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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 aithint go bhfuil gá cothromaíocht a bhaint amach idir riachtanais eacnamaíocha, 
shóisialta, chultúrtha agus chomhshaoil chun inbhuanaitheacht 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 bhfuil suas le ceathrar as gach deichniúr turasóirí cheana 
féin a roghnaíonn a gceann scríbe bunaithe ar a bhfuil á thairiscint ann ó thaobh cultúir 
de;

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; 
ag meabhrú 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 chultúrtha; ag cur i bhfios an ról atá ag an tionscnamh DiscoverEU i ndáil 
leis an méid sin; ag tabhairt dá haire, áfach, nach ndeachaigh an tionscnamh chun 
sochair do dhaoine óga go cothrom; á iarraidh ar an gCoimisiún bealaí eile a aimsiú 
chun go mbeadh daoine óga ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste sóisialta, ó limistéir thuaithe 
agus iargúlta na mBallstát, agus ó Bhallstáit nach bhfuil naisc mhaithe iarnróid acu le 
tíortha eile AE níos rannpháirtí;

4. á iarraidh ar na Ballstáit cur chun cinn breise a dhéanamh ar an tuarasóireacht chultúrtha 
inbhuanaithe, le haird ar leith á tabhairt ar gheilleagair áitiúla, ar stíleanna maireachtála 
agus ar thraidisiúin agus á áirithiú go bhfuil tionscail agus pobail áitiúla dlúthpháirteach;

5. 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 idir na Ballstáit a chur san áireamh;

6. á áitiú go bhfuil gá, gan dochar do phrionsabal na coimhdeachta, acmhainneacht na 
mBallstát a chur chun cinn, nó cur lena n-acmhainneacht, san oideachas agus in oiliúint 
i réimse na turasóireachta inbhuanaithe;

7. á chur in iúl gur cúis imní di é an tionchar ar láithreáin oidhreachta cultúrtha a bhíonn 
ag turasóireacht nach bhfuil á bainistiú i gceart agus ag forbairt neamhshrianta; á 
iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí nithiúla a mholadh chun an oidhreacht 
chultúrtha a chaomhnú agus a chosaint i bhfianaise na nguaiseacha sin ar de dhéantús an 
duine iad;

8. á chur i dtreis an ról tábhachtach atá ag tionscnaimh Eorpacha i spreagadh an taistil 
chuig cinn scríbe agus limistéir thuaithe nach bhfuil an oiread sin clú nó tóir orthu agus i 
spreagadh taistil sa séasúr ciúin chun inbhuanaitheacht agus inrochtaineacht sa 
turasóireacht a chur chun cinn, go háirithe do dhaoine faoi mhíchumas.


