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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 go bhfuil ról lárnach ag Erasmus+, an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach agus Eoraip na Cruthaitheachta, mar phríomhchláir AE maidir le hoideachas, 
saorálaíocht agus cultúr, chun oideachas a chothú sna scileanna atá ag teastáil don 
aistriú glas, chun feasacht faoi shaincheisteanna comhshaoil a mhéadú, i saorálaíocht 
chun an comhshaol a chosaint, agus i réitigh chruthaitheacha, chuimsitheacha agus 
inrochtana a fhorbairt chun dul i ngleic leis na dúshláin chomhshaoil;

2. á chur i bhfios go bhféadfar, faoin bplean infheistíochta, maoiniú a thiomnú go 
tionscadail 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;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún go dtabharfaí isteach dreasachtaí airgeadais sa phlean 
infheistíochta chun cláir Erasmus+, an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh 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 sí den tuairim gur cheart dreasachtaí den sórt sin a bheith tacaithe le 
buiséad uaillmhianach agus tiomnaithe laistigh den phlean infheistíochta;

4. á chur in iúl gur cúis imní di an staid atá ag éirí as géarchéim COVID-19, go háirithe 
staid na ndaoine agus na n-earnálacha is leochailí agus staid na mionlach, atá ag tabhairt 
aghaidh ar staid níos neamhchinnte ná mar a bhí ann roimh an ngéarchéim; 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.


