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Tairiscint i gcomhair rúin (Riail 181(3) de na Rialacha Nós Imeachta) lena n-ionadaítear 
tairiscint neamhreachtach i gcomhair rún A9-0210/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le leagáid  bheartais éifeachtach a ghnóthú do 
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do bhrollach an Chonartha ar an Aontas Eorpach (CAE), ina ndearbhaítear 
go bhfaigheann na sínitheoirí ‘inspioráid ó oidhreacht chultúrtha, reiligiúnach agus 
dhaonnach na hEorpa’ agus gur mian leo ‘an dlúthpháirtíocht idir a bpobail a dhoimhniú 
agus a stair, a gcultúr agus a dtraidisiúin á n-urramú acu’, agus ag féachaint d’Airteagal 
3(3) CAE,

– ag féachaint d’Airteagal 167 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 22 di,

– ag féachaint don Choinbhinsiún ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur 
Chun Cinn, arna ghlacadh ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO ag a 33ú seisiún an 20 
Deireadh Fómhair 2005,

– ag féachaint don Choinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus 
Nádúrtha a Chosaint, arna ghlacadh ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO ag a 17ú 
seisiún an 16 Samhain 1972,

– ag féachaint don Choinbhinsiún maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha 
Doláimhsithe, arna ghlacadh ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO ag a 32ú seisiún an 
17 Deireadh Fómhair 2003, agus don Choinbhinsiún maidir le maidir hOidhreacht 
Chultúrtha Fo-uisce, arna ghlacadh ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO ag a 31ú 
seisiún an 2 Samhain 2001,

– ag féachaint don Choinbhinsiún maidir le Modhanna chun Allmhairiú, Onnmhairiú agus 
Aistriú Aindleathach Úinéireachta Maoine Cultúrtha a Thoirmeasc agus a Chosc, arna 
ghlacadh ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO ag a 16ú seisiún an 14 Samhain 1970,

– ag féachaint don Chairt Idirnáisiúnta um Chaomhnú agus Athchóiriú Séadchomharthaí 
agus Láithreán (Cairt na Veinéise 1964),
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– ag féachaint do Choinbhinsiún Granada 1985 um Oidhreacht Ailtireachta na hEorpa a 
Chosaint agus do Choinbhinsiún Vaileite 1992 maidir leis an Oidhreacht Seandálaíochta 
a Chosaint,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas (A9-0210/2020),

A. de bhrí gur taisce ón am a chuaigh thart í oidhreacht chultúrtha na mBallstát, ar taisce í 
atá á caomhnú go dtí an lá atá inniu ann, agus a bheidh ina hoidhreacht do ghlúnta a 
thiocfaidh inár ndiaidh;

B. de bhrí gur foinse cuimhneacháin agus machnaimh í oidhreacht chultúrtha na mBallstát;

C. de bhrí gur luach inti féin í oidhreacht chultúrtha na mBallstát, go bhfuil sí ilchineálach 
agus gurb ann di in an-chuid foirmeacha (inláimhsithe, doláimhsithe, nádúrtha, 
digiteach agus digitithe);

D. de bhrí go mbíonn tionchar suntasach ag eagraíochtaí áitiúla agus uile-Eorpacha ar an 
bhforbairt chultúrtha;

E. de bhrí, i ngeall ar an méadú ar an ngeilleagar digiteach, go bhfuil deiseanna, rioscaí 
agus dúshláin nua ann do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheachta san Eoraip;

Tábhacht na hoidhreachta cultúrtha

1. á chreidiúint gur acmhainn fhíorluachmhar í oidhreacht chultúrtha na mBallstát nach 
amháin a chumasaíonn féinmhacnamh staire, ach a thugann léargas freisin ar na 
cosúlachtaí agus na difríochtaí a scarann sinn óna chéile agus a nascann sinn lena chéile 
agus, ar an dóigh sin, a chuireann éagsúlacht agus comhtháthú chun cinn, agus a 
chothaíonn dlúthpháirtíocht agus comhthuiscint;

2. á chreidiúint go gcuidíonn a n-oidhreacht chultúrtha leis na Ballstáit a bhféiniúlachtaí a 
mhúnlú agus á chreidiúint freisin nach mór urraim a thabhairt go práinneach do cheart 
Bhallstáit AE a dtraidisiúin, a gcultúr agus a gcomhoidhreacht Chríostaí a chosaint chun 
comhtháthú sóisialta a áirithiú, d’fhonn cobhsaíocht agus comhthuiscint a chur chun 
cinn sa tsochaí;

3. á mheas nach tugtar léiriú le hoidheacht na mBallstát, i bhfianaise éagsúlacht a 
dtraidisiún cultúrtha, ar aontacht na sibhialtachta Eorpaí;

4. ag aithint an róil atá ag an oidhreacht chultúrtha maidir leis an gcruthaitheacht, an 
nuálaíocht agus an inbhuanaitheacht a chur chun cinn;

5. á chur i bhfáth gurb ionann teangacha na hEorpa agus saibhreas agus éagsúlacht 
oidhreacht chultúrtha na mBallstáit agus gur gcuirtear an saibhreas an éagsúlacht sin 
chun cinn leo, toisc gur bealach í an mháthairtheanga freisin chun oidhreacht chultúrtha 
dholáimhsithe a chur ar aghaidh;

6. á chur i bhfáth nach mór oidhreacht chultúrtha na mBallstát a chaomhnú ionas gur féidir 
í a chur ar aghaidh chuig na glúine atá le teacht;
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7. á aithint á thábhachtaí agus a luachmhaire atá sé an obair dheonach chultúrtha a 
chosaint agus ag leagan béim ar an eolas, an saineolas agus an fuinneamh a thugann na 
hoibrithe deonacha don chúis;

Caomhnú, cosaint agus inbhuanaitheacht

8. á chur i bhfios go láidir gur rud fiúntach agus doshannta é cultúir na mBallstát agus a 
bpobal a chaomhnú, ós rud é gurb iad na cultúir sin a rinne mór-roinn iontach den 
Eoraip agus a mhúnlaigh an Eoraip atá ann sa lá atá inniu ann; á chur i bhfáth gur gá 
nach gcaillfear éagsúlacht na hEorpa ós rud é go bhfágfaí an Eoraip lag sa chás sin;

9. ag tathant ar na Ballstáit bearta níos cuimsithí a ghlacadh chun éagsúlacht teanga sa ré 
dhigiteach a chosaint agus a neartú agus chun lagú teangacha a chomhrac;

10. ag tathant ar na Ballstáit bearta níos cuimsithí a dhéanamh chun a gcuid sócmhainní 
cultúrtha féin agus a gcultúr féin a neartú agus chun iad a chosaint ar thionchair 
chúblála sheachtracha de chineál ar bith, ós rud é go n-eascraíonn an cultúr ón taobh 
istigh agus nach mór gan é a chúbláil ón taobh amuigh;

11. á mholadh mar ábhar práinne go ndéanfadh na Ballstáit bearta níos cuimsithí chun a 
gcuid sócmhainní cultúrtha féin agus a gcultúr féin a chosaint agus a neartú agus chun 
cur i gcoinne éifeachtaí cúblála cultúir a eascraíonn as ollimirce daoine ó chultúir 
éagsúla, agus á mholadh go mbeidís ar a ndícheall asamhlú (oiriúnú do chultúr na tíre 
óstaí) agus lánpháirtiú (eilimintí eachtracha cultúrtha a thabhairt isteach i sochaí atá ag 
feidhmiú cheana féin) a bhaint amach;

12. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé oidhreacht Chríostaí-Ghiúdach agus láithreáin 
oidhreachta reiligiúnacha na hEorpa a chur chun cinn agus a chaomhnú, agus ag tathant 
ar na Ballstáit bearta níos fairsinge a dhéanamh chun séadchomharthaí, eaglaisí agus 
sionagóga a chosaint ón antoisceachas polaitiúil agus reiligiúnach agus loitiméireacht na 
maoine cultúrtha a cháineadh go géar agus a phionósú;

13. á mholadh go dtuigfeadh na Ballstáit an oidhreacht chultúrtha mar aonad doscartha den 
oidhreacht inláimhsithe, dholáimhsithe, nádúrtha agus dhigiteach, go gcaithfidís léi mar 
sin agus go ndéanfaidís í a chosaint dá réir sin;

14. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an easpa ceardaithe oilte, go háirithe athchóiritheoirí 
gairmiúla agus saineolaithe i réimse na hoidhreachta cultúrtha, easpa arb ionann í agus 
riosca d’oidhreacht chultúrtha na mBallstát;

15. á mholadh go bhfanfadh na Ballstáit de bheith neodrach a mhéid a bhaineann leis an 
oidhreacht chultúrtha a chaomhnú chun í a chosaint ar roghnú idé-eolaíoch agus ar chur 
chun cinn idé-eolaíoch, trí dhiúltú don cheartaiseacht pholaitiúil agus trí chúbláil nó 
falsú na staire a sheachaint;

16. á mheabhrú gur fadhb thromchúiseach a bhfuil gné dhomhanda ag baint léi atá sa 
gháinneáil aindleathach ar earraí cultúrtha, ar fadhb í a bhfuil gníomhaíocht 
chomhordaithe ag teastáil ina leith, ní hamháin ar leibhéal na mBallstát, ach ar an 
leibhéal idirnáisiúnta freisin;

17. á chur i bhfios, den chuid is mó, gur fiontair bheaga agus mheánmhéide, chomh maith le 
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húinéirí an iliomad maoine, atá faoi réir ualach ard cánach agus coinníollacha nach mór 
a mhaolú chun an earnáil sin a chur chun cinn trí bhearta dreasachta agus chun an 
oidhreacht chultúrtha a chaomhnú ag an am céanna, a sholáthraíonn na seirbhísí 
athchóirithe i réimse na hoidhreachta cultúrtha;

18. á mheas nár cheart neamhaird a dhéanamh de chosaint na hoidhreachta cultúrtha i 
bhfianaise na géarchéime eacnamaíche atá ag druidim linn;

Scaipeadh cultúrtha, idirghabháil chultúrtha agus oideachas cultúrtha a chur chun cinn

19. á mholadh go dtabharfadh na Ballstáit rochtain do chách, a mhéid is féidir, ar an 
oidhreacht chultúrtha ina foirmeacha éagsúla agus á chur i bhfáth gur cheart riachtanais 
daoine faoi mhíchumas a urramú agus a chomhlíonadh;

20. á chur i bhfios go láidir gur mór an rannchuidiú é, idir shóisialta agus eacnamaíoch, a 
dhéanann na hearnálacha cultúrtha agus oidhreachta cultúrtha, ar earnálacha iad atá 
lagaithe go mór ag na bearta i gcoinne an choróinvíris;

21. ag leagan béim ar thábhacht na staire, an chultúir agus an oideachais oidhreachta do 
gach aoisghrúpa, go háirithe d’imircigh nach náisiúnaigh iad;

22. á mholadh go ndéanfadh na Ballstáit oideachas na n-imirceach a mhéadú agus a chur 
chun cinn go suntasach maidir le dóigh bheatha na hEorpa chomh maith lena gcultúr 
náisiúnta agus a n-oidhreacht chultúrtha féin;

23. á athdhearbhú gur cheart go mbeadh na healaíona, an ceol, scannáin agus an 
amharclannaíocht, an dearadh agus an ailtireacht mar chuid den churaclam agus á 
mholadh go dtabharfadh na Ballstáit aird ar leith ar leanúnachas luachanna daonnúla na 
hEorpa;

An digitiú a úsáid

24. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá sé ábhar cultúrtha a dhigitiú chun é a chaomhnú do 
na glúine atá le teacht agus chun é a dhéanamh níos éasca a rochtain do phobal níos 
leithne trína chur ar líne agus, ar an gcaoi sin, roinnt den strus a bhaineann le cuairt a 
thabhairt go pearsanta ar shéadchomharthaí a mhaolú agus, ina ionad sin, cuairteanna ar 
líne a chumasú do phobal i bhfad níos leithne, fiú pobal domhanda;

25. á chur i bhfáth, a bhuí le dul chun cinn teicneolaíoch a dhéantar sa réimse sin, go dtugtar 
ar fáil féidearthachtaí nua maidir leis an oidhreacht chultúrtha a bhailiú, a chaomhnú 
agus a léirshamhlú, a phróiseáil, a anailísiú agus a athchóiriú agus nach mór an t-ábhar 
atá le digitiú a roghnú de réir critéir neodracha chun inchreidteacht na gcartlann agus na 
mbailiúchán digiteach a áirithiú;

26. á thabhairt chun suntais go bhféadfadh ról a bheith ag an oideachas digiteach in eolas a 
thabhairt maidir leis an oidhreacht chultúrtha agus tríd an oidhreacht chultúrtha; ag 
tabhairt le fios go bhfuil gá le tionscnaimh ríomhfhoghlama ardcháilíochta chun aistriú 
eolais faoin oidhreacht chultúrtha a éascú agus chun scileanna a bhaineann leis an 
oidhreacht a fheabhsú ar fud na hEorpa;

27. á chur i bhfáth go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le cosaint sonraí agus le sonraí a 
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chosaint ar chúbláil, go háirithe i réimse na hoidhreachta cultúrtha;

28. á chur in iúl go bhfuil sí lánchinnte de, maidir le teicneolaíochtaí nua-aimseartha amhail 
suirbhéanna digiteacha, samhaltú 3D agus priontáil 3D, réaltacht mhéadaithe, réaltacht 
fhíorúil, intleacht shaorga agus ollsonraí, go bhfuil féidearthachtaí nua á gcur ar fáil leo 
nárbh fhéadfaí a shamhlú roimhe seo le haghaidh oidhreacht chultúrtha a ghabháil, a 
chaomhnú, a léirshamhlú, a phróiseáil, a anailísiú, a athchóiriú agus le haghaidh 
feidhmchláir iomchuí a fhorbairt;

°

° °

29. Á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.

Or. en


