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Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000069/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
thar ceann an  Choiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

Ábhar: Moladh ón gComhairle i ndáil le gairmoideachas agus gairmoiliúint (VET) le haghaidh 
iomaíochas inbhuanaithe, cothroime shóisialta agus athléimneachta

I bhfianaise an Mholta ón gComhairle maidir le VET, tá roinnt ceisteanna ag an gCoiste um 
Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta:

1. Mar gheall ar ghéarchéim COVID-19, tá práinn curtha leis an ngá atá le feabhas a chur ar réitigh 
oiliúna digití agus leis an ngá atá le rochtain chothrom ar scileanna, uirlisí agus teicneolaíochtaí 
digiteacha a áirithiú d’fhoghlaimeoirí, do mhúinteoirí agus d’oiliúnóirí. Conas atá sé i gceist ag an 
gCoimisiún tacú leis na Ballstáit maidir le huasghrádú digiteach agus cianfhoghlaim VET a chur 
chun cinn, agus inrochtaineacht agus sealbhú na scileanna riachtanacha á n-áirithiú do chách? 
Conas a d’fhéadfaí é sin a chomhordú agus faireachán a dhéanamh air in éineacht leis na 
Ballstáit?

2. Tá roinnt cuspóirí cáilíochtúla atá le baint amach faoi 2025 sa togra. Conas a thacóidh an 
Coimisiún leis na Ballstáit chun na haidhmeanna sin a bhaint amach, lena n-áirítear tríd an 
gCreat Cáilíochta do Phrintíseachtaí agus trí Chlár Erasmus? Conas a dhéanfaidh sé faireachán 
ar an dul chun cinn a dhéanfar maidir lena mbaint amach, agus an fhaisnéis sin a chur ar 
aghaidh chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle araon? Conas atá sé i gceist aige 
feabhas a chur ar bhealaí chun céimithe VET a rianú?

3. Is féidir easpa comhleanúnachais agus neamhréireachta a thabhairt faoi deara idir an earnáil 
VET agus córas an oideachais ghinearálta, agus is minic a mheastar nach bhfuil an oiread 
céanna tosaíochta á tabhairt do VET, in ainneoin go mbíonn éileamh leanúnach ar ghairmithe ar 
mó a scileanna gairme. Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun tarraingteacht VET a neartú 
agus chun comhleanúnachas agus sineirgí a áirithiú idir an dá cheann? Cad atá á bheartú ag an 
gCoimisiún ar leibhéal AE chun feabhas a chur ar chumarsáid maidir le VET? Conas is féidir leis 
an gCoimisiún cuidiú leis na Ballstáit gníomhaíochtaí a chomhordú ar bhealach níos fearr ar 
leibhéal AE?

4. Conas a thacóidh an Coimisiún leis na Ballstáit chun a áirithiú go bhfuil VET ar ardchaighdeán 
agus cuimsitheach, agus go gcuirtear comhdheiseanna ar fáil leis do gach duine, go háirithe 
grúpaí leochaileacha, lena n-áirítear grúpaí ó limistéir thuaithe nó iargúlta? Cad iad na bearta a 
dhéanfaidh an Coimisiún chun go mbeidh sé de cheart ag gach foghlaimeoir VET ardcháilíochta 
agus cuimsitheach a fháil, mar atá cumhdaithe i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta?

5. Conas a áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh printíseachtaí ardcháilíochta, éagsúlaithe agus 
saincheaptha ann? An bhfuil sé ar intinn aige athbhreithniú a dhéanamh ar an gCreat Eorpach 
do Phrintíseachtaí Ardcháilíochta agus Éifeachtacha?

6. I bhfianaise nádúr deonach an Mholta, conas a spreagfaidh an Coimisiún na Ballstáit lena 
gcórais VET a athchóiriú, agus faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir leis an méid 
sin a bhaint amach?
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