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MOLTAÍ

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

1. á chur i bhfáth go bhfuil tionchar socheacnamaíoch gan fasach ag géarchéim COVID-19 
ar FBManna, go háirithe in earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta, an oideachais, 
na hóige, an spóirt agus na meán; á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach a straitéis FBM 
don Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach a athbhreithniú, a áirithiú go bhfuil rochtain 
fhorleathan agus éasca ar na cistí a leithdháiltear ar FBManna Eorpacha ar fud na 
mBallstát, agus na hearnálacha sin a bhaint amach chun go mbeidh siad in ann aghaidh a 
thabhairt ar na dúshláin atá ann faoi láthair, agus ardleibhéil fostaíochta a choinneáil;

2. á athdhearbhú a thábhachtaí atá cistiú inrochtana do FBManna ar fud na hEorpa, go 
háirithe in earnálacha an chultúir, na cruthaitheachta, an oideachais, na hóige, na meán 
agus an spóirt; á iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach inrochtaineacht an chistithe a mhéadú, 
go háirithe sa chlár InvestEU atá ar na bacáin, agus deiseanna airgeadais comhionanna a 
sholáthar i ngach Ballstát de chuid an Aontais; 

3. á chur in iúl go bhfuil áiféala air faoi easpa uaillmhéine an togra athbhreithnithe maidir 
leis an gcéad CAI eile, agus faoin easpa tacaíochta airgeadais do na hearnálacha sin sa 
Phlean nua don Téarnamh; á áitiú, sa chomhthéacs sin, ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit buiséad chláir Eoraip na Cruthaitheachta, Erasmus+ agus an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh a mhéadú; 

4. á chur i bhfáth a riachtanaí atá sé infheistíocht bhreise a dhéanamh i ndigiteáil FBManna 
Eorpacha thar earnálacha éagsúla, agus i scileanna, go háirithe scileanna digiteacha agus 
fiontraíochta; á iarraidh go mbunófaí tionscnamh Eorpach maidir le hoideachas 
fiontraíochta chun an chéad ghlúin eile de FBManna Eorpacha a ullmhú, agus freisin chun 
treoir agus tacaíocht a sholáthar do FBManna atá ann cheana agus iad ag oiriúnú do na 
dúshláin atá ann faoi láthair; á athdhearbhú á thábhachtaí atá printíseachtaí agus 
fiontraithe Erasmus+, agus á iarraidh go n-úsáidfí tuilleadh tionscnaimh chomhchosúla 
ina n-úsáidtear formáidí agus uirlisí nua.


