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

Faoi chathaoirleacht Silja Markkula, Uachtarán Fhóram Eorpach na nÓg 

Dé hAoine 21 Eanáir 2022, 10.00 - 12.00 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

Chuir an Cathaoirleach fáilte roimh na rannpháirtithe chuig an gcruinniú, a bhí ar siúl i bhformáid hibrideach, 
agus d’fhógair sé sruthú gréasáin na Meithle (taifeadadh ar fáil anseo).  
 
Chuir sí béim ar staid reatha Phainéal Saoránach Eorpach 1 maidir le ‘Geilleagar níos láidre, ceartas sóisialta 
agus poist/Oideachas, cultúr, an óige agus an spórt/Claochlú digiteach’, agus mhínigh sí go raibh an tríú 
seisiún den Phainéal curtha siar go dtí an 25-27 Feabhra mar gheall ar an staid sláinte agus, dá bhrí sin, nach 
raibh aon mholtaí le plé fós. Dá bhrí sin, bheadh an díospóireacht bunaithe ar ionchur maidir leis an Ardán 
Digiteach Ilteangach agus ar phlé a rinneadh roimhe sin sa Mheitheal.  
 
2. Tuarascálacha ar staid an phlé i bPainéal Saoránach Eorpach 1 agus i bPainéil Náisiúnta Saoránach a 

bhaineann leis an Meitheal um Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt 

Mheabhraigh an Cathaoirleach gur thug ionadaithe na bPainéal Saoránach Eorpach forléargas ar an bplé a 
bhí acu go dtí sin ag an gcruinniú a bhí ag an Meitheal roimhe sin. Ina theannta sin, tugadh aghaidh ar 
smaointe a bhaineann le hoideachas, cultúr, an óige agus spórt i bPainéil Náisiúnta Saoránach. Dhéanfaí 
moltaí na bPainéal Saoránach Eorpach agus Náisiúnta a chur in iúl ag an seisiún iomlánach agus sa Mheitheal 
i Márta. 
 
3. Cur i láthair ón gCathaoirleach maidir leis na malartuithe leanúnacha ar an Ardán Digiteach Ilteangach 

agus plé téamach 

Bhí an díospóireacht bunaithe ar 4 ábhar: oideachas, spórt, an óige agus cultúr. Ar dtús, thug an Cathaoirleach 

achoimre ar an ionchur ón ardán agus ar an bplé a bhí ann cheana agus ansin d’fhiafraigh sí ar na comhaltaí 

den Mheitheal, bunaithe ar rannchuidithe ar an ardán, cén tograí nithiúla eile a d’fhéadfaí cur ar aghaidh 

agus conas a bhféadfaí an obair a bhí déanta ag an ngrúpa cheana a fhorbairt.  

 

3.1   Oideachas 

Thug an Cathaoirleach dá haire gurb iad seo a leanas na príomhábhair a tugadh chun suntais go dtí seo: 

rochtain chomhionann ar oideachas a áirithiú go háirithe i gcomhthéacs na paindéime; féiniúlacht Eorpach a 

chothú trí chomhchláir teagaisc nó trí leabhar staire; dul i ngleic leis an gciníochas agus leis an éadulaingt tríd 

an oideachas; oideachas atá slán i bhfad na haimsire a chur chun cinn lena n-áirítear an aeráid, an digitiú agus 

bogscileanna; comhthuiscint a fhorbairt idir institiúidí gnó agus oideachais chun freagairt níos fearr do 

riachtanais an mhargaidh; feabhas a chur ar chláir shoghluaisteachta (Erasmus +) agus ar infheictheacht na 

gclár sin, chomh maith le feabhas a chur ar aitheantas do phrintíseachtaí. Díríodh sa díospóireacht ar an méid 

seo a leanas:  
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- rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán agus ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil i gceantair iargúlta nó i 

gceantair thuaithe, ach do ghrúpaí imeallaithe freisin. Iarradh go gcuirfí bonneagar láidir digiteach ar 

bun ar fud an Aontais agus go bhforbrófaí acmhainní agus teagasc ar líne, ardáin teagaisc san 

áireamh, d’fhonn cabhrú le mic léinn agus le múinteoirí. Ardaíodh an smaoineamh maidir le creat 

comhchoiteann tagartha Eorpach d’oideachas ar ardchaighdeán.   

- Tugadh aghaidh ar oideachas a dhéanamh slán i bhfad na haimsire i roinnt ionchur freisin: 

bogscileanna a mhúineadh do leanaí, caidreamh idirphearsanta agus scileanna cumarsáide, 

saincheisteanna sláinte agus comhshaoil, ach ina theannta sin athoiliúint a chur ar dhaoine fásta nach 

mór dóibh post a athrú. Iarradh oiliúint do mhúinteoirí chun leibhéal tairiscintí oideachais a ardú, 

chomh maith lena chinntiú go mbeadh téacsleabhair atá cothrom le dáta ar fáil, lena n-áirítear trí 

ardán ar líne. Moladh amháin a bhí ann ná go gcuirfí pacáiste de scileanna ráthaithe a aithnítear ar 

fud an Aontais ar fáil do gach duine óg.  

- Moladh plean nithiúil a fhorbairt chun an Limistéar Eorpach Oideachais a chur chun feidhme faoi 2025.  

- Ardaíodh soghluaisteacht múinteoirí agus oifigeach/polaiteoirí ar an leibhéal áitiúil a spreagadh agus 

forbairt chlár Erasmus+ trí fhoghlaim hibrideach agus ar líne. Cuireadh imní in iúl maidir le himirce 

daoine oilte mar gheall ar shrianta eacnamaíocha nó mar fho-éifeacht na soghluaisteachta.  

- Iarradh modúl leathan nó curaclam leathan a bheith ann chun an Eoraip a mhúineadh i scoileanna 

(lena gcuimseofaí stair, cultúr, luachanna agus cúrsaí reatha), nó sraith choiteann maidir le stair agus 

feidhmiú institiúidí an Aontais Eorpaigh mar réiteach níos teoranta, chun comhfhéiniúlacht Eorpach a 

chothú.  

- Ardaíodh smaointe chun dul i ngleic leis an gciníochas agus leis an éadulaingt trí ranganna eitice a 

thabhairt isteach ar scoil, b’fhéidir ar bhonn éigeantach, ag múineadh faoi shaincheisteanna amhail 

comhionannas inscne, gnéaschlaonadh agus sochaí chuimsitheach. 

- An gá le haitheantas frithpháirteach céimeanna acadúla agus printíseachtaí lena n-áirítear do 
dhaoine de bhunadh imirceach nó dídeanaí.  

- cuireadh béim ar theangacha mionlaigh a chur chun cinn trí na deiseanna oideachais a pléadh cheana 
i gcomhthéacs an chultúir. 

 
3.2   Spórt 

Thug an Cathaoirleach dá haire gurb iad seo a leanas na príomhábhair a tugadh chun suntais go dtí seo: 

nósanna maireachtála míshláintiúla; an gá atá le beartais spóirt agus sláinte níos comhtháite ar an leibhéal 

Eorpach; féiniúlacht Eorpach a chur chun cinn trí bhíthin foirne AE agus brandáil AE; an gá atá le feasacht a 

ardú níos mó, amhail trí Sheachtain Eorpach an Spóirt; agus eolas ar spóirt thraidisiúnta a chur chun cinn. Sa 

díospóireacht, leagadh béim ar na smaointe seo:  

- An gá atá le bonneagar agus maoiniú níos fearr a chur ar fáil do spóirt gnáthphobail, ní hamháin ‘spórt 
scothaicme’, chomh maith le tacú le clubanna spóirt áitiúla agus oideachas a chur ar fáil sa spórt agus 
i stíleanna maireachtála sláintiúla, go háirithe do leanaí óga. Luadh an gá atá le níos mó múinteoirí 
spóirt sa chomhthéacs céanna, chomh maith leis an tábhacht a bhaineann le piarfhoghlaim agus 
malartú dea-chleachtas idir oifigigh spóirt. 

- Comhbheartas spóirt a chruthú ar leibhéal an Aontais, lena gcumhdaítear stíl mhaireachtála agus spórt 
gairmiúil, agus lena ráthaítear rochtain ar an spórt do gach leanbh, mar chuid de chur chun feidhme 
na Ráthaíochta do Leanaí freisin. 

- Luadh smaoineamh maidir le húsáid a bhaint as Seachtain Eorpach an Spóirt agus imeachtaí ar fud an 
Aontais chun spóirt áitiúla agus tradisiúnta a chur chun cinn.  

- Díríodh i roinnt ionchur ar an méid a chuireann an spórt le sochaí chuimsitheach a chur chun cinn (lena 
n-áirítear cóir chomhionann idir fir agus mná).  

- Meabhraíodh an smaoineamh foirne AE agus bratach AE a úsáid i gcomórtais idirnáisiúnta chun 
féiniúlacht Eorpach a chothú. 

 

3.3   An Óige 
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Thug an Cathaoirleach dá haire gurb iad seo a leanas na príomhábhair a tugadh chun suntais go dtí seo: conas 

dul i ngleic le dífhostaíocht i measc na hóige agus rochtain ar phoist ardcháilíochta a fheabhsú, lena n-áirítear 

intéirneachtaí neamhíoctha a thoirmeasc; rannpháirtíocht níos fearr daoine óga sa phróiseas cinnteoireachta 

agus an aois vótála a ísliú go 16 bliana d’aois; an óige a phríomhshruthú i mbeartais éagsúla de chuid an 

Aontais; soghluaisteacht a mhéadú agus a fhorbairt tríd an gclár Erasmus+. Sa díospóireacht, chuir comhaltaí 

na Meithle béim go háirithe ar an méid seo a leanas: 

- an imní atá orthu maidir le rochtain daoine óga ar an margadh saothair agus poist ar ardchaighdeán a 
áirithiú. I measc na smaointe nithiúla a luadh, bhí cosc ar intéirneachtaí neamhíoctha ar an leibhéal 
Eorpach trí ionstraim dlí, lena n-eisiatar cleachtais idirdhealaitheacha pá, amhail íosphá na hóige, nó 
idirdhealú dearfach i bhfabhar daoine óga a mheas, chomh maith le hoideachas a nascadh le hobair 
phraiticiúil i ngnólachtaí.  

- An smaoineamh ardán don aos óg a chruthú chun treoir níos fearr a chur ar fáil do dhaoine óga, trí 
chur ar a gcumas smaointe a mhalartú, deiseanna staidéir, fostaíochta agus intéirneachta a fhiosrú, 
agus feabhas a chur ar an tuiscint atá acu ar a bhfuil ag teastáil ó ghnólachtaí freisin.  

- An moladh sásra cistiúcháin a chruthú do thionscadail fiontraíochta i measc na n-óg, d’fhonn 1 milliún 
gnólacht nuathionscanta a chruthú i gceann 10 mbliana, i gcomhréir leis an smaoineamh ábhartha 
maidir leis an Ardán Digiteach Ilteangach.  

- A thábhachtaí atá an Ráthaíocht don aos óg a chur chun feidhme agus a neartú i ngach Ballstáit agus 
aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna atá roimh dhaoine óga i gcomhthéacs na paindéime, chomh 
maith leis an tacaíocht a thugtar d’oibrithe óige agus eagraíochtaí óga, lena n-áirítear trí chistiúchán 
agus moladh faoi Chreat Comhchoiteann Tagartha ar leibhéal an Aontais chun tacú le hoibrithe óige.            

- Ardaíodh freisin aitheantas níos fearr d’fhoghlaim sheachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla.  
- Rochtain daoine óga ar chosaint shóisialta a áirithiú agus aghaidh a thabhairt ar shaincheist na 

tithíochta, lena n-áirítear trí chistiúchán ón Aontas.  
- Rannpháirtíocht níos fearr daoine óga i gcinnteoireacht agus i gceapadh agus i gcur chun feidhme 

bheartais an Aontais Eorpaigh, ag dul níos faide ná ‘saincheisteanna óige’ agus saolré na Comhdhála. 
Bhí tuairimí scoilte arís maidir le cearta vótála a dheonú ó 16 bliana d’aois. Moladh gur cheart aon 
cheart den sórt sin a bheith fite fuaite le hoideachas sibhialta agus le curaclam coiteann Eorpach. 

- Ardaíodh cruthú seirbhíse saoránachta Eorpaí arís mar mhodh chun an dlúthpháirtíocht a fheabhsú. 
 

3.4   Cultúr 

Thug an Cathaoirleach dá haire gurb iad seo a leanas na príomhábhair a tugadh chun suntais go dtí seo: conas 

féiniúlacht Eorpach a chur chun cinn, amhail imeachtaí idirnáisiúnta a eagrú agus oidhreacht na hEorpa agus 

malartuithe cultúrtha a chur chun cinn; mionlaigh a chosaint (teangacha agus cultúir); an gá atá le cosaint 

shóisialta agus stádas cosanta d’ealaíontóirí; ról an chultúir sa chomhrac i gcoinne an chiníochais agus na 

héadulaingthe. Ardaíodh an smaoineamh maidir le ‘Coimisinéir um Chultúr’ freisin. Sa díospóireacht, 

cuireadh na pointí seo isteach nó rinneadh iad a athrá:  

- Cuimsiú sóisialta agus an comhrac in aghaidh an chiníochais agus na héadulaingthe a chur chun cinn 
tríd an gcultúr, mar shampla trí na bacainní ar rannpháirtíocht a laghdú agus trí thacú le tionscadail 
agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha chun na cuspóirí sin a chur chun cinn.  

- Ciste sonrach a chruthú chun tacú leis an oidhreacht chultúrtha, lena dtabharfaí le chéile foinsí éagsúla 
cistiúcháin ar leibhéal an Aontais, agus lena gcuirfí an oidhreacht chultúrtha chun cinn trí mheáin 
dhigiteacha. 

- An spéis mhór i dtionscnamh Bauhaus na hEorpa agus an gá atá ann é a chur chun cinn tuilleadh ar fud 
réigiúin na hEorpa.  

- An smaoineamh maidir le ‘pas cultúrtha’ Eorpach, a théann níos faide ná ticéid traenach saor in aisce 
faoi DiscoverEU, chun daoine óga a spreagadh chun eolas cultúrtha a fháil ar an Eoraip. Cuireadh chun 
cinn freisin smaoineamh faoi leabhair a úsáid chun féiniúlacht Eorpach a chur chun cinn. 

- Rinneadh athrá ar an imní maidir le cosaint na dteangacha mionlaigh, le moltaí chun ‘beartas 
ilteangachais iomlánaíoch’ a chur i bhfeidhm le cistiú ón Aontas, ag cinntiú gur féidir le leanaí staidéar 
a dhéanamh agus teagasc a fháil i dteangacha mionlaigh, agus ag cur cistiúchán ar fáil d’ábhar 
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ilteangach agus earcú múinteoirí. Sa chomhthéacs sin, iarradh freisin go n-áiritheofaí go gcuirfí Creat-
Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint chun feidhme agus go 
spreagfaí na Ballstáit chun an Chairt Eorpach do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh a shíniú.  

- Ardaíodh na smaointe maidir le reacht Eorpach d’ealaíontóirí arís agus spreagadh a thabhairt do 
shoghluaisteacht na n-ealaíontóirí sin.  
 

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Ina ráiteas deiridh, thug an Cathaoirleach faoi deara go raibh cosúlachtaí idir na smaointe a ardaíodh le linn 

chruinnithe na Meithle, ós rud é gur áit mhaith é sin don Mheitheal chun tús a chur leis an bplé ar mholtaí na 

saoránach. Rinne sí achoimre ar na príomhphointí a rinneadh sa díospóireacht agus thug sí dá haire go n-

eagrófaí tuilleadh oibre ar bhonn mholtaí phainéil na saoránach.  

 

Iarscríbhinn: Liosta de chomhaltaí na Meithle  

 

Cathaoirleach Silja Markkula Fóram Eorpach na nÓg 

    

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

Uasal Greta Karoline ADAMEK  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Christine ANDERSON Parlaimint na hEorpa 

Uasal Tiago ANTUNES An Chomhairle 

Uasal Hugues  BAYET Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Matteo Luigi  BIANCHI Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Emil   BOC Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal  Fabíola  CARDOSO Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Paula CARVALHO An Chomhairle 

Uasal Lefteris CHRISTOFOROU Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Gabriela  CRETU Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal François DECOSTER  Coiste na Réigiún 

Uasal Daniela DUMITRU  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Laurence FARRENG Parlaimint na hEorpa 

Uasal Kinga GAL Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Josune  GOROSPE Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Enzo GORZA Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Alicia HOMS GINEL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Zuzana HOZLÁROVÁ Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal  Tea JARC Páirtnéirí Sóisialta 

Uasal  Danuta  JAZŁOWIECKA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Željka  JOSIĆ An Chomhairle 

Uasal Peter  KMEC Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Antonis KOURRAS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Regina LAUCYTE  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Silja MARKKULA Fóram Eorpach na nÓg 

Uasal Kieran MCCARTHY Coiste na Réigiún 

Uasal Nora MEBAREK Parlaimint na hEorpa 

Uasal Dace MELBĀRDE Parlaimint na hEorpa 

Uasal Jean Claude  MICALLEF Parlaimintí Náisiúnta 
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Uasal Baiba  MILTOVICA  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Vidmantas MITKUS Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Pascual NAVARRO Comhairle an Aontais Eorpaigh 

Uasal Victor NEGRESCU Parlaimint na hEorpa 

Uasal Aoife O’LEARY Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Elyes OUERGHI  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal George  PAPANDREOU Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Luc PAQUE An Chomhairle 

Uasal Igors  PIMENOVS Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Anne PRÉDOUR An Chomhairle 

Uasal Paul  RUBIG 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Piero SAVARIS  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal David SMOLJAK Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Michaela SOJDROVA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Guy VERHOFSTADT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Isabel WISELER-LIMA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Salima YENBOU Parlaimint na hEorpa 

Uasal Marina ZELENETSKA  Painéil Saoránach Eorpach 

 


