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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Iompar agus um 
Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint 
i gcomhair rúin:

1. ag moladh tuairim chuimsitheach maidir le turasóireacht agus ag aithint go bhfuil gá le 
cothromaíocht a bhaint amach idir riachtanais eacnamaíocha, shóisialta, chultúrtha agus 
chomhshaoil, lena n-áirítear cosaint na hoidhreachta cultúrtha, chun inbhuanaitheacht 
mheántéarmach agus fhadtéarmach na turasóireachta a áirithiú go cuimsitheach;

2. ag aithint go bhfuil sé d’acmhainn ag an turasóireacht chultúrtha fás agus poist a 
chruthú san Aontas, mar go roghnaíonn suas le ceathrar as gach deichniúr turasóirí 
cheana féin a gceann scríbe bunaithe ar a bhfuil á thairiscint ann ó thaobh cultúir de; ag 
tabhairt dá aire, áfach, nach ndéanann tairiscintí oidhreachta cultúrtha ach sciar íosta 
den luach eacnamaíoch a ghineann siad a fhorchúiteamh, agus éilíonn siad, dá bhrí sin, 
foinsí nua, malartacha agus cobhsaí cistiúcháin, d’fhonn leanúint de bheith mar bhonn 
don turasóireacht inbhuanaithe; ag tabhairt dá aire go bhfuil earnálacha turasóireachta 
tearcfhorbartha fós ag roinnt réigiún san Eoraip a bhfuil tairiscint shaibhir chultúrtha 
iontu; á chreidiúint nach amháin go leathnófaí an rogha do dhaoine atá ag lorg cinn 
scríbe nua agus eispéiris nua dá ndéanfaí an turasóireacht a fhorbairt agus a chur chun 
cinn sna réigiúin sin, ach go bhféadfaí cabhrú freisin le laghdú a dhéanamh ar na 
sreabha turasóirí chuig suíomhanna agus láithreacha a dtugtar cuairt orthu ar an iomarca 
agus a bhfuil an-tóir orthu agus d’fhéadfadh sé cabhrú le héagothromaíochtaí 
socheacnamaíocha idir na réigiúin agus na Ballstáit éagsúla a laghdú; á iarraidh go 
ndéanfaí na hearnálacha poiblí agus príobháideacha atá ag obair le chéile ar 
thionscnaimh a spreagadh agus rochtain ar an margadh a éascú d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide (FBManna);

3. ag cur in iúl go spreagtar daoine chun bheith ag taisteal agus ag foghlaim faoi 
shochaithe agus faoi chultúir éagsúla toisc gurb ann do láithreáin oidhreachta cultúrtha; 
á dhéanamh, dá bhrí sin, an éagsúlacht, an comhtháthú, an cuimsiú sóisialta, an 
dlúthpháirtíocht agus an tsaoránacht chomhroinnte, an t-idirphlé agus an tuiscint 
fhrithpháirteach a chur chun cinn; ag meabhrú, dar leis an tuarascáil ar 
Eorabharaiméadar Speisialta 466 Nollaig 2017 maidir leis an Oidhreacht Chultúrtha, 
gur aontaigh 72% de daoine san aoisghrúpa 15-24, a ghlac páirt i suirbhé, gur féidir 
tionchar a imirt ar rogha cinn scríbe laethanta saoire daoine más ann don oidhreacht 
chultúrtha1; ag cur i bhfios an ról atá ag an tionscnamh DiscoverEU i ndáil leis an méid 
sin; á chur i bhfios gur cheart an tionscnamh seo a chur chun cinn mar chomhlánú ar 
oideachas agus oiliúint daoine óga; á mheabhrú, áfach, a sheasamh nach féidir leanúint 
leis an tionscnamh sin trí Erasmus+ ach amháin le cistiú leordhóthanach don chlár sa 
chéad chreat airgeadais ilbhliantúil eile; ag tabhairt dá aire, thairis sin, nach ndeachaigh 
an tionscnamh chun sochair do dhaoine óga go cothrom; á iarraidh ar an gCoimisiún 
tuilleadh feabhais a chur ar chomhionannas deiseanna ar a rochtain, le haird ar leith á 
thabhairt ar dheis a thabhairt do dhaoine óga a mbíonn níos lú deiseanna acu, ó limistéir 
thuaithe agus iargúlta na mBallstát, agus ó Bhallstáit nach bhfuil naisc mhaithe iarnróid 
acu le tíortha eile AE, chun páirt a ghlacadh;

1 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882
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4. á athdhearbhú an tionchar dearfach atá ag earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta 
maidir le cur chun cinn na turasóireachta inbhuanaithe agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
measúnú breise a dhéanamh ar bhealaí chun tacú leo; á mheabhrú ról CETFT agus go 
háirithe ról chlár LEADER; á chur i bhfios go gcothaíonn cláir Erasmus+ agus an Cór 
Dlúthpháirtíochta Eorpach malartuithe turasóireachta agus cultúrtha laistigh den Eoraip 
agus gur deis iad chun luachanna cultúrtha AE a chaomhnú; ag aithint an ról lárnach atá 
ag Príomhchathracha Cultúir na hEorpa maidir le cathracha agus réigiúin a chur chun 
cinn mar go ndéanann siad, trína dtionscadail chultúrtha, ealaíonta agus shóisialta a 
leagan síos laistigh de chreat eacnamaíoch, coincheapa inbhuanaithe turasóireachta a 
chomhtháthú ann;

5. á iarraidh ar na Ballstáit agus ar gheallsealbhóirí ábhartha eile an turasóireacht 
chultúrtha inbhuanaithe a chur chun cinn tuilleadh, a bhféadfadh forbairt fhoriomlán 
áitiúil agus réigiúnach a bheith mar thoradh uirthi, agus aird ar leith á tabhairt ar 
gheilleagair áitiúla, ar chultúir, ar stíleanna maireachtála agus ar thraidisiúin agus á 
áirithiú go mbeidh pobail áitiúla agus tionscail, FBManna agus geallsealbhóirí ábhartha 
eile rannpháirteach go dlúth ar bhealach rannpháirteach agus cothrom; ag tabhairt dá 
aire a thábhachtaí atá úinéireacht an phobail chun cuimsiú na bpobal áitiúil a fheabhsú; 
á mheas gur cheart bearta a chur chun cinn do na réigiúin sin a bhfuil gá acu le haistriú i 
dtreo samhlacha turasóireachta inbhuanaithe;

6. á chur i bhfios na deiseanna a chuirtear ar fáil le teicneolaíochtaí nua maidir leis an 
turasóireacht a chur chun cinn agus á iarraidh go ndéanfaí bearta chun dlús a chur leis 
an gclaochlú digiteach ionas go mbeidh siad níos ullmhaithe do chásanna a bheidh ann 
amach anseo; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé an oidhreacht chultúrtha a 
dhigitiú, mar fhoinse oideachais agus taighde agus mar uirlis caomhnaithe freisin; á 
iarraidh ar an gCoimisiún úsáid uirlisí digiteacha in earnáil na turasóireachta cultúrtha a 
spreagadh agus tacú leo; á chur i bhfáth an ról atá ag na Cistí Comhtháthaithe, agus go 
háirithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, chun go bhféadfar, trí úsáid a bhaint 
as modhanna digiteacha, maoiniú a thabhairt do thionscnaimh turasóireachta agus do 
theicnící atógála agus caomhnaithe ina bhfuil láithreáin ró-leochaileacha le cuairt a 
thabhairt orthu;

7. á chreidiúint go bhfuil agus gur gá ról méadaitheach a bheith ag tionscnóirí turas i gcur 
chun cinn na turasóireachta inbhuanaithe trí, inter alia, custaiméirí a spreagadh chun a 
ndramhaíl a laghdú, gníomhaíochtaí inbhuanaithe a chur chun cinn agus oideachas a 
chur orthu faoi na háiteanna a bhfuil siad ar cuairt, go háirithe luach agus cosaint na 
hoidhreachta cultúrtha; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil ról ríthábhachtach 
ag treoraithe gairmiúla turasóireachta chun an oidhreacht chultúrtha a chur chun cinn 
agus dá bhrí sin á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go n-aithnítear a ngairm mar is ceart 
agus go bhfuil cosaint leordhóthanach acu ar mhargadh an tsaothair; á chur i bhfáth an 
gá le turasóireacht inbhuanaithe a chur chun cinn, ní hamháin san Aontas, ach i dtríú 
díortha freisin;

8. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór, don cur chuige iomlánaíoch i leith na 
turasóireachta cultúrtha inbhuanaithe, níos mó rannpháirtíochta líonraí na sochaí 
shibhialta agus comhar níos fearr laistigh agus idir na Ballstáit agus na húdaráis áitiúla a 
chur san áireamh;

9. á áitiú go bhfuil gá, gan dochar do phrionsabal na coimhdeachta, acmhainneacht na 



AD\1216330GA.docx 5/9 PE648.598v02-00

GA

mBallstát a chur chun cinn, nó cur lena n-acmhainneacht, san oideachas agus in oiliúint 
i réimse na turasóireachta inbhuanaithe agus freagraí; á iarraidh go ndéanfaí 
infheistíocht i gcláir oideachais, lena n-áirítear úsáid teicneolaíochtaí fíorúla, d’fhonn 
béim a leagan ar luach chosaint na hoidhreachta cultúrtha; á mheabhrú a thábhachtaí atá 
sé oiliúint a chur ar cheardaithe oilte agus an gá atá le malartuithe Eorpacha le saineolas 
dúchasach; á chreidiúint gur gá cláir oiliúna agus uas-scilithe turasóireachta 
saincheaptha a fhorbairt; ag spreagadh rannpháirtíocht trí ghníomhaíochtaí saorálaíochta 
trí chláir agus tionscnaimh de chuid an Aontais amhail an Cór Dlúthpháirtíochta 
Eorpach;

10. á chur i bhfáth an gá le staidéar a dhéanamh ar athléimneacht na hoidhreachta cultúrtha 
agus ag tabhairt dá aire an t-idirchaidreamh idir an turasóireacht inbhuanaithe agus an 
oidhreacht chultúrtha; á chreidiúint gur féidir leis an turasóireacht chultúrtha feidhmiú 
mar chatalaíoch chun an tuiscint fhrithpháirteach ar dhaoine san Aontas a neartú trí chur 
ar a gcumas eolas a chur ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa ina héagsúlacht ar fad; á 
thabhairt chun suntais an gá leis na ceachtanna a foghlaimíodh ó Bhliain Eorpach na 
hOidhreachta Cultúrtha a chur san áireamh; á mheabhrú go ndearnadh go leor 
tionscnamh ar leibhéal AE, náisiúnta agus áitiúil chun an turasóireacht inbhuanaithe a 
fheabhsú tríd an oidhreacht chultúrtha a chomhtháthú i mbeartais chomhshaoil, 
ailtireachta agus pleanála; á mheas gur gá oidhreacht thionsclaíoch na réigiún atá ag 
athrú a chosaint chun deiseanna nua eacnamaíocha agus gairmiúla a chumasú sna 
limistéir sin; á athdhearbhú an gá le feasacht a mhúscailt maidir le cosaint oidhreachta i 
measc na ngníomhaithe go léir, lena n-áirítear an baol go ndéanfar trádáil 
neamhdhleathach ar earraí cultúrtha; á chur i bhfios nach mór do mhachnamh ar bith ar 
thurasóireacht inbhuanaithe léargas eile a thabhairt ar shaothair agus ar earraí cultúrtha a 
creachadh, a goideadh nó a fuarthas go mídhleathach le linn cogaí; ag spreagadh cur 
chun cinn sármhaitheas sa turasóireacht chultúrtha inbhuanaithe; á iarraidh ar na 
Ballstáit bearta a dhéanamh chun comhoibriú idir saineolaithe sa turasóireacht 
chultúrtha a chothú agus chun comhar agus malartú dea-chleachtas san earnáil a chur 
chun cinn;

11. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an easpa pleananna bainistíochta cuí do shuíomhanna 
oidhreachta cultúrtha agus an tionchar a bhíonn ag sreafaí turasóireachta 
drochbhainistithe, forbairt neamhrialaithe agus tráchtearrú iomarcach; á chur in iúl gur 
cúis bhuartha di freisin go bhféadfar maoiniú chun oidhreacht chultúrtha a chosaint a 
laghdú mar gheall ar an gcor chun donais eacnamaíoch, a bhféadfadh tionchar a bheith 
aige ar mhaoiniú don chultúr ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon; 
ag tathant ar na Ballstáit sásraí láidre a chur i bhfeidhm chun sreafaí turasóireachta 
neamh-inbhuanaithe a chosc; á thabhairt chun suntais an gá atá le bearta iomchuí 
coisctheacha agus oiriúnaithe chun éifeachtaí an athraithe aeráide agus tubaistí nádúrtha 
a theorannú; á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí sonracha a mholadh chun an 
oidhreacht chultúrtha a chaomhnú agus a chosaint i bhfianaise na nguaiseacha nádúrtha 
agus de dhéanamh an duine; á iarraidh go ndéanfaí na láithreáin chultúrtha Eorpacha is 
mó atá i mbaol a shainaithint ar leibhéal AE; á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá 
cistí an Aontais chun láithreáin oidhreachta cultúrtha a chosaint agus á iarraidh go 
gcuirfí maoiniú leordhóthanach ar fáil i ndáil leis sin;

12. á thabhairt chun suntais an ról tábhachtach a d’fhéadfadh a bheith ag an oideachas agus 
tionscnaimh AE a chur chun cinn chun taisteal chuig níos lú áiteanna aitheanta agus 
coitianta a spreagadh agus chun cabhrú le fáil amach faoi áiteanna eile, amhail ceantair 
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thuaithe, agus taisteal íseal séasúrach; ag moladh go ndéanfaí tuilleadh iarrachtaí chun 
inbhuanaitheacht agus inrochtaineacht sa turasóireacht a chur chun cinn, go háirithe do 
dhaoine scothaosta agus do dhaoine atá faoi mhíchumas agus i bhfianaise na srianta 
leanúnacha taistil sa mheántéarma; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá tionscnaimh lena 
gcuirtear chun cinn rochtain uathrialaitheach ar shuíomhanna do dhaoine a bhfuil a 
soghluaisteacht laghdaithe acu; á chur in iúl gur geal leis na Duaiseanna Eorpacha don 
Turasóireacht Chliste ina bhfuil ceithre chatagóir shonracha d’inrochtaineacht, 
inbhuanaitheacht, digitiú agus oidhreacht chultúrtha agus cruthaitheacht;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún tuilleadh tacaíochta a thabhairt d’fhorbairt tionscnamh 
turasóireachta cultúrtha sna réimsí sin nach mbaintear leas as an acmhainneacht atá 
iontu; ag tabhairt dá aire a thábhachtaí atá sé tionscnaimh urramacha comhshaoil a chur 
chun cinn chun críocha turasóireachta inbhuanaithe, lena n-áirítear bealaí cultúrtha agus 
traidisiúnta agus imeachtaí cultúrtha uile-Eorpacha, chun feasacht a mhúscailt maidir le 
tábhacht chultúr na hEorpa;

14. á mheas go gcabhraíonn an clár maidir le Bealaí Cultúrtha a sheol Comhairle na hEorpa 
chun aird a tharraingt ar stair éagsúil na hEorpa agus chun an oidhreacht chultúrtha a 
chur chun cinn; ag tabhairt dá aire a thábhachtaí atá sé díol spéise do thurasóirí a 
nascadh; á chreidiúint go bhfuil acmhainneacht mhór ag an gclár do ghnólachtaí beaga, 
idirphlé idirchultúrtha agus comhar trasnáisiúnta, agus go gcaithfidh sé forbairt trí thacú 
le hinbhuanaitheacht sa turasóireacht, lena n-áirítear an oidhreacht chultúrtha a chosaint;

15. á thabhairt chun suntais an gá le cabhrú leis na Ballstáit spiorad fiontraíochta a chur 
chun cinn in earnáil na turasóireachta agus i dtionscail ghaolmhara trí Chistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa; á chreidiúint gurb iad na saoránaigh na 
hambasadóirí is fearr don stair, saibhreas cultúrtha agus traidisiúin réigiúnacha; ag 
aithint an ról atá ag an gcomhgheilleagar in earnáil na turasóireachta agus á chur in iúl 
gur geal leis gur tugadh comhaontú chun críche idir an Coimisiún agus ardáin an 
gheilleagair chomhoibríoch chun príomhshonraí maidir le cóiríocht turasóireachta a 
fhoilsiú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé cothromaíocht a bhaint amach idir 
trédhearcacht agus cosaint príobháideachais agus, ag an am céanna, leanúint den 
chomhar le hardáin chun beartais maidir le turasóireacht inbhuanaithe a fhorbairt ar 
bhonn fianaise;

16. á chur i bhfáth athléimneacht na hearnála le linn ghéarchéim COVID-19 agus á chur in 
iúl gur geal leis na tairiscintí turasóireachta cultúrtha digiteacha atá ag teacht chun cinn, 
amhail turais mhúsaeim ar líne agus turais threoraithe fhíorúla chathracha na hEorpa; á 
chur in iúl gur cúis bhuartha, áfach, an tionchar atá ag géarchéim COVID-19 ar an 
turasóireacht, atá i measc na n-earnálacha is mó atá buailte ag srianta taistil agus dúnadh 
ionad éagsúil agus suíomhanna cultúrtha éagsúla; á chreidiúint go bhféadfadh athrú 
suntasach ar roghanna cinn scríbe agus iompraíocht na dturasóirí a bheith mar thoradh 
ar thionchar COVID-19; ag tabhairt dá aire, ina leith sin, a thábhachtaí atá sé aistriú ón 
ollturasóireacht go cineálacha eile turasóireachta cultúrtha agus inbhuanaithe a chur 
chun cinn; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá straitéis maidir leis an turasóireacht 
inbhuanaithe lena gcomhlíontar freisin spriocanna aeráide 2050 an Aontais, lena 
gcuirtear daoine i gcroílár na straitéise sin agus lena n-áirítear bearta ábhartha tacaíochta 
agus téarnaimh; á chur i bhfáth an gá leis an turasóireacht a áireamh mar réimse 
tosaíochta i bplean téarnaimh AE agus béim á leagan ar an turasóireacht inbhuanaithe 
agus ar mhargaíocht fhreagrach chríochach; á iarraidh ar na Ballstáit bearta tacaíochta 
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saincheaptha a chur chun feidhme don turasóireacht chultúrtha; ag cur béim ar a 
thábhachtaí atá sé sreafaí gníomhacha turasóireachta a chothú agus a choinneáil idir AE 
agus an Ríocht Aontaithe tar éis na hidirthréimhse.
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