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TAIFEAD ACHOMAIR DEN MHEITHEAL UM OIDEACHAS, CULTÚR, AN ÓIGE AGUS SPÓRT 

Faoi chathaoirleacht Silja Markkula, Fóram Eorpach na nÓg 

Dé hAoine 17 Nollaig 2021 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Tionóladh an cruinniú go hiomlán i bhformáid chianda. Mhínigh an Cathaoirleach, toisc gur cuireadh 
an tríú seisiún de Phainéal Saoránach Eorpach 1 ar athló maidir le “Geilleagar níos láidre, ceartas 
sóisialta agus poist/Oideachas, cultúr, an óige agus an spórt/Claochlú digiteach”, nach raibh an 
mheitheal fós in ann moltaí an Phainéil a phlé. Thug an Cathaoirleach le fios freisin nár cheadaigh 
easpa seirbhísí ateangaireachta na ceithre thopaic a phlé i bhfo-ghrúpaí beaga, mar a bhí súil aici go 
bhféadfaí a dhéanamh. Chun struchtúr níos fearr a chur ar an díospóireacht, d’fhógair an 
Cathaoirleach go dtabharfadh sí na ceithre ábhar isteach go hachomair trí fhorléargas a sholáthar ar 
an bplé a rinneadh roimhe seo agus ar ionchur ón Tríú Tuarascáil Eatramhach maidir le 
rannchuidithe ar an ardán. Thabharfaí cuireadh do chomhaltaí na meithle aird a tharraingt ar na 
saincheisteanna ba thábhachtaí a mheas siad faoi gach ábhar agus conas ba cheart aghaidh a 
thabhairt ar na saincheisteanna sin, chomh maith le saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith in 
easnamh a léiriú. Mhol comhalta den mheitheal freisin go dtabharfaí aghaidh ar thaighde agus ar 
eolaíocht mar fho-théama den topaic “oideachas”. 
   
2. Tuarascáil ó na saoránaigh ó Phainéal Saoránach Eorpach 1 maidir le staid reatha a bpléití  

Leag ionadaí ón bPainéal Saoránach Eorpach aird ar na príomhphointí a phléigh rannpháirtithe an 
phainéil: 

 A thábhachtaí atá sé malartuithe cultúrtha agus malartuithe eile a éascú chun féiniúlacht 
fhíor-Eorpach a chur chun cinn, go háirithe trí mhéadú a dhéanamh ar chlár Erasmus. 

 An tábhacht a bhaineann le feabhas a chur ar rochtain ar oideachas agus ar chistiú, agus ar 
theagasc ar shaincheisteanna digiteacha agus comhshaoil; Ba cheart comhchaighdeáin 
oideachais Eorpacha a spreagadh, chomh maith le rochtain ar scoláireachtaí a fheabhsú. 

 Maidir le cúrsaí spóirt, leag na rannpháirtithe sa phainéal béim ar neamhdhóthanacht 
rochtana ar ghníomhaíochtaí fisiceacha. 

 
3. Plé ar an Tríú Tuarascáil Eatramhach ón Ardán Digiteach Ilteangach topaicí na Meithleacha 

roimhe seo 

Sa díospóireacht a lean, chuir comhaltaí na meithle na príomhcheisteanna seo a leanas: 

 Cultúr:   
- Tarraingíodh anuas an tábhacht a bhaineann le féiniúlacht chultúrtha, trí oidhreacht 
chultúrtha na hEorpa a chosaint agus trí chomhfheasacht ar an stair chomhroinnte a 
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fhorbairt, agus díríodh ar chur chuige réamhbhreathnaitheach (luachanna Eorpacha a chur 
chun cinn). Moladh cosaint oidhreacht chultúrtha na hEorpa a chomhtháthú san oideachas 
ar stair na hEorpa, agus nasc a chruthú leis an todhchaí tríd an Bauhaus Eorpach Nua. Luadh 
roinnt uaireanta freisin gur breithníodh ar théacsleabhair choitianta staire a chruthú.  
Bhí roinnt glaonna ann chun malartuithe cultúrtha a chur chun cinn, lena n-áirítear i 
scoileanna. Pléadh cosaint ealaíontóirí agus cruthú stádas Eorpach ealaíontóirí, agus moladh 
ardán uile-Eorpach a bhunú chun go ndéanfadh ealaíontóirí a gcuid saothair a chur i láthair. 
- Leag roinnt cainteoirí béim ar a thábhachtaí atá sé mionlaigh chultúrtha agus go háirithe 
teangacha a chosaint. 
- Tarraingíodh anuas an gá atá le cruthú ábhair Eorpaigh a spreagadh. Maidir leis seo, luadh 
cineálacha nua léirithe sa timpeallacht dhigiteach, amhail cearrbhachas. 
- D’iarr rannpháirtí amháin go gceapfaí ‘Coimisinéir Cultúir’ ar leith.  
 
Le linn na díospóireachta, leagadh béim ar thábhacht eacnamaíoch an réimse cultúir, chomh 
maith leis na tionscnaimh atá ann cheana ar an leibhéal Eorpach. Chuir beirt chomhaltaí an 
tuairim in iúl go gcaithfidh an cultúr fanacht ina inniúlacht náisiúnta. Áitíodh in go leor 
idirghabhálacha na naisc atá le déanamh idir beartais chultúrtha agus ábhair nó beartais eile: 
saoránacht, oideachas, an óige etc. 

 

 An Óige:   
- Is ábhar imní uileghabhálach é rochtain daoine óga ar phoist ardchaighdeáin bunaithe ar 

chaighdeáin cháilíochta, imní a cuireadh in iúl laistigh den mheitheal. Leagadh béim ar an 
tábhacht a bhaineann le luach saothair cothrom. Breathnaíodh go forleathan ar chúrsaí 
oiliúna gan phá mar fhadhb, agus luadh an smaoineamh go gcuirfí cosc orthu trí ionstraim dlí 
ar leibhéal AE. Mhol roinnt cainteoirí dreasachtaí airgeadais a sholáthar do ghnólachtaí chun 
cúrsaí oiliúna d’ardchaighdeán a thairiscint.  

- Maidir le hionstraimí AE atá ann cheana a bhfuil sé d’aidhm acu aghaidh a thabhairt ar 
dhífhostaíocht i measc na hóige, cuireadh béim ar an ngá atá le cur chun feidhme 
éifeachtach na Ráthaíochta don Aos Óg. 

- Luadh an díospóireacht freisin an fhéidearthacht go dtosóidh daoine óga ag obair ag 16 
bliana d’aois nó tacaíocht a thabhairt dá gcuid staidéir suas go dtí an dochtúireacht.  

- Tarraingíodh anuas freisin saincheist na tithíochta a gcaithfidh go leor daoine óga ar fud na 
hEorpa aghaidh a thabhairt uirthi, mar choinníoll eile dá gcumas saol neamhspleách a 
thógáil. 

- Rinneadh moladh seirbhís saoránachta Eorpach a chruthú mar leathnú ar an gCór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach. 

- Luadh freisin ionadaíocht daoine óga i gcomhlachtaí cinnteoireachta.  
- I measc na saincheisteanna eile a measadh a bheith ábhartha go háirithe do dhaoine óga bhí 

a rochtain ar chúram meabhairshláinte; foghlaim teangacha; nósanna maireachtála sláintiúla 
a chur chun cinn; sealbhú scileanna boga a chothú; rochtain níos fearr ar fhaisnéis uile-
Eorpach faoin méid a thairgeann ollscoileanna agus cuideachtaí (ardán Eorpach); agus 
taisteal glas san Eoraip a dhéanamh níos éasca (traein). 
 

 An Spórt 
Ba iad an dá phríomhghné a pléadh sa mheitheal ná, ar an gcéad dul síos, an tábhacht a 

bhaineann leis an spórt chun féiniúlacht Eorpach a chothú - nó ar bhealach níos cruinne 

braistint an mhuintearais le AE - agus, ar an dara dul síos, ní mór féachaint ar an spórt sa lá atá 

inniu ann mar phríomhghné den bheartas sláinte i gcoitinne (lena n-áirítear i gcomhthéacs 

téarnaimh tar éis na paindéime). I measc na smaointe, bhí foirne AE i gcomórtais idirnáisiúnta, 

cruthú imeachtaí spóirt AE, cur chun cinn íomhánna AE sa spórt, agus faisnéis níos fearr a 

sholáthar maidir le spóirt thraidisiúnta áitiúla/réigiúnacha. Tarraingníodh anuas an tábhacht a 
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bhaineann le cuimsitheacht i ngníomhaíochtaí spóirt, go háirithe maidir le pobal LGBT. Luaigh 

roinnt cainteoirí tSeachtain Eorpach an Spóirt mar thionscnamh a gcuirtear fáilte roimhe, 

tionscnamh nach dtugtar go leor poiblíochta dó, áfach. 
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 Oideachas 
Faoin topaic “oideachas”, is minic a d’fhorbair comhaltaí den mheitheal smaointe a luadh 
faoi thopaicí roimhe seo, amhail soghluaisteacht trasteorann go háirithe, a mbeadh i gceist 
leo Erasmus a neartú agus deiseanna malartaithe a thairiscint do mhúinteoirí agus do leanaí, 
chomh maith le sealbhú teanga, scileanna digiteacha agus boga, agus oideachas maidir le 
ceisteanna aeráide a chothú. 

- Moladh go minic le linn na díospóireachta córas foghlama ar feadh an tsaoil ar 
ardchaighdeán san Eoraip, a thairgtear do gach oibrí, lena n-áirítear oibrithe atá ag dul in 
aois, nó oibrithe a bhfuil cónaí orthu i gceantair thuaithe, agus i ngach earnáil. Is é an aidhm 
atá leis sin a áirithiú go mbeidh an ceart chun foghlama agus oiliúna ar feadh an tsaoil ann 
do chách san Eoraip.  

- Bhí roinnt glaonna ann freisin go gcuirfí feabhas ar an aitheantas trasteorann do 
phrintíseachtaí agus gairmoiliúint ar an leibhéal Eorpach.  

- Leag roinnt cainteoirí béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh scoileanna ina spásanna 
sábháilte ina bhfoghlaimíonn duine cad is brí le saoránacht agus faoi luachanna comhroinnte 
(cuimsitheacht, comhrac in aghaidh an chiníochais, an daonlathas etc.). 

- Iarradh go ndéanfaí comhpháirtíocht a fhorbairt leis na hearnálacha gairmiúla, i gcásanna 
éagsúla: oiliúint i samhlacha gnó, feasacht na saoránach maidir le teicneolaíochtaí nua nó 
cur chun cinn an mhalartaithe idir obair agus staidéar nó oiliúint.  

 
Le linn na díospóireachta, chuir cúpla cainteoir in iúl gur cheart go ndíreodh gníomhaíocht sa 
réimse sin ar an leibhéal Eorpach ar mhalartú dea-chleachtas i bhfianaise na ndifríochtaí idir 
córais oideachais na hEorpa, agus toisc go bhfuil an t-oideachas fós ina inniúlacht náisiúnta agus 
réigiúnach, fiú, uaireanta.  
 

 

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach agus plean don chéad chruinniú eile  
 
Chríochnaigh an Cathaoirleach an cruinniú trí achoimre a dhéanamh ar na príomhghnéithe a 

tarraingníodh anuas le linn na díospóireachta agus cuireadh sonrú san idirghníomhú maith idir na 

comhaltaí. Chuir sí in iúl go raibh súil aici go bhféadfaí formáidí eile a úsáid ag an gcéad chruinniú eile 

agus mhol sí go ndéanfaí an cruinniú a shruthú ar an ngréasán. Thug sí chun suntais freisin go scaipfí 

achoimre roimh an gcruinniú, a cheadódh tógáil ar an bplé a bhí ann go dtí seo. 


