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BEARTAS MAIDIR LEIS AN
GCLOSAMHARC AGUS NA MEÁIN

Rialaítear an beartas closamhairc in AE le hAirteagal 167 agus Airteagal 173 den
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). An chuid is tábhachtaí den
reachtaíocht sa réimse seo ná Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc, a ndearnadh
athbhreithniú uirthi in 2018. Is í an tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta
príomhionstraim AE chun cabhrú le lucht an tionscail (tionscal na scannánaíochta
ach go háirithe). Le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, éilítear go
ndéanfaí ‘saoirse agus iolrachas na meán’ a urramú.

BUNÚS DLÍ

Ní dhearnadh foráil i gConradh na Róimhe maidir le haon chumhachtaí díreacha i
réimse an bheartais maidir leis an gclosamharc agus na meáin, agus ní dhearnadh
foráil dóibh ach oiread i gConradh ar an Aontas Eorpach. Faightear, ina ionad sin,
dlínse maidir le beartas na meán ó airteagail éagsúla CFAE chun beartais do na
hearnálacha meán agus teicneolaíochta cumarsáide éagsúla a chruthú. Eascraíonn
an gá sin ó chineál casta na n-earraí agus na seirbhísí meán, ar nithe iad nach
féidir a shainmhíniú mar earraí cultúrtha amháin ná mar earraí eacnamaíocha amháin.
Tá an bunús dlí in CFAE i bhfoirm Airteagail 28, 30, 34 agus 35 (saorghluaiseacht
earraí); 45-62 (saorghluaiseacht daoine, seirbhísí agus caipitil); 101-109 (beartas
iomaíochta); 114 (comhchuibhiú agus comhfhogasú teicneolaíoch); 165 (oideachas);
166 (gairmoiliúint); 167 (cultúr); 173 (tionscal); agus 207 (an comhbheartas tráchtála).

CUSPÓIRÍ

De réir Airteagal 167 CFAE, spreagann AE comhar idir na Ballstáit agus, más gá,
tacaíonn sé lena ngníomhaíocht i réimse na cruthaithe ealaíonta agus liteartha agus
forlíonann sé í, lena n-áirítear an earnáil closamhairc. Is é cuspóir AE sa réimse
closamhairc ná margadh aonair AE a chruthú i gcomhair seirbhísí closamhairc. Tá
sé de cheangal air freisin gnéithe cultúrtha a chur san áireamh i ngach beartas AE.
Déantar cinntí trí bhíthin an ghnáthnós imeachta reachtaigh.
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A BHFUIL BAINTE AMACH

A. An creat rialála
1. Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (TSMC)
Le linn na 1980idí, bhí forbairtí nua i dteicneolaíochtaí craolacháin mar chúis leis an
méadú a tháinig ar líon na stáisiún teilifíse tráchtála in AE agus lena gcraoltaí a bheith
ar fáil i roinnt tíortha. As sin a d’eascair an gá atá le híoschaighdeáin chomhchoiteanna,
a leagadh amach den chéad uair i dTreoir Teilifís gan Teorainneacha’ in 1989 (89/552/
CEE). Chuir an chéad athbhreithniú a ndearnadh uirthi in 1997 prionsabal ‘tíre
tionscnaimh’ i bhfeidhm, rud a chiallaíonn go bhfuil craoltóirí faoi dhlínse an Bhallstáit
ina bhfuil siad lonnaithe. Cuireadh forálacha lena gcuirtear san áireamh seirbhísí nua,
amhail ‘físeán ar éileamh’ (VOD), le hathbhreithniú 2007. Rinneadh an Treoir a chódú
in 2010 agus athainmníodh í mar Threoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (TSMC).
Díríonn tuarascáil 2012 an Choimisiúin ar chur i bhfeidhm an TSMC agus a Pháipéar
Uaine 2013 dar teideal ‘Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth,
Creation and Values‘ ar an méadú seasta ar chóineasú seirbhísí meán agus ar an
mbealach a ndéantar na seirbhísí sin a thomhailt agus a chur ar fáil.
In 2016, chun coinneáil suas leis na forbairtí is déanaí, mhol an Coimisiún
athbhreithniú breise a dhéanamh ar TSMC. Tugadh an idirbheartaíocht thrípháirteach
idirinstitiúideach maidir leis an téacs i gcrích i lár 2018. Áiríodh i measc
phríomhghnéithe an téacs a comhaontaíodh: (1) an teorainn i gcomhair fógraí tráchtála
a athrú ó 12 nóiméad in aghaidh na huaire go 20% in aghaidh an lae idir 06.00 agus
18.00; (2) mionaoisigh a chosaint ó ábhar a ‘d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh’ dóibh,
leis an rialachán céanna is infheidhme maidir le craoltaí traidisiúnta agus seirbhísí
ar éileamh; (3) na forálacha maidir le saothair Eorpacha a leathnú chuig soláthraithe
seirbhíse ar éileamh, ar gá dóibh a áirithiú go bhfuil 30 % ar a laghad dá gcatalóga
comhdhéanta de shaothair Eorpacha; agus (4) ardáin comhroinnte físeáin a thabhairt
faoi raon feidhm TSMC chun críocha fuathchaint a chomhrac agus mionaoisigh a
chosaint ó ábhar díobhálach. Ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle an treoir
leasaithe (Treoir (AE) 2018/1808) an 14 Samhain 2020.
Chun cuidiú leis na Ballstáit TSMC athbhreithnithe a thrasuí ina gcuid dlí náisiúnta,
ghlac an Coimisiún dhá thacar treoirlínte in 2020: (1) treoirlíne maidir le hardáin
comhroinnte físeáin; agus (2) treoirlínte maidir le saothair Eorpacha. Meastar
go rannchuideoidh na treoirlínte sin le cur chun feidhme agus forfheidhmiú
comhchuibhithe na treorach. Ba é an 19 Meán Fómhair 2020 an spriocdháta do na
Ballstáit chun an Treoir a thrasuí sa dlí náisiúnta. An 23 Meán Fómhair 2021, rinne
an Coimisiún caingean dlí in aghaidh 19 mBallstát ar theip orthu an spriocdháta sin a
chomhlíonadh.
I ndáil le mionaoisigh a chosaint, rinneadh na rialacha de chuid TSMC athbhreithnithe
a fhorlíonadh le moltaí 1998 agus 2006 maidir le mionaoisigh agus dínit an duine a
chosaint. In 2012, glacadh an straitéis Eorpach i ndáil le hIdirlíon níos fearr do leanaí,
lena dtugtar tacaíocht di faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus trí chláir
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amhail Fís 2020. I measc na dtionscnamh éagsúil sa réimse seo, tá an clár Idirlíon Níos
Fearr do Leanaí agus na hIonaid d’Idirlíon Níos Sábháilte.
2. Cóipcheart sa mhargadh aonair digiteach
An 17 Aibreán 2019, ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle Treoir maidir le
cóipcheart agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach ((AE) 2019/790).
Leis an téacs reachtach, leasaíodh dhá threoir a bhí ann roimhe sin maidir le
saincheisteanna a bhaineann le cóipcheart (Treoir 96/9/CE agus 2001/29/CE). Ba í
príomhaidhm na treorach ná na rialacha i dtaca le cóipcheart don mhargadh aonair
digiteach a nuachóiriú chun roinnt cuspóirí bunúsacha a ghnóthú: (1) tuilleadh rochtana
trasteorann ar ábhar ar líne; (2) tuilleadh deiseanna chun feidhm a bhaint as ábhair faoi
chóipcheart chun críoch oideachais, taighde agus oidhreacht chultúrtha; (3) margadh
cóipchirt a fheidhmíonn níos fearr; agus (4) cur chun feidhme Chonradh Marrakech i
ndlí AE. Tá an tionchar is mó ag an reachtaíocht nua ar ardáin ar líne amhail YouTube,
Facebook agus Google News.
B. Cláir chistiúcháin agus tionscnaimh tacaíochta
1. Eoraip na Cruthaitheachta
Tá an tsraith MEDIA de chlár Eoraip na Cruthaitheachta ceaptha chun iomaíochas na
hearnála closamhairc a neartú. An 14 Nollaig 2020, tháinig an Pharlaimint agus an
Chomhairle ar chomhaontú lena n-áirithítear cistiú EUR 2.44 billiún don chéad chlár
eile de chuid Eoraip na Cruthaitheachta (2021-2027), a gcaithfear 58 % ar a laghad de
a leithdháileadh ar an tsraith MEDIA agus suas go 9 % a leithdháileadh ar an tsraith
THRASEARNÁLACH, a bhaineann go páirteach freisin leis an earnáil closamhairc.
Ghlac an Comhairle a seasamh ar an gcéad léamh an 13 Aibreán 2021 agus ghlac an
Pharlaimint an téacs ar an dara léamh i suí iomlánach an 19 Bealtaine 2021. Tiocfaidh
an clár nua i bhfeidhm go foirmiúil díreach tar éis a fhoilsithe san Iris Oifigiúil an 28
Bealtaine 2021. Mar sin féin, d’fhonn aistriú rianúil ón gclárthréimhse roimhe sin a
áirithiú, d’áirithigh forálacha um aisghníomhaíocht sa rialachán gur tháinig an clár nua
Eoraip na Cruthaitheachta i bhfeidhm cheana ón 1 Eanáir 2021.
Tá sé mar aidhm ag an tsraith MEDIA cuidiú le gairmithe closamhairc scileanna nua
a fhorbairt agus tá sé mar aidhm aici freisin comhar agus soghluaisteacht trasteorann
a spreagadh agus borradh a chur faoin nuálaíocht i gcruthú agus i dtáirgeadh saothar
closamhairc Eorpach, amhail scannáin agus cláir theilifíse (ficsean, scannáin do leanaí,
scannáin bheochana, cláir faisnéise agus gearrscannáin), saothair idirghníomhacha
(cluichí físeáin), agus comhléiriúcháin Eorpacha agus idirnáisiúnta. Tugann sí tacaíocht
do chiorclaíocht, do chur chun cinn, do dháileadh ar líne agus in amharclanna saothar
Eorpach ar fud an domhain (trí ardáin dáileacháin, trí fhotheidealú, trí dhubáil agus trí
thráchtaireacht fuaime) sa timpeallacht dhigiteach nua. In 2021, agus é bunaithe ar
rath a réamhtheachtaithe, MEDIA agus MEDIA Mundus, ceiliúradh 30 bliain de Chlár
MEDIA ag tacú le scannáin Eorpacha.
Cuirtear gníomhaíochtaí chun cinn leis an tsraith THRASEARNÁLACH, ar
gníomhaíochtaí iad atá dírithe ar chabhrú leis na meáin iad féin a choigeartú do na
dúshláin struchtúracha agus theicneolaíocha atá os a gcomhair, lena n-áirítear trí
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thimpeallacht meán atá saor, éagsúil agus iolraíoch, iriseoireacht ardchaighdeáin agus
litearthacht sna meáin a neartú.
2. Plean Gníomhaíochta d’earnálacha na meán agus closamhairc
I mí na Nollag 2020, sheol an Coimisiún plean gníomhaíochta dar teideal ‘Meáin na
hEorpa sa Deacáid Dhigiteach: Plean Gníomhaíochta chun Tacú leis an Téarnamh
agus leis an gClaochlú’. Tá na hearnálacha sin, a buaileadh go háirithe go dona
mar gheall ar ghéarchéim an choróinvíris, ríthábhachtach i gcónaí do ‘dhaonlathas,
d’éagsúlacht chultúrtha na hEorpa agus do neamhspleáchas digiteach’. Dírítear sa
phlean gníomhaíochta ar thrí réimse gníomhaíochta agus ar dheich ngníomhaíocht
nithiúla chun cabhrú leis an earnáil: (1) teacht slán ón ngéarchéim (i.e. trí rochtain ar
thacaíocht AE a éascú, borradh a chur faoin infheistíocht agus tionscnamh ‘NEWS’
a sheoladh chun gníomhaíochtaí agus tacaíocht a chur i dtoll a chéile); (2) í féin
a chlaochlú trí infheistíocht a spreagadh chun í a chumasú na haistrithe digiteacha
agus glasa a ghlacadh chuici féin (i.e. trí fhorbairt spásanna Eorpacha sonraí meán
a spreagadh, trí chomhghuaillíocht thionsclaíoch Eorpach do réaltacht fhíorúil agus
bhreisithe a chothú, agus trí phléití agus gníomhaíochtaí a éascú a chuireann an
tionscal ar a chumas a bheith aeráidneodrach faoi 2050); agus ar deireadh (3) daoine
aonair agus cuideachtaí san Eoraip a chumasú chun idirphlé a sheoladh leis an earnáil
closamhairc, buanna Eorpacha i réimse na meán a chothú, daoine a chumasú san
Eoraip agus comhar i measc rialálaithe a neartú.
3. Litearthacht sna meáin, iolrachas agus saoirse
Is í litearthacht sna meáin an cumas rochtain a fháil ar na meáin, chun gnéithe
éagsúla de na meáin agus inneachar meán a thuiscint agus meastóireacht a dhéanamh
orthu go grinn agus chun cumarsáid a dhéanamh i gcomhthéacsanna éagsúla. Is
scil bhunúsach í don aos óg agus do dhaoine fásta. Tá AE den tuairim gur gné
thábhachtach í litearthacht sna meáin do rannpháirtíocht ghníomhach i sochaí faisnéise
an lae inniu. Thug conclúidí na Comhairle an 30 Bealtaine 2016 maidir le litearthacht
sna meáin agus smaointeoireacht chriticiúil trí bhíthin an oideachais agus na hoiliúna
chun suntais go bhfuil litearthacht sna meáin níos tábhachtaí ná riamh i ré an idirlín
agus na meán sóisialta agus gur gá di a bheith ina dlúthchuid den oideachas agus
den oiliúint ar gach leibhéal. Ina theannta sin, in 2019, d’eagraigh an Coimisiún a
chéad Sheachtain um Litearthacht sna Meáin ar fud AE agus thionóil sé cruinniú den
Sainghrúpa um Litearthacht sna Meáin, a thugann páirtithe leasmhara éagsúla le chéile
agus a bhuaileann le chéile uair sa bhliain. Leis an athbhreithniú a rinneadh in 2018 ar
TMSC, neartaíodh ról na litearthachta sna meáin freisin (Airteagail 33(a) agus 28(b)).
Chomh maith leis sin, seolfar clár nua litearthachta sna meáin faoin tsraith MEDIA
d’Eoraip na Cruthaitheachta (2021-2027).
Is éard is iolrachas na meán ná an gá atá le trédhearcacht, le saoirse agus le
héagsúlacht i dtimpeallacht na meán. In 2011, bhunaigh an Institiúid Ollscoile Eorpach
an Lárionad um Shaoirse agus Iolrachas na Meán le cómhaoiniú ón Aontas. Lena chois
sin, chuir AE an Monatóir ar Iolrachas sna Meáin (MIM) chun feidhme i ngach Ballstát
agus i dtíortha is iarrthóirí ar leith in 2016. Is uirlis eolaíoch é atá deartha chun rioscaí
d’iolrachas na meán a shainaithint, bunaithe ar thacar táscairí. In 2018, rinneadh MIM a
oiriúnú agus a nuachóiriú. Léiríonn na tionscnaimh sin na hiarrachtaí leanúnacha atá á
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ndéanamh ag AE chun feabhas a chur ar chosaint iolrachas na meán agus ar shaoirse
na meán san Eoraip, agus chun cinneadh a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí is gá a
dhéanamh sa réimse seo ar leibhéal AE nó ar an leibhéal náisiúnta.
D’fhonn tuilleadh céimeanna a ghlacadh chun saoirse agus iolrachas na meán a
chosaint, chuir an Coimisiún Gníomh Eorpach um Shaoirse na Meán síos mar cheann
de thionscnaimh nua bheartais a Chláir Oibre do 2022 a foilsíodh an 19 Deireadh
Fómhair 2021. Beidh sé mar aidhm leis an nGníomh nua um Shaoirse na Meán dul i
ngleic leis an ngá atá le sásraí chun trédhearcacht, neamhspleáchas agus cuntasacht
na ngníomhaíochtaí a dhéanann difear don rialú agus do shaoirse an phreasa a
mhéadú, chun rialachas na meán poiblí a neartú agus chun cosc a chur ar an mbaol
a bhaineann lena bpolaitiú.
4. Tionscnaimh eile
Oidhreacht scannánaíochta na hEorpa
An 16 Samhain 2005, d’fhoilsigh an Pharlaimint agus an Chomhairle a moladh maidir le
hoidhreacht scannánaíochta agus maidir le hiomaíochas gníomhaíochtaí tionsclaíocha
gaolmhara, ina n-iarrtar ar na Ballstáit oidhreacht scannánaíochta AE a bhailiú, a
chatalógú, a chaomhnú agus a athbhunú go modhúil ionas gur féidir í a chur ar aghaidh
chuig na glúine atá le teacht. Iarrtar ar na Ballstáit tuairisc a thabhairt freisin gach dhá
bhliain ar a bhfuil déanta acu sa chomhthéacs sin ionas gur féidir leis an gCoimisiún
tuarascáil chur chun feidhme a chur ar fáil bunaithe ar an eolas sin. Tá cur chun cinn
oidhreacht chlosamhairc na hEorpa luaite go soiléir freisin mar cheann de thosaíochtaí
na sraithe MEDIA de chlár nua 2021-2027 Eoraip na Cruthaitheachta.
Ar a bharr sin, le linn Fhéile Scannán Cannes, eagraíonn AE pléití agus painéil maidir
le hábhair éagsúla amhail maoiniú do scannáin, dáileadh scannán, forbairt an luchta
féachana agus nuálaíocht. In 2005, cuireadh tús leis an bhFóram Scannán Eorpach
mar ardán le haghaidh idirphlé struchtúrtha idir lucht déanta beartas agus an earnáil
closamhairc. Tugadh isteach an gradam ‘Tallann nua in AE’ in 2004 chun saothair
stiúrthóirí óga Eorpacha a bhfuair oiliúint a ndearna MEDIA urraíocht uirthi a chur
chun cinn. Ba dhuais í European Border Breakers Award d’ealaíontóirí a bhí ag teacht
chun cinn, a tugadh isteach in 2004 agus a bhí cómhaoinithe ag clár Eoraip na
Cruthaitheachta. In 2019, athainmníodh an duais mar Music Moves Europe Talent
Awards.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá sé curtha i dtreis ag an bParlaimint gur cheart d’AE spreagadh a thabhairt d’fhás
agus d’iomaíochas na hearnála closamhairc, agus aitheantas á thabhairt aici, do
mhórthábhacht na hearnála i ndáil leis an éagsúlacht chultúrtha a choimirciú.
1. Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc (TSMC)
Ina rúin maidir le teilifís, sna 1980idí agus na luath 1990idí, d’éiligh an Pharlaimint arís
agus arís eile go mbeadh caighdeáin choiteanna teicniúla ann i gcomhair craoladh
díreach trí shatailít agus i gcomhair teilifís ardghléine. Formheasadh TSMC in 2010 mar
thoradh ar na caibidlíochtaí idir an Pharlaimint agus an Chomhairle inar cuireadh san
áireamh an chuid is mó de na hábhair imní a ardaíodh sa chéad léamh sa Pharlaimint.
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Tá cur chun feidhme TSMC á leanúint go géar ag an bParlaimint. Ina rún ó 2013 maidir
le cur chun feidhme na Treorach um Sheirbhísí Meán Closamhairc, chuir an Pharlaimint
roinnt tuairimí agus moltaí i láthair, go háirithe i dtaca le hinrochtaineacht, cur chun cinn
saothar closamhairc Eorpach, cosaint mionaoisigh, fógraíocht, dúshláin amach anseo
agus iomaíocht idirnáisiúnta.
Ina rún ó 2013 maidir le teilifís nasctha, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún
meastóireacht a dhéanamh ar an ngá le hathbhreithniú a dhéanamh ar TSMC agus ar
na ceanglais reatha eile a leagtar síos sna rialacháin a bhaineann le líonraí agus leis
na meáin. Bhain an gá le hathbhreithniú a dhéanamh go háirithe leis na rialacha maidir
le hinaimsitheacht agus rochtain neamh-idirdhealaitheach ar ardáin, coincheap na n-
ardán a fhairsingiú agus na hionstraimí atá ann cheana a oiriúnú d’fhorbairtí nua.
An 12 Márta 2014, ghlac an Pharlaimint rún maidir le hullmhúchán a dhéanamh do
dhomhan closamhairc a bheidh iomlán comhtháite (mar fhreagra ar Pháipéar Uaine
an Choimisiúin i ndáil leis an tsaincheist chéanna). Sa rún sin, tugann an Pharlaimint
dá haird cóineasú margaí, agus cuireann sí i dtreis an gá atá le rochtain agus
inaimsitheacht a chaomhnú agus leis an éagsúlacht agus le samhlacha maoinithe a
choimirciú, agus déanann sí anailís ar bhonneagar agus minicíochtaí, ar luachanna,
agus ar an gcreat rialála.
Mar chuid den ghnáthnós imeachta reachtach a bhain leis an athbhreithniú ar TSMC
a sheol an Coimisiún in 2016, vótáil an Coiste um Chultúr agus um Oideachas (Coiste
CULT) ar a thuarascáil in Aibreán 2017, i gcáil an phríomhchoiste maidir leis an
tsaincheist sin, agus chinn an Coiste dul i mbun caibidlíochtaí idirinstitiúideacha leis an
gComhairle. Tar éis na caibidlíochtaí a thabhairt i gcrích, tá feidhm ag an reachtaíocht
athbhreithnithe ní hamháin maidir le craoltóirí, ach freisin maidir le hardáin físeáin
ar éileamh agus ACFanna, amhail Netflix, YouTube agus Facebook, chomh maith le
beoshruthú ar ACFanna. Lena chois sin, d’éirigh le caibidleoirí de chuid na Parlaiminte
na nithe seo a leanas a áirithiú: cosaint fheabhsaithe do leanaí, rialacha níos déine
maidir le fógraíocht, agus ceanglas gur gá 30 % ar a laghad den ábhar i gcláir ar chainéil
teilifíse agus ar ardáin VOD a bheith déanta in AE.
2. Eoraip na Cruthaitheachta
Agus é ag cur lena rún ó 2011 maidir le cineama Eorpach sa ré dhigiteach,
léirítear i rún ón bParlaimint an 28 Aibreán 2015 maidir le scannán Eorpach sa ré
dhigiteach tacaíocht láidir do scannánóirí Eorpacha agus tugann sé chun suntais ról
na tacaíochta airgeadais a sholáthraíonn fochlár MEDIA de chlár 2014-2020 Eoraip na
Cruthaitheachta. Cuireann sé i bhfios an tábhacht a bhaineann le litearthacht scannáin
agus le forbairt lucht féachana.
I rún uaithi an 11 Meán Fómhair 2012 maidir le saothair chlosamhairc a dháileadh
ar líne san Aontas Eorpach, déantar iniúchadh ar ghnéithe den chóipcheart agus ar
na dúshláin a bhaineann le hinfhaighteacht dhigiteach saothar closamhairc. Vótáladh
ar thuarascáil cur chun feidhme maidir le clár 2014-2020 Eoraip na Cruthaitheachta,
agus, dá bhrí sin, ar a fhochlár MEDIA freisin, i gCoiste CULT i mí Eanáir 2017 agus
glacadh rún comhfhreagrach i suí iomlánach an 2 Márta 2017. Leagadh béim sa rún ar
an tábhacht a bhaineann le buiséad iomchuí, le nósanna imeachta riaracháin simplithe
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agus le tacaíocht chun eagraíochtaí nó tionscadail ar mhionscála a chumasú chun
rochtain a fháil ar mhaoiniú.
Formhuiníodh an comhaontú idir an Pharlaimint agus an Chomhairle maidir le
clár 2021-2027 Eoraip na Cruthaitheachta sa chruinniú a bhí ag Coiste CULT
an 11 Eanáir 2021. An 10 Bealtaine 2021 vótáil an coiste chun  a mholadh go
bhformheasfaí an téacs, a glacadh go foirmiúil i suí iomlánach an 19 Bealtaine 2021.
3. Plean Gníomhaíochta d’earnálacha na meán agus closamhairc
I dtuarascáil leantach féintionscnaimh maidir le plean gníomhaíochta 2020 an
Choimisiúin i ndáil leis na meáin, ar vótáladh ina leith i gCoiste CULT i Meán
Fómhair 2021, agus i rún comhfhreagrach a glacadh i suí iomlánach an 20 Deireadh
Fómhair 2021, d’iarr na Feisirí go mbeadh buanchiste meán nuachta AE ann chun
neamhspleáchas iriseoireachta na hEorpa a chosaint, thug siad rabhadh go bhfuil
éagsúlacht na meán i mbaol de bharr comhchruinniú úinéireachta agus gabháil stáit,
agus leag siad béim ar an ngá práinneach atá ann aghaidh a thabhairt ar ‘thionchar
ollmhór suaiteach’ na n-ardán domhanda ar líne.
4. Litearthacht sna meáin
I gCoiste CULT i mí na Samhna 2008, vótáladh ar thuarascáil féintionscnaimh maidir
le litearthacht sna meáin i ndomhan digiteach agus glacadh rún comhfhreagrach
i suí iomlánach an 16 Nollaig 2008. Leag an tuarascáil béim ar an ról lárnach
atá ag litearthacht sna meáin i ‘gcultúr polaitiúil agus i rannpháirtíocht ghníomhach
shaoránaigh an Aontais’. Léirigh an rún sin céim thábhachtach i dtreo ghníomhaíocht
bhreise AE sa réimse sin.
I rún 2019 ón bParlaimint maidir le cur isteach eachtrach ar thoghcháin agus ar
bhréagaisnéis i bpróisis dhaonlathacha náisiúnta agus Eorpacha, áitíodh ar na Ballstáit
cúrsaí sonracha maidir le litearthacht sna meáin a áireamh ina gcuraclam scoile chun
litearthacht sna meáin a fheabhsú ó aois óg. Ina rún in 2020 maidir le saoirse na meán
a neartú, thug an Pharlaimint a haird an-aird ar an ábhar a bhaineann le litearthacht
sna meáin, agus d’iarr sí ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur lena n-iarrachtaí
beartais oideachais a neartú chun litearthacht sna meáin a chur chun cinn.
5. LUX - Gradam Scannánaíochta Lucht Féachana na hEorpa
Is gradam úrnua é ‘LUX - Gradam Scannánaíochta Lucht Féachana na hEorpa’, ar a
dtugtar Gradam Lucht Féachana LUX air chomh maith, atá bunaithe ar Dhuais Lux,
duais scannánaíochta de chuid Pharlaimint na hEorpa a bunaíodh in 2007, agus ar
Ghradam Rogha an Phobail de chuid Acadamh na Scannán Eorpach, a tugadh isteach
in 1997. Tá sé mar aidhm leis dáileadh agus feiceálacht scannán Eorpach a chur chun
cinn ar fud AE trí chuireadh a thabhairt do lucht féachana na hEorpa páirt ghníomhach
a ghlacadh trí vóta a chaitheamh ar son na scannán is fearr leo, agus trí fhotheidealú a
chur ar fáil do na trí scannán ainmnithe don duais i 24 theanga oifigiúla AE agus iad a
chur in oiriúint do dhaoine atá bodhar agus dóibh siúd a bhfuil deacrachtaí éisteachta
acu.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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