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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. á mheabhrú gur uirlis thábhachtach é an t-oideachas chun cuspóirí Cholún Eorpach na 
gCeart Sóisialta a bhaint amach, ina luaitear go bhfuil ‘an ceart ag cách ar oideachas, ar 
oiliúint agus ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil atá ar ardcháilíocht agus cuimsitheach chun 
scileanna a chothabháil agus a fháil ionas gur féidir leo rannpháirtiú go hiomlán sa 
tsochaí’;

2. á dhearbhú go bhféadann oideachas agus oiliúint leormhaith in aistrithe chuig 
geilleagair atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil agus na sochaí de teacht chun 
bheith ina spreagadh láidir do chruthú post, do cheartas sóisialta agus do dhíothú na 
bochtaineachta;

3. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le hoibrithe oilte chun aistriú chuig sochaí atá 
níos inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a dhéanamh agus á chur in iúl go bhfuil 
sí den tuairim gur cheart infheistíocht láidir san oideachas, sa ghairmoideachas agus sa 
ghairmoiliúint (VET) agus san athoiliúint a chumhdach le cistí córa aistrithe;

4. á chur in iúl go láidir go bhfuil scéimre cosanta sóisialta tábhachtach le haghaidh aistriú 
cóir, ar an ábhar go gcuireann sé ar chumas oibrithe agus a dteaghlaigh freastal ar 
riachtanais bhunúsacha, lena n-áirítear soláthar oideachais luath-óige agus oideachais 
fhadtéarmaigh;

5. á iarraidh go mbeadh idirphlé feabhsaithe ann idir ollscoileanna agus gnólachtaí chun 
go bhféadfaí staidéar a dhéanamh in earnáil ina mbeidh poist, go háirithe i bpobail 
leochaileacha, i réigiúin leochaileacha agus in earnálacha leochaileacha;

6. á iarraidh ar rialtais agus ar fhostóirí infheistíocht a dhéanamh i gcláir agus i mbearta 
chun a áirithiú go mbíonn na scileanna is gá ag daoine leochaileacha chun aistriú rathúil 
chuig geilleagar atá saor ó astaíochtaí a bhaint amach;

7. á chur in iúl go láidir gur cheart go n-áireofaí sa Limistéar Eorpach Oideachais oiliúint 
idirdhisciplíneach i scileanna a bhaineann leis an aistriú éiceolaíoch agus digiteach, 
chomh maith le nasc leormhaith le saol na hoibre, go háirithe ar leibhéil an churaclaim 
ina dhiaidh sin.


