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Ábhar: Tuairim ar na moltaí maidir leis na caibidlíochtaí i gcomhair comhpháirtíocht nua 
le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann 
(2020/2023(INI))

A Chathaoirleacha, a chairde,

Thar ceann an Choiste um Chultúr agus um Oideachas, ba mhaith liom tuairim Choiste CULT 
a chur faoi do bhráid – i bhfoirm litreach – i ndáil leis an tuarascáil thuasluaite. Mar a iarradh, 
leagtar amach an tuairim mar rannchuidiú leis an rún.

Má bhíonn aon cheist agat maidir lenár dtuairim nó más mian leat aon phointe atá inti a phlé, 
ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil liom. 

Le dea-mhéin,

Sabine Verheyen
Cathaoirleach, An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
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MOLTAÍ

A. de bhrí nach mór go mbeadh cosaint agus cur chun cinn na héagsúlachta cultúrtha agus 
teangeolaíche mar bhunchloch aon chomhaontaithe leis an Ríocht Aontaithe amach 
anseo;

B. de bhrí gur cuid lárnach é an comhar i réimsí an oideachas, an chultúir agus an 
mhalartaithe óige de dhlúthghaolmhaireacht chomhoibríoch agus tháirgiúil le tríú tír ar 
bith; de bhrí gur comhpháirtí ríthábhachtach de chuid an Aontais í an Ríocht Aontaithe i 
réimsí an oideachais, an chultúir, na hóige agus na foghlama teanga; de bhrí, cé go 
bhfuil an comhaontú nua deartha chun próiseas dibhéirseachta a bhainistiú, gur cheart 
don Aontas agus don Ríocht Aontaithe iarracht a dhéanamh cur leis an dlúthchomhar 
mór atá ann cheana sna réimsí sin ar bhonn na bhfréamhacha comhchoiteanna arna 
mbunú le linn chomhaltas na Ríochta Aontaithe den Aontas, a mhair 47 mbliana; de 
bhrí go gcuideodh rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gcláir Erasmus+, Eoraip na 
Cruthaitheachta agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh le tacú le dlúthchomhar 
leanúnach agus líonraí éifeachtacha agus iad a chothú;

 C. de bhrí go mbeadh luach soiléir ag rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe i gclár 
Erasmus+ do thairbhithe an chláir sa Ríocht Aontaithe agus ar fud an Aontais; de bhrí 
nach mór go n-urramófaí gach riail ábhartha agus coinníoll rannpháirtíochta le 
rannpháirtíocht na Ríochta Aontaithe in Erasmus+, faoi mar a leagtar síos sa Rialachán 
maidir leis an gclár; de bhrí nach féidir leis an Ríocht Aontaithe cumhacht 
chinnteoireachta a theachtadh i ndáil leis an gclár; de bhrí go luann an Ríocht Aontaithe, 
ina sainordú caibidlíochta, go ndéanfaidh sí breithniú ar bheith rannpháirteach i 
ngnéithe de Erasmus+ ar bhonn am-shrianta;

D. de bhrí, go dtí seo, nach bhfuil aon rún curtha in iúl ag an Ríocht Aontaithe i dtaca le 
leanúint lena rannpháirtíocht i gclár Eoraip na Cruthaitheachta nó i gclár an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh;

E. de bhrí go dtugann an Ríocht Aontaithe dá haire, ina sainordú caibidlíochta, go ndéanfaí 
‘trádáil i seirbhísí closamhairc a chur chun cinn’ leis an gComhaontú leis an Aontas; de 
bhrí go raibh feidhm i gcónaí ag ‘exception culturelle’ i gcomhaontuithe saorthrádála le 
tríú tíortha agus nach bhfuil aon fhasach ann do chomhaontú saorthrádála de chuid an 
Aontais lena soláthraítear rochtain atá coibhéiseach le rochtain ar an margadh aonair do 
sholáthraithe seirbhíse de chuid na meán closamhairc atá lonnaithe lasmuigh den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE);

F. de bhrí go leagtar síos íoschaighdeáin le Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc le 
haghaidh sheirbhísí na meán closamhairc d’fhonn a áirithiú go ndéantar atarchur gan 
bhac ar sheirbhísí na meán closamhairc ar bhonn phrionsabal na tíre tionscnaimh;

G. de bhri go ndearnadh saorghluaiseacht earraí a thabhairt i gcomhréir le cosaint réada 
cultúrtha atá luachmhar ó thaobh na n-ealaíon, na staire nó na seandálaíochta trí rialacha 
an Aontais; de bhrí nach dtugann an Ríocht Aontaithe aon leid ina sainordú 
caibidlíochta maidir leis an gcaoi a bhfuil comhar beartaithe aici amach anseo i ndáil le 
réada cultúrtha a chosaint;
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1. á mheas gur cheart go soiléireofaí sa chomhaontú go ndéanfar éagsúlacht chultúrtha 
agus theangeolaíoch a urramú ann i gcomhréir le Coinbhinsiún UNESCO ar Éagsúlacht 
Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn;

2. á chur in iúl gur geal léi an ráiteas soiléir i dtreoracha caibidlíochta an Aontais gur 
cheart go gcuimseofaí idirphlé agus malartú i réimsí an oideachais agus an chultúir sa 
chaidreamh idir AE agus an Ríocht Aontaithe amach anseo; á chur in iúl gur oth léi go 
bhfuil uaillmhian den chineál céanna in easnamh i sainordú caibidlíochta na Ríochta 
Aontaithe; á chreidiúint gur réamhriachtanas é dlúthchomhar, lena gcuirtear le naisc atá 
ann cheana, i gcomhair gaolmhaireacht rathúil idir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe 
agus á iarraidh go mbeadh uaillmhian ann ina leith sin; á mheabhrú di gur 
bunriachtanach soghluaisteacht daoine aonair i dtaca le malartú a chothú agus á chur in 
iúl gur geal léi na forálacha i dtaca le soghluaisteacht ar mhaithe le staidéar, oiliúint 
agus malartú óige arna leagan amach i ndréacht-téacs an chomhaontaithe arna fhoilsiú 
ag an gCoimisiún; á chur in iúl gur cúis bhuartha di, áfach, nach ndéanann na forálacha 
lena rialaítear teacht isteach agus fanacht daoine nádúrtha chun críocha gnó riachtanais 
na hearnála cultúrtha agus cruthaithí a chomhlíonadh agus gur baol leo go ndéanfaí 
malartú cultúrtha leanúnach a shrianadh;

3. á chur in iúl gur geal léi ráiteas rialtas na Ríochta Aontaithe go bhfuil tiomantas aige fós 
i dtaca le malartuithe oideachais idirnáisiúnta; á athdhearbhú go dtacaíonn sí le 
rannpháirtíocht leanúnach na Ríochta Aontaithe i gclár Erasmus+; á mheabhrú di nach 
mór don Ríocht Aontaithe ranníocaíocht atá iomlán agus cothrom a dhéanamh chun 
bheith rannpháirteach sa chlár; ag cur béim ar an bhfíoras, má tá an Ríocht Aontaithe le 
bheith rannpháirteach in Erasmus+, nach mór di a bheith go hiomlán rannpháirteach sa 
chlár go ceann fhad iomlán an chláir faoi CAI; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé na 
coinníollacha riachtanacha do shoghluaisteacht foghlama faoi Erasmus+ a áirithiú sa 
Ríocht Aontaithe agus in AE araon, lena n-áirítear cóir chomhionann d’fhoghlaimeoirí 
ar mhalartú, mar shampla maidir le táillí teagaisc, rochtain éasca ar chroísheirbhísí agus 
le hualaigh airgeadais nó riaracháin gan údar cuí a sheachaint;

4. á aithint nach bhfuil aon rún curtha in iúl ag an Ríocht Aontaithe go dtí seo i dtaca le 
leanúint lena rannpháirtíocht i gclár Eoraip na Cruthaitheachta nó i gclár an Chóir 
Dlúthpháirtíochta Eorpaigh; á thabhairt dá haire go gcuirfidh an cinneadh srian ar 
dhlúthchomhar i réimsí an chultúir agus an mhalartaithe óige;

5. ag tacú amach is amach leis an tsoiléireacht atá i dtreoracha caibidlíochta an Aontais gur 
cheart seirbhísí closamhairc a eisiamh ó raon feidhme na comhpháirtíochta eacnamaíche 
agus ag tathant ar an gCoimisiún fanacht diongbháilte i dtaca leis an seasamh sin;

6. á chur i bhfáth nach féidir rochtain ar an margadh a ráthú do sheirbhísí closamhairc san 
Aontas ach amháin má chuirtear Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc chun feidhme 
go hiomlán, ionas go ndeonófar na cearta atarchurtha céanna don dá thaobh; á 
mheabhrú di go n-aicmeofar inneachar arb í an Ríocht Aontaithe a áit tionscnaimh fós 
mar ‘shaothair Eorpacha’ tar éis dheireadh na hIdirthréimhse, fad is go mbeidh saothair 
san áireamh i gcuóta inneachair na ‘saothar Eorpach’, arb iad a n-áit tionscnaimh tíortha 
nach Ballstáit iad agus nach cuid de LEE iad, ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún 
Chomhairle na hEorpa um Theilifís Trasteorann;
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7. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil saincheisteanna san áireamh i dtreoracha 
caibidlíochta an Aontais a bhaineann le réada cultúrtha a tógadh go neamhdhleathach a 
thabhairt ar ais nó a aiseag dá dtíortha tionscnaimh; á mheabhrú di go bhfuil bearta 
déanta ag an Aontas le blianta beaga anuas chun aghaidh a thabhairt ar chosaint agus ar 
chaomhnú réad cultúrtha agus á chur i bhfáth a thábhachtaí atá comhar leanúnach leis an 
Ríocht Aontaithe sa réimse sin.


