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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheas, chun bréagaisnéis agus mífhaisnéis a chomhrac, iontaobhas sna meáin a 
athbhunú agus cur i gcoinne bagairtí ar an daonlathas, go bhfuil gá le straitéis 
chuimsitheach AE maidir le litearthacht meán agus faisnéise, a fhorbrófar i gcomhar leis 
na Ballstáit agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus lena ndíreofar ar gach duine 
in AE a chumhachtú chun foinsí nuachta a shainaithint agus measúnú criticiúil a 
dhéanamh ar inneachar na meán, an difríocht atá idir ábhar eagarthóireachta agus ábhar 
tráchtála a thuiscint, agus an difríocht atá idir tuairimí agus fíorais a aithint; á 
chreidiúint go bhfuil ríthábhacht leis na meáin agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta 
chun litearthacht sna meáin a chothú agus cabhrú le scaipeadh na fuathchainte a chosc;

2. á chur i bhfáth go bhfuil saoirse na meán ag meathlú go mear ar fud na hEorpa le deich 
mbliana anuas, agus dúshláin os a gcomhair á dtabhairt chun suntais i gcásanna cúirte, i 
bhfiosrúcháin oifigiúla agus i dtuarascálacha ó institiúidí AE agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha; á chreidiúint, bíodh is gur féidir le réimse de thosca dlíthiúla, 
polaitiúla agus eacnamaíocha a bheith ina siocair leis an meathlú, ní foláir d’institiúidí 
AE cearta bunúsacha shaoirse agus iolrachas na meán a urramú agus a chosaint mar 
cholún bunriachtanach den daonlathas a chumhdaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha 
an Aontais Eorpaigh;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar an Ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí chun dul i 
ngleic leis an mbréagaisnéis agus an mhífhaisnéis – a bhfuil mar aidhm leis an bonn a 
bhaint ón iontaobhas atá i mboinn dhaonlathacha na hEorpa – iad a shainaithint mar 
bhagairt ar an Aontas Eorpach agus a Bhallstáit, agus méadú leormhaith ar acmhainní 
airgeadais agus pearsanra a mholadh chun an feiniméan sin a chomhrac;

4. á chur in iúl gur geal léi seoladh na Faireachlainne Eorpaí um na Meáin Dhigiteacha le 
déanaí, ardán atá dírithe ar chabhrú le seiceálaithe fíricí agus taighdeoirí dul i mbun 
líonrú agus faisnéis a chur ar fáil do chleachtóirí na meán, do mhúinteoirí agus do 
dhaoine chun cabhrú leo tuiscint níos fearr a fháil ar an mbréagnuacht; á chur in iúl go 
bhfuil sí muiníneach go gcabhróidh an fhaireachlann le dea-chleachtais a bhailiú agus 
cláir litearthachta sna meáin a chur in oiriúint de réir na dtorthaí is déanaí; á iarraidh go 
ndéanfar faisnéis a bhaineann le sábháilteacht phoiblí a chur i láthair ar bhealach atá 
soiléir agus simplí, lena n-áirítear i bhformáidí inrochtana agus inúsáidte do dhaoine 
faoi mhíchumas;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le tíortha is 
iarrthóirí agus le heagraíochtaí na sochaí sibhialta chun curaclaim a fhorbairt maidir le 
litearthacht sna meáin agus litearthacht sonraí, agus feasacht algartamach, agus 
teagmháil a dhéanamh le gach duine atá ina gcónaí sna tíortha sin trí oideachas 
foirmiúil, seachfhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, agus trí fhoghlaim ar feadh an tsaoil; á 
mheas gur cheart go mbeadh rochtain ag iriseoirí ar oiliúint leormhaith agus gur féidir é 
sin a bhaint amach trí oiliúint sa láthair oibre agus trí oiliúint a thairgeann scoileanna 
iriseoireachta araon; á chreidiúint gur féidir leis an bPlean Gníomhaíochta don 
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Oideachas Digiteach ról a bheith aige ó thaobh na dtionscnamh sin a éascú de, fad is go 
n-áirítear litearthacht sna meáin i measc a thosaíochtaí;

6. á iarraidh go ndéanfaí litearthacht sna meáin a chuíchóiriú agus a chomhtháthú i gcláir 
eile AE lena dtacaítear leis an oideachas agus leis na meáin mar uirlis don chuimsiú 
agus go spreagfaí daoine chun smaointeoireacht chriticiúil a fhorbairt;

7. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé iolrachas sna meáin ar líne agus as líne a áirithiú, atá 
faoi bhagairt thromchúiseach faoi láthair i ngeall ar chomhchruinniú iomarcach 
d’úinéireacht na meán, agus á chur i bhfios, mar thoradh air sin, go bhféadfadh sé go 
mbeadh gníomhaithe ceannasacha in earnáil na meán agus úsáid á baint acu as faisnéis 
ar mhaithe le cuspóirí polaitiúla, sóisialta agus tráchtála a shaothrú agus a bheadh ina 
mbagairt ar an iomaíocht dhaonlathach, lena n-áirítear ar an leibhéal áitiúil agus 
réigiúnach; á iarraidh go mbeadh machaire comhréidh agus soiléireacht dhlíthiúil ann 
chun cáilíocht, éagsúlacht agus iontaofacht na faisnéise a bhfuil fáil air a áirithiú agus á 
aithint go bhfuil sé de dhualgas agus d’oibleagáid dhearfach araon ar na húdaráis 
phoiblí staonadh ó shrian a chur ar an tsaoirse tuairimí a nochtadh agus creat dlíthiúil 
agus beartais a ghlacadh lena gcothófar an fhorbairt ar na meáin a bheidh saor agus 
iolraíoch; á mheabhrú an gá atá le faisnéis thrédhearcach a mhéid a bhaineann le 
húinéireacht na meán agus a foinsí cistithe agus á athdhearbhú gur cheart go mbeadh an 
fhaisnéis sin so-inrochtana don phobal i gcoitinne chun iontaobhas sna meáin a chothú;

8. á chur i bhfios go láidir gur minic le gairmithe agus ealaíontóirí a bheith ag obair i 
ndálaí forbhásacha a mhéid a bhaineann lena gconarthaí, tuarastáil agus ráthaíochtaí 
sóisialta, lena gcuirtear i mbaol a gcumas oibriú go héifeachtach agus lena gcuirtear bac 
ar iolrachas agus saoirse na meán ar an gcaoi sin; á iarraidh ar an gCoimisiún oibriú go 
dlúth leis na Ballstáit chun stádas agus dálaí oibre na n-ealaíontóirí a fheabhsú;

9. á chur i bhfios go láidir gurb é a dearcadh go bhfuil cumhdach neamh-idirdhealaitheach, 
cuimsitheach agus cothrom na meán bunriachtanach do shochaí shaor agus eolach san 
Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit réimse meán a chur chun cinn a 
bheidh cuimsitheach agus ina n-urramófar comhionannas inscne, ina mbeidh poist 
chruthaitheacha agus chinnteoireachta ag daoine de ghrúpaí mionlaigh, imircigh agus 
dídeanaithe, mar aon le daoine ar de phobail LADTI+ iad agus ag daoine faoi 
mhíchumas, agus go dtacófar le tionscadail na meán a bheidh ilteangach agus saor ó 
bhacainní, lena rannchuideofaí le laghdú a dhéanamh ar steiréitíopaí sna meáin;

10. á mheas gur cheart, sa chomhrac i gcoinne na bréagaisnéise agus na mífhaisnéise, go 
mbeadh croíphrionsabail na rochtana ar fhaisnéis agus thar aon ní eile, an tsaoirse 
tuairimí a nochtadh, lena n-áirítear saoirse ealaíne, i réim i gcónaí i measc chúlra an 
chruinnis, an neamhspleáchais, na cothroime, na rúndachta, na daonnachta, na 
cuntasachta agus na trédhearcachta; á chur in iúl gur cúis bhuartha di na cásanna ina 
bhfuil rialtais ag baint an bhoinn ó shaoirse na meán, lena n-áirítear saoirse ealaíne, faoi 
scáth an chomhraic i gcoinne na bréagaisnéise; ag aithint an chirt chun saoirse ealaíne 
agus an gá atá ann leis sin a thabhairt chun suntais i gcomhthéacs chreat níos leithne na 
saoirsí bunúsacha agus na saoirse tuairimí a nochtadh; á chur i bhfios go láidir an gá atá 
leis an tsaoirse tuairimí ealaíonta a nochtadh a áireamh i measc chuspóirí sonracha 
Eoraip na Cruthaitheachta 2021-2027;
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11. á mheas nach foláir d’aon sásra de chuid AE sa todhchaí maidir leis an daonlathas, an 
smacht reachta agus cearta bunúsacha saoirse na meán a chumhdach, lena n-áirítear 
saoirse ealaíne, mar cholún bunriachtanach na gcóras daonlathach;

12. á mheabhrú gur dlúthchuid d’aon daonlathas iad na meáin atá neamhspleách, 
neamhchlaonta, gairmiúil agus freagrach, a bhfuil mar aidhm leo eolas a chur ar fáil 
agus díospóireacht a spreagadh; á thabhairt chun suntais go bhfuil freagracht 
thábhachtach ar na meáin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus go háirithe ar mheáin 
na seirbhíse poiblí freastal a dhéanamh ar leas an phobail agus léiriú leormhaith a 
thabhairt ar éagsúlacht chultúrtha, theangeolaíoch, shóisialta agus pholaitiúil ár 
sochaithe agus an pobal a chur ar an eolas go forleathan faoi gach ábhar is ábhartha dá 
ngnáthshaol laethúil, lena n-áirítear faisnéis neamhspleách agus oibiachtúil maidir le 
beartais agus gnóthaí AE; á chur in iúl go bhfuil tugtha faoi deara aici nach ndearnadh 
an éagsúlacht sin a léiriú go leormhaith i roinnt Ballstát agus nach bhfuil faisnéis 
leormhaith agus oibiachtúil á cur ar fáil ag na meáin maidir le beartais AE; á áitiú go 
bhfuil gá leis an gcás sin a réiteach;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus le heagraíochtaí na 
sochaí sibhialta straitéis earnáilsonrach chuimsitheach a fhorbairt lena n-áiritheofar 
rochtain chothrom ar fhoinsí iontaofa faisnéise, agus tacaíocht chun na meáin 
neamhspleácha agus an iriseoireacht ardcháilíochta a neartú, lena n-áirítear trí 
éiceachórais nuachta áitiúla a athbheochan; á chur i bhfáth go rannchuideoidh an 
straitéis sin le dul i ngleic go héifeachtach le scaipeadh na bréagaisnéise agus na 
mífhaisnéise, lena n-áirítear le linn feachtais toghchán;

14. á thabhairt chun suntais gur leas poiblí ríthábhachtach atá sna meáin nuachta lena ligtear 
do dhaoine cinntí eolacha a dhéanamh; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, a ríthábhachtaí atá 
rochtain ar fhaisnéis agus ar iriseoireacht ardcháilíochta don daonlathas; á athdhearbhú 
a thábhachtaí atá sé an chosaint ar iriseoirí agus foinsí iriseoireachta a áirithiú; á iarraidh 
ar an gCoimisiún staidéir agus cúrsaí ar iriseoireacht neamhspleách a áireamh i 
dtionscadail agus cláir iomchuí a fhaigheann maoiniú ó AE;

15. á mheas go ndéanann idirghabhálacha stáit nó brú tráchtála an bonn a bhaint ón 
iriseoireacht neamhshrianta agus ón díospóireacht dhaonlathach; á chur in iúl go bhfuil 
sí den tuairim go bhfuil tábhacht freisin le saoirse na meán a dhaingniú agus, faoi 
choinníollacha áirithe, freagracht  eagarthóireachta a ghlacadh ó thaobh faisnéis a 
sholáthar ar ardáin mhórscála de a fhoilsíonn nó a chraolann nuacht agus cláir go 
díreach nó trí úsáideoirí; á chur i bhfáth go bhfuil gá le comhar níos fearr a bheith ann 
idir na húdaráis agus ardáin ar líne chun dul i ngleic leis an bhfuathchaint; á mheabhrú 
gur dréachtaíodh rialacha le Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc chun aghaidh a 
thabhairt ar shaincheist na fuathchainte, an chosaint do mhionaosaigh, neamhspleáchas 
rialtóirí náisiúnta na meán, trédhearcacht, oibleagáidí maidir le litearthacht na meán 
agus fógraí a chur; á mheabhrú gur cheart go mbeadh cur chun feidhme na treorach agus 
an comhlíonadh ina leith trédhearcach, faoi réir meastóireachta agus a bheith mar aidhm 
leis saoirse leanúnach na meán a áirithiú san fhadtéarma;

16. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di an staid i roinnt Ballstát inar tugadh dlíthe maidir 
leis na meáin isteach lenar lamháladh do chur isteach polaitiúil ar bhonn níos mó, inar 
cuireadh d’iallach ar na meáin phoiblí agus phríobháideacha prionsabal na 
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neamhchlaontachta a thréigean mar thoradh air, rud a dtacaítear leis, inter alia, san 
fhianaise ó Innéacs Domhanda de Shaoirse an Phreasa 2020 de chuid na dTuairisceoirí 
gan Teorainneacha;

17. á iarraidh ar an Ballstáit go ndéanfar cosaint níos fearr ar shábháilteacht phearsanta na 
n-iriseoirí agus go háirithe iriseoirí iniúchacha a áirithiú; á chur i bhfáth gur cuid 
riachtanach d’iriseoireacht iniúchach é an sceithireacht; á áitiú nach foláir d’iriseoirí, 
agus iad ag gníomhú ar mhaithe le leas an phobail, a bheith faoi réir cosaint dhlíthiúil 
seachas ionchúiseamh dleathach; á chur i bhfáth go ndéantar an tsaoirse tuairimí a 
nochtadh a chur i mbaol le gníomhartha imeaglaithe ionsaithe, lena n-áirítear 
cibearbhulaíocht i gcoinne iriseoirí; ag cur béim ar an tábhacht ar leith a bhaineann le 
foinsí iriseoireachta a chosaint; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go soláthróidh a 
gcreataí dlíthiúla agus cleachtais forfheidhmithe dlí tacaíocht, cosaint agus cúnamh 
d’iriseoirí agus do ghairmithe na meán; á athdhearbhú a hiarrata ar an gCoimisiún treoir 
frith-SLAPP (cás dlí straitéiseach i gcoinne rannpháirtíocht phoiblí) a mholadh;

18. á iarraidh ar an Ballstáit agus ar eagraíochtaí na meán a ráthú gur féidir le hiriseoirí a 
gcuid oibre a dhéanamh de réir na gcaighdeán is airde trí luach saothair cóir, dálaí 
maithe oibre, an chosaint ar fhoinsí iriseoireachta, tacaíocht eagarthóireachta do 
thaighde iriseoireachta agus eagarthóireacht neamhspleách a áirithiú, le hoiliúint 
ardcháilíochta leanúnach do ghairmithe conarthacha agus do shaorghairmithe na meán 
araon mar réamhriachtanais do thuairisciú atá cothrom agus fíorasbhunaithe;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún a thacaíocht dhíreach agus indíreach d’iriseoireacht 
ardcháilíochta agus d’eagraíochtaí neamhspleácha na meán a mhéadú trí phrionsabal an 
fheidhmithe neamhspleách a áirithiú; á chur i bhfios go raibh na meáin ag dul i ngleic le 
cliseadh córasach margaidh lenar cuireadh bac ar inbhuanaitheacht na hiriseoireachta 
ardcháilíochta, go háirithe i margaí beaga, lena n-áirítear margaí áitiúla agus 
réigiúnacha na meán, i bhfad roimh ghéarchéim COVID-19; á chreidiúint gur cheart go 
mbeadh tacaíocht bhreise a thugtar le linn ghéarchéim COVID-19 dírithe ar earnáil na 
meán ó rud é gur cuid ríthábhachtach é an rochtain ar fhaisnéis sa chomhrac i gcoinne 
na paindéime;

20. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach an timpeallacht cheart agus machaire comhréidh a 
chruthú chun maolú a dhéanamh ar éifeachtaí suaiteacha shamhail ghnó na n-ardán 
ceannasach ar líne, rud a rannchuidigh le lucht léitheoireachta agus leis an bhfógraíocht 
aistriú chuig ardáin ar líne den chuid is mó; á chur i bhfáth go bhfuil an fhógraíocht ar 
an idirlíon ag éirí níos micri-spriocdhírithe agus go bhfuil an t-ioncam a ghintear léi ag 
méadú ar bhonn leanúnach, a théann chun sochair do na hardáin ar líne den chuid is mó, 
rud a chiallaíonn nach foláir do sheirbhísí na meán tairiscintí nua agus nuálacha a chur 
ar fáil; á thabhairt chun suntais go mbeadh i gceist leis an gcreat ceart, inter alia, 
déileáil leis an timpeallacht ar líne ar an mbealach céanna le mar a dhéileálfaí leis an 
timpeallacht as líne, lena n-áirítear i ndáil le fógraíocht agus cánachas; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé nuashonrú a dhéanamh ar dhlí iomaíochta AE maidir leis an margadh 
digiteach agus á thabhairt chun suntais an gá atá le freagrachtaí a mhéadú agus 
nuashonrú a dhéanamh ar an gcreat dliteanais i gcás ardáin ar líne; á mheas nach foláir 
do na hardáin ar líne ina gcáil mar gheatóirí, déanamh deimhin de go mbeidh rochtain 
éasca ar inneachar iontaofa agus ardcháilíochta na meán agus nach mbainfear óna 
bhonn; á chreidiúint gur cheart go mbeadh na bearta a dhéanfaidh na hardáin sin a 
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bheith curtha in oiriúint do na margaí ábhartha, lena n-urramaítear dlíthe náisiúnta 
teanga agus teangacha réigiúnacha; á chur i bhfáth, áfach, gur cheart d’oibleagáidí nua a 
bheith comhréireach agus gur cheart go gcuirfí an sciar den mhargadh agus acmhainn 
airgeadais na soláthraithe ábhartha san áireamh ina gcur chun feidhme praiticiúil chun 
cabhrú le machaire comhréidh a bheith ann agus iomaíocht a chur chun cinn in ionad é a 
shrianadh;

21. á thabhairt chun suntais gur struchtúir lárnacha iad eagraíochtaí áitiúla agus pobail na 
meán chun faisnéis agus fíorais a bhaineann le himeachtaí ealaíonta agus cultúrtha 
áitiúla agus mionlaigh a chur chun cinn, a léiriú agus a scaipeadh; á mheas gur uirlis 
thábhachtach iad chun iolrachas sna meáin agus timpeallacht ilchultúrtha a choimeád 
san Eoraip; á mheas gur cheart go n-áireofaí soláthraithe poiblí na meán mar 
gheallsealbhóirí i gcláir AE atá tiomanta d’iriseoireacht agus do litearthacht sna meáin a 
chur chun cinn, agus á iarraidh ar an Ballstáit tacaíocht leormhaith a thabhairt dóibh, 
lena n-áirithítear go ndéanfaidh siad a róil oideachasúla agus cultúrtha a chur i gcrích;

22. á aithint gurb é an t-idirlíon an fhoinse nua dhigiteach choiteann faisnéise, lena dtugtar 
deiseanna nua do dhaoine a bheith rannpháirteach, idirphlé a dhéanamh, tuairimí a 
chruthú agus faisnéis a roinnt; á thabhairt chun suntais go bhfuil iarmhairtí suntasacha 
ag cinntí a dhéanann ardáin na meán – e.g. a mhéid a bhaineann lena gcaighdeáin 
chomhphobail nó algartaim mholta – i gcás fheidhmiú na saoirse tuairimí a nochtadh, an 
ceart chun faisnéis neamhchlaonta a fháil, shaoirse na meán, an iolrachais agus an 
daonlathais; á iarraidh ar AE coimircí a áirithiú chun go ndéanfaidh ardáin cearta 
bunúsacha agus saoirse cainte a urramú;

23. á chur i bhfáth nach foláir do na Ballstáit a ráthú go mbeidh seirbhís phoiblí na meán 
saor ó chinsireacht agus tionchar polaitiúil, ós rud é go bhfuil sé de dhualgas uirthi a 
bheith iolraíoch agus an pobal a choinneáil ar an eolas, agus éagsúlacht chultúrtha agus 
pholaitiúil á léiriú ag an am céanna; ag tathant ar rialtais na mBallstát gan cur isteach ar 
chinntí eagarthóireachta;

24. á mheabhrú conclúidí 2018 ón gComhairle maidir leis an inneachar Eorpach sa 
gheilleagar digiteach a neartú, lena n-aithnítear ábharthacht an inneachair arna ghiniúint 
ag na meáin, ‘mar aon le hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha eile’ a bheith mar 
‘cholúin ríthábhachtacha d’fhorbairt shóisialta agus eacnamaíoch na hEorpa’.
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