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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta 
agus Airgeadaíochta, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dtairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur i bhfios go láidir, maidir le Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach agus 
Eoraip na Cruthaitheachta, mar phríomhchláir AE maidir le hoideachas, saorálaíocht 
agus cultúr, gur uirlis bhunriachtanach iad sa fhreagairt dhomhanda ar an athrú aeráide 
agus go bhfuil príomhról acu chun oideachas a chothú sna scileanna atá ag teastáil don 
aistriú glas, chun feasacht faoi shaincheisteanna comhshaoil agus an aistrithe aeráide a 
mhéadú, go háirithe i measc daoine óga i saorálaíocht chun an comhshaol a chosaint, 
agus i réitigh chruthaitheacha, chuimsitheacha agus inrochtana a fhorbairt chun dul i 
ngleic leis na dúshláin chomhshaoil agus rannchuidiú i dtreo spriocanna forbartha 
inbhuanaithe AE a bhaint amach; ag cur béim maidir leis sin ar a thábhachtaí atá 
intéirneachtaí talmhaíochta le tacaíocht ó Erasmus +;

2. á mheas go gcaithfidh an plean infheistíochta beartais, cláir agus cistí ábhartha eile an 
Aontais a chomhlánú, go háirithe iad siúd a bhaineann le hoideachas agus le daoine óga, 
cultúr agus spórt, talmhaíocht agus forbairt tuaithe, agus an comhshaol agus an aeráid;

3. á chur i bhfios iúl gur cheart don phlean infheistíochta tacú le taighde ar réitigh 
nádúrbhunaithe, teicneolaíochtaí glasa agus réitigh inbhuanaithe eile a chabhróidh leis 
an gcomhshaol agus leis an aeráid a chosaint;  á chur i bhfios go láidir gur cheart go 
háirithe go mbeadh rochtain ag gnólachtaí nuathionscanta, ag gairmithe óga agus ag 
daoine óga atá ag obair ar réitigh ghlasa nuálacha ar chistiú;

4. á chur i bhfios go bhféadfar, faoin bplean infheistíochta, maoiniú a thiomnú do 
thionscadail théamacha i réimse an oideachais, na saorálaíochta agus an chultúir; á 
iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur le sineirgí idir an Comhaontú Glas agus 
Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach agus Eoraip na Cruthaitheachta d’fhonn a 
modhanna sonracha chun dul i ngleic le saincheisteanna comhshaoil a chomhlánú agus 
spreagadh smaointeoireachta a chothú ina leith;

5. ag cur i bhfáth go bhfuil gá lena áirithiú go ndéanfar gach beart a ghlacfar i réimse na n-
earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha tar éis dul i gcomhairle leis na heagraíochtaí go 
léir a dhéanann ionadaíocht ar na geallsealbhóirí agus ar na hoibrithe éagsúla agus 
d’fhonn fostaíocht a choinneáil agus cruthú post a chothú;

6. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le scileanna agus inniúlachtaí nua ag an aistriú i 
dtreo sochaí atá neodrach ó thaobh na haeráide de; ag tabhairt dá aire gur cheart cistí a 
leithdháileadh ina leith sin maidir le cláir a fhorbairt agus a chur chun feidhme do mhic 
léinn agus d’oibrithe chun soláthar a dhéanamh don tsainoiliúint, don eolas agus do na 
scileanna atá riachtanach chun oiriúnú don chomhthéacs socheacnamaíoch nua agus 
chun go mbeifí rathúil ann. 

7. á iarraidh ar an gCoimisiún dreasachtaí airgeadais a thabhairt isteach sa phlean 
infheistíochta chun cláir Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach agus Eoraip na 
Cruthaitheachta a chomhlánú i dtreo modh iompair inbhuanaithe, níos neamhdhíobhálaí 
don chomhshaol, agus cuimsiú agus inrochtaineacht a chur chun cinn freisin; á chur in 
iúl go bhfuil sé den tuairim gur cheart dreasachtaí den sórt sin a bheith tacaithe le 
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buiséad uaillmhianach agus tiomnaithe laistigh den phlean infheistíochta; ag tathant ar 
an gCoimisiún rannpháirtithe a spreagadh agus a chumasú an modh iompair is lú 
truailliú a roghnú, go háirithe an traein, ach ag an am céanna gan na rannpháirtithe nach 
bhfuil aon rogha acu seachas aeriompar a stiogmatú, idirdhealú a dhéanamh ina n-
aghaidh ná iad a eisiamh;

8. á chur i bhfios go láidir go mbeidh éifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe foirgneamh ar 
cheann de phríomhchumasóirí an aistrithe i dtreo geilleagar atá neodrach ó thaobh 
carbóin de ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le hinfheistíochtaí méadaithe chun 
foirgnimh atá dian ar fhuinneamh, scoileanna, ollscoileanna agus institiúidí oideachais 
agus cultúrtha eile a athchóiriú chun a bhfeidhmíocht fuinnimh a fheabhsú agus ar an 
gcaoi sin iad a dhéanamh níos inbhuanaithe agus níos neamhdhíobhálaí don aeráid;  

9. á chur in iúl gur cúis bhuartha dó faoin staid a d'eascair as géarchéim COVID-19, go 
háirithe staid na ndaoine agus na n-earnálacha is leochailí, mar shampla daoine 
féinfhostaithe agus fiontraithe a bhfuil a ngnólachtaí agus a bpoist faoi bhagairt, nó 
teaghlaigh a bhfuil orthu aghaidh a thabhairt ar dhrochthionchair na dífhostaíochta. á 
iarraidh ar an gCoimisiún go ndéanfar na bearta uile is gá chun an togra do phlean 
infheistíochta an Chomhaontaithe Ghlais a oiriúnú chun cur chuige comhordaithe le 
bearta éigeandála a fhorbairt, amhail an Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an 
gCoróinvíreas agus scéim SURE atá molta, agus ionstraimí téarnaimh, agus á iarraidh 
go measfaí go straitéiseach infheistíochtaí i réimse an chultúir, an oideachais, na hóige 
agus an spóirt d’fhonn an t-aistriú glas atá curtha chun cinn tríd an gComhaontú Glas a 
chothú.

10. á iarraidh ar an gCoimisiún comhar níos láidre AE a éileamh i réimse an oideachais ar 
an gcomhshaol agus ar an athrú aeráide;  

11. ag cur béim ar an méid a chuireann staidéir agus cláir shonracha ó thaobh ábhair de leis 
an réimse sin.
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