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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Fhostaíocht agus um 
Ghnóthaí Sóisialta, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. ag iarraidh go ndéanfaí feabhas leanúnach ar bheartais oideachais, oiliúna agus 
scileanna an Aontais agus na mBallstát chun oideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil 
a bheidh ar ardcháilíocht agus ar a mbeadh rochtain ag cách a sholáthar agus, sa chaoi 
sin, aghaidh a thabhairt, go háirithe, ar an mbearna scileanna atá ag dul i méid, lena n-
áirítear i scileanna digiteacha agus i scileanna don todhchaí dhigiteach, agus ar an ngá 
atá le gach a mbaineann i ndáiríre le geilleagar agus sochaí dhigitithe a thuiscint agus 
tionchar a imirt air, agus a bheith ag ullmhú don tionchar a bheidh ag an intleacht 
shaorga ar mhargadh an tsaothair agus ar an saol poiblí amach anseo; ag cur i bhfios go 
láidir gur cheart forbairt phearsanta agus shochaíoch a chur chun cinn leis na beartais 
sin, chomh maith le deiseanna nua fostaíochta a bheidh ann amach anseo, agus, i measc 
nithe eile, urraim á tabhairt do spriocanna an aistrithe fuinnimh i dtreo geilleagar 
ísealcharbóin inbhuanaithe agus i dtreo an Chomhaontaithe Ghlais; á iarraidh ar na 
Ballstáit dlús a chur le cur chun feidhme na Moltaí Tírshonracha;

2. ag tabhairt le fios gur minic a bhíonn míbhuntáiste ina réamhtháscaire maidir le 
drochthorthaí, agus a mhalairt; ag áitiú gur féidir le córas oideachais agus foghlama ar 
feadh an tsaoil atá ar ardcháilíocht agus cuimsitheach agus a dtugtar maoiniú 
leordhóthanach dó cuidiú leis an bhfáinne fí sin a bhriseadh agus le cuimsiú sóisialta 
agus comhdheiseanna a chun cinn; ag tacú leis na pleananna chun an Limistéar Eorpach 
Oideachais a fhíorú sna blianta beaga atá amach romhainn, agus béim ar leith á leagan 
ar aitheantas frithpháirteach do cháilíochtaí oideachais, agus é mar aidhm leis sin go 
mbeadh gach duine in ann rochtain a fháil ar oideachas atá ar ardcháilíocht agus 
oiriúnaithe don todhchaí; á iarraidh ar an gCoimisiún cuidiú leis na Ballstáit a gcórais 
oideachais a athchóiriú agus a nuachóiriú, lena n-áirítear foghlaim dhigiteach agus 
teagasc ardcháilíochta, agus malartú dea-chleachtas laistigh de chlár Erasmus+ a 
chothú;

3. Ag dearbhú go mbíonn tionchar dearfach ag oideachas agus cúram na luath-óige 
(ECEC) atá ar ardcháilíocht, inrochtana agus cuimsitheach ar gach leanbh, agus go 
mbíonn tionchar níos dearfaí fós aige ar leanaí as cúlraí socheacnamaíocha beagdheise 
agus orthu siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu agus, ar an gcaoi sin, go 
rannchuidíonn siad le héagothromaíochtaí sóisialta a laghdú agus le lánpháirtiú sóisialta 
a chothú; ag cur i bhfios go láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag ECEC i bhforbairt, 
foghlaim agus folláine leanaí sa ghearrthéarma, agus go leagann sé síos na bunchlocha 
le haghaidh torthaí fadtéarmacha saoil, cuimsiú sóisialta agus ar infhostaitheacht a 
fheabhsú; ag tacú, mar sin, leis na hiarrachtaí chun Ráthaíocht Eorpach i dtaobh Leanaí 
a bhunú, agus torthaí an staidéir féidearthachta á gcur san áireamh agus prionsabal na 
coimhdeachta á urramú;

4. á iarraidh ar na Ballstáit infheistíocht san oideachas agus san oiliúint a mhéadú, ós rud é 
go bhfuil infheistíocht struchtúrach i gcaipiteal ríthábhachtach maidir le borradh a chur 
faoin bhfás dlútheolais, inbhuanaithe, cáilíochtúil agus cuimsitheach, agus béim ar leith 
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á leagan ar dhaoine óga agus ar dhaoine a mbíonn níos lú deiseanna acu, i gcomhthéacs 
ganntanas méadaitheach scileanna, go háirithe i réimsí STE(A)M, agus 
neamhréireachtaí i saol athraitheach na hoibre, go háirithe i ré seo an digitithe; ag 
leagan béim ar a thábhachtaí atá sé oideachas comhshaoil agus fiontraíochta a sholáthar 
ó aois óg chun daoine óga a spreagadh le gnólachtaí a chur ar bun agus creideann sí 
nach mór tuilleadh a dhéanamh chun níos mó cailíní a mhealladh chuig réimsí 
STE(A)M; agus ag cur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh scileanna digiteacha agus 
litearthachta sna meáin ina gcuid bhunthábhachtach de bheartais oideachais agus gur 
cheart go n-áireofaí leo, inter alia, cibearfhreagracht, cibearshláinteachas, 
cibearfhreagracht agus cosaint sonraí;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur le bearta chun printíseachtaí 
ardcháilíochta a chur chun cinn in AE agus féachaint ar bhealaí chun reacht AE a achtú 
maidir le printíseachtaí;

6. ag cur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil ról ríthábhachtach ag Cistí Struchtúracha 
agus Infheistíochta na hEorpa maidir le feabhas a chur ar an rochtain ar ábhair agus 
faisnéis oideachais agus maidir le daoine óga a bheith á gcuimsiú go gníomhach, go 
háirithe iad siúd atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus iargúlta nó i gceantair ina bhfuil 
daonra atá ag laghdú, agus iad siúd ar de bhunadh imirceach iad; ag tabhairt dá haire i 
ndáil leis sin go bhféadfadh ról mór a bheith ag teicnící nuálaíocha múinteoireachta 
agus foghlama i dteannta rochtain ar fhoinsí faisnéise digití;

7. ag tabhairt le fios, in 2018, in AE, gurbh é 16.5% an céatadáin de dhaoine idir 20 agus 
34 bliana d’aois – duine óg amháin as seisear – nach raibh i mbun oideachais, 
fostaíochta ná oiliúna (NEETanna), agus gurbh é 10.6% an sciar de dhaoine a d’fhág an 
scoil go luath;  ag aithint go bhfuil na figiúirí sin chomh híseal agus a bhí siad sa chéad 
ráithe de 2008, agus gurb iad na figiúirí is ísle ó tosaíodh ar na sonraí sin a thiomsú sa 
chéad ráithe de 2006; á iarraidh ar an gCoimisiún, mar sin féin, dlús a chur lena n-
iarrachtaí chun luathfhágáil na scoile agus céatadán na ndaoine óga ar NEET iad a 
laghdú, go háirithe ina measc siúd ó chúlra atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta, chun torthaí 
oideachais a fheabhsú, agus éagothromaíochtaí réigiúnacha agus déimeagrafacha á gcur 
san áireamh, chun straitéisí cuimsitheacha coisctheacha a chur chun feidhme agus chun 
luathfhágálaithe scoile a thabhairt i mbun oideachais agus oiliúint; 

8. Ag tathant ar na Ballstáit comhar breise a chur chun cinn idir forais oideachais agus 
gnólachtaí d’fhonn geilleagair áitiúla agus réigiúnacha ísealcharbóin a chothú chomh 
maith le dul i ngleic le neamhréireanna scileanna atá ann faoi láthair agus leo sin a 
bheidh ann go luath amach anseo, lena n-áirítear trí scileanna teicniúla, fiontraíochta 
agus digiteacha a chothú, chomh maith le gairmoiliúint agus déchláir oiliúna agus 
staidéir, agus chun modheolaíochtaí éifeachtacha agus cuimsitheacha a chur i bhfeidhm 
chun scileanna, dioplómaí agus cáilíochtaí, chomh maith le foghlaim neamhfhoirmiúil 
agus neamhfhoirmeálta, a aithint agus a bhailíochtú go frithpháirteach; ag cur i bhfios 
go láidir go bhféadfaí ionaid barr feabhais agus nuálaíochta a dhéanamh d’ollscoileanna 
Eorpacha dá ndéanfaí Tionscnamh na nOllscoileanna Eorpacha a chur chun feidhme go 
héifeachtach; ag meabhrú go bhfuil cistiú suntasach ag teastáil chun an tionscnamh a 
chur chun feidhme go héifeachtach agus ag meabhrú, i ndáil leis sin, go n-éilíonn sí go 
ndéanfaí méadú faoi thrí ar bhuiséad Erasmus+ do thréimhse 2021-2027;
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9. ag iarraidh go gcuirfí feabhas ar cháilíocht na gcóras oideachais agus oiliúna, ar an 
rochtain atá orthu agus ar a n-éifeachtúlacht, go ndéanfaí foghlaim chuimsitheach ar 
feadh an tsaoil a neartú agus go ndéanfaí scileanna agus athsciliú a uasghrádú, go 
háirithe maidir le daoine a bhfuil leibhéil níos ísle oideachais acu, go mór mór daoine 
fásta agus daoine óga agus grúpaí eile atá faoi mhíbhuntáiste, lena n-áirítear Romaigh, 
agus daoine de bhunadh imirceach; ag leagan béim ar an ngá atá le córais oideachais 
chun nósanna sláintiúla a chur chun cinn, go háirithe cleachtas spóirt, rud a 
rannchuidíonn go suntasach le cuimsiú sóisialta agus le lánpháirtiú sóisialta, agus ag 
athdhearbhú go dtacaíonn sí le hoideachas saoránachta i scoileanna mar phríomhcholún 
de dhaonlathas na hEorpa; ag cur i bhfáth go mbíonn éifeacht dhearfach ag oiliúint agus 
foghlaim ar feadh an tsaoil ar an duine aonair, ar an ngeilleagar agus ar an tsochaí; 

10. ag meas go bhfuil na nithe seo a leanas ríthábhachtach chun cothromas, éagsúlacht agus 
barr feabhais san oideachas a bhaint amach: rialachas éifeachtach agus maoiniú 
leordhóthanach do gach suíomh oideachais, acmhainní oideachais agus teagasc atá nua-
aimseartha agus ar ardcháilíocht, múinteoirí spreagtha agus inniúla a bhfuil tuarastail 
tharraingteacha á saothrú acu agus leibhéal níos airde aitheantais shóisialta, agus 
foghlaim ar feadh an tsaoil; ag cur i bhfios go láidir, sa chomhthéacs sin, gur gá gach 
iarracht a dhéanamh chun cothromaíocht inscne a bhaint amach sa mhúinteoireacht agus 
gur gá líon níos mó iarrthóirí spreagtha a bhfuil cúlraí fónta acadúla nó gairmiúla agus 
scileanna oideolaíocha acu a mhealladh isteach i ngairm na múinteoireachta; ag iarraidh 
go ndéanfaí córais ardcháilíochta oiliúna agus tacaíochta a chur i bhfeidhm do 
mhúinteoirí agus d’oiliúnóirí; 

11. ag áitiú, sa lá atá inniu ann, agus an domhan ag éirí níos idirnasctha agus níos 
idirspleáich, gur scil ríthábhachtach í inniúlacht i dteangacha eile, ar scil í a thugann 
deis do dhaoine a bheith rannpháirteach ar bhealach níos láithrí agus níos fóintí ina 
bhfuil ag tarlú sa saol, agus iad á n-ullmhú ar dhóigh níos fearr chun dul san iomaíocht 
agus chun go n-éireoidh leo sa tsochaí dhomhanda agus sa gheilleagar domhanda; á 
iarraidh ar na Ballstáit, dá bhrí sin, go ndéanfadh na Ballstáit a sprioc a chur chun 
feidhme maidir le gach saoránach dhá theanga iasachta ar a laghad a fhoghlaim agus tús 
a chur ar aois óg le teangacha iasachta a fhoghlaim, mar a leagtar amach sna Conclúidí 
ón gComhairle ó mhí na Nollag 2017.
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