag 10
Bilaga, Urvalsförfaranden, led a

a) Förslag inom insats 1 kommer att väljas ut 
av kommissionen med bistånd av en 
urvalsnämnd med en ordförande som 
kommissionen utser och ledamöter med högt 
anseende i den akademiska världen och som 
är representativa för den högre utbildningens 
mångfald i Europeiska unionen. 
Urvalsnämnden skall se till att Erasmus 
Mundus-masterprogram och Erasmus 
Mundus-doktorandprogram uppfyller högsta 
akademiska krav. Kommissionen skall 
organisera en bedömning på europeisk nivå av 
alla stödberättigade förslag av oberoende 
akademiska experter innan förslagen läggs 
fram inför urvalsnämnden. Varje Erasmus 
Mundus-masterprogram och Erasmus 
Mundus-doktorandprogram kommer att 
tilldelas ett visst antal stipendier som skall 
betalas ut till utvalda personer av det organ 
som förvaltar master- och 
doktorandprogrammen. Urvalet av 
masterstudenter, doktorander och 
akademiker kommer att göras av de anstalter 
som deltar i Erasmus Mundus-
masterprogrammen och Erasmus Mundus-
doktorandprogrammen efter samråd med 
kommissionen.

a) Förslag inom insats 1 kommer att väljas ut 
av kommissionen med bistånd av en 
urvalsnämnd med en ordförande som 
kommissionen utser och ledamöter med högt 
anseende i den akademiska världen och som 
är representativa för den högre utbildningens 
mångfald i Europeiska unionen. 
Urvalsnämnden skall se till att Erasmus 
Mundus-masterprogram och Erasmus 
Mundus-doktorandprogram uppfyller högsta 
akademiska krav. Kommissionen skall 
organisera en bedömning på europeisk nivå av 
alla stödberättigade förslag av oberoende 
akademiska experter innan förslagen läggs 
fram inför urvalsnämnden. Varje Erasmus 
Mundus-masterprogram och Erasmus 
Mundus-doktorandprogram kommer att 
tilldelas ett visst antal stipendier som skall 
betalas ut till utvalda personer av det organ 
som förvaltar master- och 
doktorandprogrammen. Urvalet av 
masterstudenter, doktorander och 
akademiker kommer att göras av de anstalter 
som deltar i Erasmus Mundus-
masterprogrammen och Erasmus Mundus-
doktorandprogrammen efter samråd med 
kommissionen. Man kommer att se positivt på 
inbegripande av jämställdhets- och 
likabehandlingsfrågor i programmet.
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