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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le leagáid bheartais éifeachtach a ghnóthú do Bhliain Eorpach na hOidhreachta 
Cultúrtha
(2019/2194(INI))

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 neartú 
agus a stair, a gcultúr agus a dtraidisiúin á n-urramú acu’, agus ag féachaint d’Airteagal 
3(3) CAE1,

– ag féachaint d’Airteagal 167 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)2,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 22 di,3

– 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 20054,

– 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 (an Coinbhinsiún maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda)5,

– 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 20036,

– ag féachaint don Choinbhinsiún maidir le maidir hOidhreacht Chultúrtha Fo-uisce, arna 
ghlacadh ag Comhdháil Ghinearálta UNESCO ag a 31ú seisiún an 2 Samhain 20017,

– ag féachaint do Choinbhinsiún na Háige 1954 um Maoin Chultúrtha a Chosaint i gCás 
Coinbhleacht Armtha8,

– 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 19709,

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E167&from=EN.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.GLE&toc=OJ:C:2012:326:TOC.

5 http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf.
6 https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2018_version-EN.pdf.
7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065.locale=en.
8 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464.locale=en.
9 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133378.locale=en.
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– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle maidir leis an bPlean Oibre don Chultúr 
2019-20221 ,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 22 Bealtaine 2018, chuig Parlaimint 
na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus chuig Coiste na Réigiún maidir le Clár Oibre Eorpach nua don Chultúr 
(COM(2018)0267)2 ,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 28 Deireadh Fómhair 2019, chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 
na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le cur chun feidhme, torthaí agus 
measúnú foriomlán ar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 
(COM(2019)0548)3 ,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, chuig Parlaimint na 
hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún maidir le Comhaontú Glas don 
Eoraip (COM(2019)0640)4,

– ag féachaint do Threoir 2014/60/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Bealtaine 2014 maidir le réada cultúrtha a aistríodh go mídhleathach ó chríoch 
Ballstáit a fháil ar ais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/20125,

– ag féachaint dá rún an 19 Meán Fómhair 2019 maidir leis an tábhacht a bhaineann le 
cuimhneachán Eorpach do thodhchaí na hEorpa6,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 25 Samhain 2014 maidir le rialachas 
rannpháirteach na hoidhreachta cultúrtha7,

– ag féachaint do rún ón gComhairle an 26 Meitheamh 2000 maidir le caomhnú agus 
feabhsú oidhreacht chineama na hEorpa8,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 21 Bealtaine 2014 maidir leis an 
oidhreacht chultúrtha mar acmhainn straitéiseach don Eoraip inbhuanaithe9,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle an 8 Meitheamh 2018 maidir leis an ngá atá 
leis an oidhreacht chultúrtha a thabhairt chun cinn sna beartais san Aontas10,

– ag féachaint do Chreat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Luach na 
hOidhreachta Cultúrtha don tSochaí (Coinbhinsiún Faro) an 13 Deireadh Fómhair 

1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-
INIT/en/pdf#http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13948-2018-INIT/en/pdf.
2  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN.
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN.
4 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF.
5 IO L 159, 28.5.2014, lch. 1.
6 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0021.
7 IO C 463, 23.12.2014, lch. 1. 
8 IO C 193, 11.7.2000, lch. 1. 
9 IO C 183, 14.6.2014, lch. 36.
10 IO C 196, 8.6.2018, lch. 20.
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20051 ,

– ag féachaint don Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin an 5 Nollaig 
2018 maidir le Creat Eorpach le haghaidh Gníomhaíochta maidir le hOidhreacht 
Chultúrtha (SWD(2018)0491)2 ,

– ag féachaint don rún ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ó Ionadaithe Rialtais na 
mBallstát an 22 Samhain 2019 ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle maidir le 
gné chultúrtha na forbartha inbhuanaithe (13956/19)3 ,

– ag féachaint don Suirbhé Eorabharaiméadair maidir leis an Oidhreacht Chultúrtha 
(Eorabharaiméadar Speisialta 466)4 , 

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 22 Iúil 2014 dar teideal ‘Towards an 
integrated approach to cultural heritage for Europe’ [I dtreo cur chuige comhtháite 
maidir le hoidhreacht chultúrtha don Eoraip] (COM(2014)0477)5,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún ó mhí na Samhna 2014 maidir leis an 
teachtaireacht ón gCoimisiún ‘Towards an integrated approach to cultural heritage for 
Europeʼ [I dtreo cur chuige comhtháite maidir le hoidhreacht chultúrtha don Eoraip] 
(2015/C 195/04)6,

– ag féachaint do Chinneadh (AE) 2017/864 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 17 Bealtaine 2017 maidir le Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha (2018)7,

– ag féachaint do mholadh ón gCoimisiún an 27 Deireadh Fómhair 2011 maidir le digitiú 
agus inrochtaineacht ar líne na n-ábhar cultúrtha agus maidir leis an gcaomhnú digiteach 
(2011/711/AE)8,

– ag féachaint don dearbhú maidir le comhar ar dhigitiú na hoidhreachta cultúrtha a chur 
chun cinn an 9 Aibreán 20199,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na 
Réigiún maidir le Clár Oibre an Choimisiúin le haghaidh 2020 – Aontas a Fhéachann le 
níos mó a Dhéanamh (COM(2020)0037)10,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa maidir leis an 
méid a rannchuidíonn ceantair thuaithe na hEorpa le Bliain na hOidhreachta Cultúrtha 
2018 ag áirithiú na hinbhuanaitheachta agus an chomhtháthaithe uirbigh/tuaithe 

1  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680083746.
2  https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/library/documents/staff-working-document-european-agenda-
culture-2018.pdf.
3  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13956-2019-INIT/en/pdf.
4 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0477&from=EN.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR5515&from=EN.
7 IO L 131, 20.5.2017, lch. 1.
8 IO L 283, 29.10.2011, lch. 39. 
9 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58564.
10 IO C 196, 8.6.2018, lch. 20– 
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(NAT/738-EESC-2018-01641)1 ,

– ag féachaint do Dhearbhú Davos 2018 maidir le Baukultur ardchaighdeáin a chur chun 
cinn san Eoraip2 ,

– ag féachaint don dearbhú a glacadh ag cruinniú neamhfhoirmiúil na n-airí Ballstáit atá 
freagrach as cultúr agus gnóthaí Eorpacha an 3 Bealtaine 2019 tar éis an dóiteáin a 
tharla in ardeaglais Notre-Dame i bPáras3 ,

– ag féachaint don Choinbhinsiún Cultúrtha Eorpach an 19 Nollaig 19544 ,

– ag féachaint do Ghairm chun Gnímh Bheirlín de chuid Europa Nostra (‘Oidhreacht 
Chultúrtha do Thodhchaí na hEorpa’) an 22 Meitheamh 20185 , agus a Fhorógra Pháras 
(‘Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel!’) an 30 Deireadh Fómhair 
20196 ,

– ag féachaint don staidéar ó 2015 dar teideal ‘Cultural Heritage Counts for Europe’ [Tá 
Tábhacht le hOidhreacht Chultúrtha don Eoraip]7,

– ag féachaint do Dhearbhú Barcelona maidir le Turasóireacht agus an Oidhreacht 
Chultúrtha (‘Better Places to Live, Better Places to Visit’) an 11 Deireadh Fómhair 
20188,

– ag féachaint don staidéar ó 2018 dar teideal ‘Safeguarding cultural heritage from natural 
and man-made disasters’ [Coimirciú na hOidhreachta Cultúrtha ó thubaistí de dhéantús 
an duine]9,

– ag féachaint don doiciméad ó 2019 ón gComhairle Idirnáisiúnta um Shéadchomharthaí 
agus Láithreáin (ICOMOS) dar teideal ‘European quality principles for EU-funded 
interventions with potential impact upon cultural heritage’ [Prionabail cháilíochta 
Eorpacha le haghaidh idirghabhálacha atá maoinithe ag AE a bhféadfadh tionchar a 
bheith acu ar an oidhreacht chultúrtha]10,

– ag féachaint don Chairt Idirnáisiúnta um Chaomhnú agus Athchóiriú Séadchomharthaí 
agus Láithreán (Cairt na Veinéise 1964)11,

1  https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-01641-00-01-AC-TRA-EN.docx/content.
2  https://davosdeclaration2018.ch/media/Brochure_Declaration-de-Davos-2018_WEB_2.pdf.
3  https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/europe/news/article/declaration-adopted-during-the-
informal-meeting-of-european-union-member-state.
4  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006457e.
5 https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
6 https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2019/11/Paris-Manifesto_English.pdf
7 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
8 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALGmRQscySOLV5Q&cid=19E1928B8C6B7F5A&id=19E1928B8C6
B7F5A%21157090&parId=19E1928B8C6B7F5A%21105860&o=OneUp.
9 https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=8fe9ea60-4cea-11e8-be1d-
01aa75ed71a1&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=.
10 http://openarchive.icomos.org/2083/1/European_Qualit/y_Principles_2019_EN.PDF.
11 https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf.
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– ag féachaint do Choinbhinsiún Granada 1985 um Oidhreacht Ailtireachta na hEorpa a 
Chosaint1 ,

– ag féachaint do Choinbhinsiún Vaileite maidir le hOidhreacht Seandálaíochta na hEorpa 
a Chosaint2 ,

– ag féachaint do Dhámhachtainí Oidhreachta na hEorpa / do Dhámhachtainí Europa 
Nostra,

– ag féachaint do Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, go háirithe 
spriocanna 4, 11 agus 13,

– ag féachaint do bhraisle Cholún 2 de Fís Eorpach ‘An cultúr, an chruthaitheacht agus an 
tsochaí chuimsitheach’3 ,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 
2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh 
Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE4 ,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste 
Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an 
gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le 
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste 
Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006(2) ón gComhairle5,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus 
maidir le forálacha sonracha a bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis 
agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/20066,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 — An Clár Réime um 
Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh 
Uimh. 1982/2006/CE7,

1  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007a0
87.
2  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007bd25.
3  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presenta
tions/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf.
4 IO L 347, 20.12.2013, lch. 221.
5 IO L 347, 20.12.2013, lch. 320.
6 IO L 347, 20.12.2013, lch. 289.
7 IO L 347, 20.12.2013, lch. 104.
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– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chultúr agus Oideachas (A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil oidhreacht chultúrtha na hEorpa ina foinse saibhris a tháinig anuas 
chugainn ón am atá caite, atá á caomhnú sa lá atá inniu ann, agus a bheidh ina 
hoidhreacht do ghlúnta a thiocfaidh inár ndiaidh;

B. de bhrí go bhfuil an oidhreacht chultúrtha ina foinse chuimhneacháin agus go neartaíonn 
sí ár dtuiscint chomhchoiteann;

C. de bhrí go bhfuil an oidhreacht chultúrtha ina luach inti féin, go bhfuil sí ilchineálach 
agus go bhfuil sraitheanna iomadúla ag baint léi (áitiúil, réigiúnach, náisiúnta, Eorpach 
agus domhanda) agus gurb ann di i bhfoirmeacha éagsúla (nithiúil, doláimhsithe, 
nádúrtha, digiteach agus digitithe) atá idirnasctha;

D. de bhrí gur tharla breis agus 23 000 imeacht le linn Bhliain Eorpach na hOidhreachta 
Cultúrtha in 2018, a raibh os cionn 12.8 milliún duine (2.5 % de dhaonra AE-28)1 sna 
Ballstáit2 páirteach ann.

E. de bhrí go raibh bunú líonra gheallsealbhóirí na hEorpa a bhfuil naisc bhuana aige ar 
cheann de na héachtaí a baineadh amach i mBliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha; 

F. de bhrí gur rannchuidigh eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla agus uile-Eorpacha 
(ENRanna) agus an tsochaí shibhialta eagraithe go mór le rath Bhliain Eorpach na 
hOidhreachta Cultúrtha;

G. de bhrí, de réir shuirbhé Eorabharaiméadair ar an oidhreacht chultúrtha, go bhfuil 84 % 
de na freagróirí sna Ballstáit den tuairim go bhfuil an oidhreacht chultúrtha tábhachtach 
dóibh go pearsanta agus dá bpobal áitiúil, agus go measann ochtar as gach deichniúr (80 
%) gur rud tábhachtach í don Aontas Eorpach ina iomláine;

H. de bhrí gur chreid beagnach naonúr as gach deichniúr (88 %) d’Eorpaigh gur cheart 
oidhreacht chultúrtha na hEorpa a mhúineadh i scoileanna3;

I. de bhrí, i ngeall ar an méadú ar an ngeilleagar digiteach, go bhfuil deiseanna agus 
dúshláin nua ann d’earnálacha cultúrtha agus cruthaitheachta na hEorpa;

J. de bhrí go n-áirítear sa Phlean Oibre don Chultúr 2019-2022, a ghlac an Chomhairle an 
21 Nollaig 2018, ar na cúig thosaíocht don chomhar Eorpach i gceapadh beartais 
chultúrtha go bhfuil inbhuanaitheacht san oidhreacht chultúrtha ar an gcéad tosaíocht 
acu;

Luach na hoidhreachta cultúrtha a aithint

1. á mheas gur acmhainn ríluachmhar í an oidhreacht chultúrtha, a bhuí léi táimid in ann 

1 Ríomhanna bunaithe ar: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics.
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=EN., lch. 4.
3 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80882 , lch. 
68.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0548&from=GA
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machnamh a dhéanamh ar an stair. Tá sí ina cuidiú againn, ní hamháin chun cuimhní 
éagsúla a shainaithint, ach chun na snáitheanna coiteanna a nascann go dlúth le chéile 
sinn a shainaithint, rud a chuireann an éagsúlacht, an comhtháthú, an dlúthpháirtíocht 
agus an tuiscint chun cinn;

2. ag aithint ról na hoidhreachta cultúrtha i dtaobh an chruthaitheacht, an nuálaíocht agus 
an inbhuanaitheacht a chur chun cinn;

3. á chur i bhfáth go gcuireann teangacha na hEorpa saibhreas agus éagsúlacht oidhreacht 
chultúrtha na hEorpa chun cinn, toisc go n-úsáidtear máthairtheangacha freisin chun 
oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe a tharchur; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit gníomhaíocht níos mó a dhéanamh chun éagsúlacht teanga a chosaint agus a 
neartú sa ré dhigiteach.

Oideachas agus scileanna

4. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá gach cineál oideachais – foirmiúil, 
neamhfhoirmiúil agus neamhfhoirmeálta – a bhaineann leis an stair agus leis an 
oidhreacht chultúrtha, ag gach aois; á athdhearbhú an tábhacht a bhaineann le healaín, 
ceol, scannánaíocht agus amharclannaíocht, dearadh agus ailtireacht a chur san áireamh 
i gcuraclaim scoile;

5. á chreidiúint gur cheart Áras Stair na hEorpa a bheith ina mhol eolais agus comhoibrithe 
do thaighdeoirí óga ó gach cearn den Aontas Eorpach;

6. á thabhairt chun suntais an ról a d’fhéadfadh a bheith ag an oideachas digiteach chun 
foghlaim faoin oidhreacht chultúrtha agus foghlaim tríd an oidhreacht chultúrtha a 
chumasú; ag tabhairt dá haire gur gá tionscnaimh ardcháilíochta ríomhfhoghlama a 
fhorbairt chun foghlaim faoin oidhreacht chultúrtha a dhéanamh níos inrochtana agus 
scileanna oidhreachta a fheabhsú ar fud na hEorpa;

7. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an easpa ceardaithe oilte, gairmithe athchóirithe agus 
saineolaithe oidhreachta, rud a chuireann oidhreacht na hEorpa i mbaol;

8. á athdhearbhú gur gá dálaí socheacnamaíocha agus dálaí saothair agus cothromaíocht 
inscne a fheabhsú agus deiseanna soghluaisteachta a chur chun cinn do speisialtóirí 
éagsúla atá fostaithe in earnáil na hoidhreachta cultúrtha;

9. is díol sásaimh di an togra ón gCoimisiún chun Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) 
nua a bhunú maidir le tionscail chultúir agus chruthaitheacha (CCS) laistigh den 
Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT);

Oidhreacht chultúrtha dhigiteach

10. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé ábhar cultúrtha a dhigitiú chun é a chaomhnú ní 
hamháin do na glúnta atá le teacht (an fheidhm stórála), ach chun gur fusa a bheidh sé 
do líon níos mó den phobal teacht uirthi agus an oidhreacht chultúrtha a chur ar fáil ar 
líne.

11. á chur i bhfios go láidir, a bhuí leis an dul chun cinn atá déanta sa teicneolaíocht i réimsí 
ábhartha go bhfuil deiseanna nua ag teacht chun cinn ní hamháin chun an oidhreacht 
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chultúrtha a thaifeadadh, a chaomhnú agus a amharcléiriú, ach chun í a phróiseáil, a 
anailísiú agus a athchruthú freisin;

12. ag cur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór an t-ábhar atá le digitiú a roghnú ar 
bhealach neamhchlaonta chun creidiúnacht na gcartlann agus na mbailiúchán digiteach 
a áirithiú;

13. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil idir-inoibritheacht ríthábhachtach chun go 
bhféadfar a áirithiú go mbeidh ábhar digiteach inúsáidte agus in-athúsáidte;

14. á thabhairt chun suntais gur gá creat cuimsitheach de chuid an Aontais a fhorbairt ina 
mbeidh cistiú leordhóthanach chun an oidhreacht chultúrtha dhigitithe agus digitghinte a 
chosaint agus a chur chun cinn;

Acmhainneacht eacnamaíoch agus inbhuanaitheacht 

15. ag cur béim ar an bhfíoras gur díol suntais é a mhéad agus a chuireann earnáil na 
hoidhreachta cultúrtha leis an bhforbairt eacnamaíoch, agus go mbíonn éifeachtaí 
iarmharta aici ar earnálacha eacnamaíocha eile; ag tabhairt dá haire go bhfuil breis agus 
300 000 duine fostaithe in earnáil na hoidhreachta cultúrtha, agus go bhfuil 7.8 milliún 
post san Eoraip nasctha go hindíreach leis an earnáil sin1;

16. ag aithint go bhfuil sé d’acmhainn ag an turasóireacht chultúrtha inbhuanaithe fás agus 
poist a chruthú san Aontas, mar gurb iad ceathrar as gach deichniúr turasóirí a 
roghnaíonn an ceann scríbe bunaithe ar a bhfuil á thairiscint ann ó thaobh cultúir de;

17. ag tathant ar na Ballstáit sásraí láidre a chur ar bun chun róshaothrú na hoidhreachta 
cultúrtha a chosc, an turasóireacht san áireamh; ag tabhairt rabhadh faoin tionchar a 
bhíonn ag leasanna tráchtála gearrthéarmacha a d'fhéadfadh an bonn a bhaint de 
bharántúlacht suíomhanna agus de chleachtas cultúrtha agus a gcáilíocht a dhíghrádú;

18. á mholadh go ndéanfaí tuilleadh iarrachtaí chun an taisteal a spreagadh chuig cinn 
scríbe agus ceantair thuaithe nach bhfuil an oiread sin clú orthu agus nach bhfuil an tóir 
chéanna orthu, chomh maith le taisteal sa séasúr ciúin;

19. is cúis imní di an tionchar atá ag truailliú, loitiméireacht, goid, turasóireacht nach 
ndéantar a bhainistiú ar an tslí is fearr agus forbairt neamhrialaithe ar an oidhreacht 
chultúrtha, chomh maith leis an tionchar atá ag téamh domhanda agus athrú aeráide; á 
iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí nithiúla a mholadh chun an oidhreacht 
chultúrtha a chaomhnú agus a chosaint i bhfianaise na nguaiseacha nádúrtha agus 
saorga;

20. á athdhearbhú gur saincheist thromchúiseach í an gháinneáil aindleathach ar dhéantáin 
chultúrtha a bhfuil gné dhomhanda ag baint léi. Tá gníomhaíocht chomhordaithe ag 
teastáil ina leith, ní hamháin i measc na mBallstát, ach ar an leibhéal idirnáisiúnta 
freisin.

I dtreo cur chuige straitéiseach maidir leis an oidhreacht chultúrtha

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf.
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21. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige níos comhtháite a ghlacadh i leith na 
hoidhreachta cultúrtha, lena gcaitear leis an oidhreacht inláimsithe, dholáimhsithe, 
nádúrtha agus dhigiteach mar oidhreacht atá idirnasctha agus doscartha;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún an athuair tairseach aonair AE a bhunú, ina dtugtar le chéile 
faisnéis ó chláir uile AE lena gcistítear an oidhreacht chultúrtha, agus cur chuige 
coiteann a bhunú laistigh den Choimisiún trí chomhar feabhsaithe a bheith ann idir na 
réimsí éagsúla beartais a bhaineann leis an oidhreacht chultúrtha;

23. á chur i bhfáth gur gá ardán buan a bhunú, a mbeidh an tsochaí shibhialta eagraithe ina 
chroílár, ar mhaithe leis an gcomhar agus an comhordú maidir le beartais oidhreachta 
cultúrtha ar leibhéal AE;

24. ag tabhairt dá haire go measann beagnach trí cheathrú de mhuintir na hEorpa a 
ndearnadh suirbhé orthu gur cheart d’údaráis phoiblí níos mó acmhainní a 
leithdháileadh ar an oidhreacht chultúrtha; á thabhairt chun suntais a riachtanaí atá sé 
cistiú ón Aontas a mhéadú i gcomhair gníomhaíochtaí a bhaineann leis an oidhreacht 
chultúrtha;

25. á chreidiúint gur cheart go n-áireofaí sa Chomhaontú Glas don Eoraip gníomhaíochtaí 
chun tionchar an athraithe aeráide ar an oidhreacht chultúrtha a mhaolú agus gur cheart 
a aithint go bhféadfadh ról tábhachtach a bheith ag an oidhreacht chultúrtha maidir leis 
na spriocanna i leith inbhuanaitheacht na haeráide a bhaint amach;

26. á iarraidh go ndéanfar iarrachtaí breise chun an borradh faoi Bhliain Eorpach na 
hOidhreachta Cultúrtha a atreisiú le go bhféadfar leagáid bheartais bhuan a fhorbairt ar 
an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal 
Eorpach, ós rud é go gcuirfidh sé sin leis an meon go mbaineann cách leis an spás 
cultúrtha Eorpach, agus go bhfuil freagracht roinnte eadrainn chun í a chaomhnú, a 
shaibhriú agus a chur chun cinn;

27. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá oidhreacht chultúrtha na hEorpa ina foinse saibhris againn a tháinig anuas chugainn ó na 
glúnta romhainn agus a mbaintear tairbhe aisti agus a urramaítear sa lá atá inniu ann, agus a 
bheidh ina hoidhreacht do ghlúnta a thiocfaidh inár ndiaidh; Is í an oidhreacht chultúrtha a 
chabhraíonn linn a shainiú cé sinne agus a thugann léargas dúinn ar ár n-áit dúchais. Cé go 
dtarraingníonn sí aird freisin ar na héagsúlachtaí atá idir na traidisiúin, na teangacha agus na 
nósanna maireachtála atá againn, cabhraíonn an oidhreacht chultúrtha linn an snáth coiteann a 
thugann le chéile sinn a aithint. Is ríthábhachtach an ról atá aici maidir leis an éagsúlacht, an 
comhtháthú, an dlúthpháirtíocht agus an chomhthuiscint a ghlacadh agus a chur chun cinn. 

Tá muintir na Eorpa ar aon intinn faoi thábhacht na hoidhreachta cultúrtha. De réir an tsuirbhé 
Eorabharaiméadair, tá 84% de na freagróirí sna Ballstáit den tuairim go bhfuil an oidhreacht 
chultúrtha tábhachtach dóibh go pearsanta agus dá bpobal áitiúil, agus 87% den tuairim go 
bhfuil sé tábhachtach dá réigiún agus tá 91% den tuairim gur rud tábhachtach í dá dtír. Ina 
theannta sin, measann ochtar as gach deichniúr freagróirí (80%) gur rud tábhachtach í an 
oidhreacht chultúrtha don Aontas Eorpach ina iomláine. Níl éagsúlacht shuntasach ann i dtaobh 
na n-uimhreacha sin ó Bhallstát go Ballstát.

Leagáid bheartais éifeachtach a ghnóthú do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha

Chun an éagsúlacht agus gach rud atá i bpáirt againn a cheiliúradh, roghnaíodh gurbh í 2018 
Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha san Aontas Eorpach, a raibh os cionn 23 mhíle 
imeacht ar siúl lena linn (bronnadh lipéad Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha ar bhreis 
agus 13 mhíle imeacht), a raibh 12.8 milliún duine ar fud na mBallstát ar fad páirteach ann. Dá 
bhrí sin, bhí thart ar 2.5 % de dhaonra AE-28 páirteach in imeachtaí a bhain le Bliain Eorpach 
na hOidhreachta Cultúrtha1.

Tionscnamh ón mbun aníos ab ea Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. Bhí eagraíochtaí 
na sochaí sibhialta á moladh go gcuirfí ar bun í agus bhí ról lárnach acu i dtaobh an clár a ullmhú 
agus a chur chun feidhme. I measc na n-éachtaí móra a baineadh amach lena linn, d’éirigh le 
Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha an borradh is gá a bhaint amach agus geallsealbhóirí 
poiblí agus príobháideacha a thabhairt le chéile, go háirithe eagraíochtaí neamhrialtasacha 
(ENRanna) a chuireann an oidhreacht chultúrtha chun cinn ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal 
réigiúnach nó ar an leibhéal náisiúnta. Dá réir sin, gluaiseacht fíor-uile-Eorpach is ea an 
ghluaiseacht a cuireadh ar bun. Tá sé ríthábhachtach an borradh sin a atreisiú d’fhonn leagáid 
bheartais éifeachtach a bhaint amach do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. Ar an 
gcuma chéanna, is den ríthábhacht é go leanfar den chomhar il-gheallsealbhóirí a bunaíodh le 
linn Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. Iarrtar sa tuarascáil go mbunófaí ardán buan a 
mbeidh an tsochaí shibhialta eagraithe ina chroílár don chomhar agus don chomhordú maidir le 
beartais oidhreachta cultúrtha ar leibhéal an Aontais.

Tá cuid mhór fós le déanamh. Cé go n-aithnítear an tábhacht a bhaineann leis an oidhreacht 
chultúrtha a chur chun cinn agus a chosaint ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais 
araon, féadfar feabhas mór a chur ar an gcomhar agus ar an gcomhordú idir na Ballstáit ar gach 
leibhéal rialachais. Is amhlaidh atá laistigh de na hInstitiúidí Eorpacha. Maidir leis an 
gCoimisiún Eorpach, is oth leis an Rapóirtéir nach luaitear an oidhreacht chultúrtha, ná an cultúr 

1 Ríomhanna bunaithe ar https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_and_population_change_statistics 
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i gcoitinne i bpríomhthéacs a Chláir Oibre 20201. Agus cé go bhfuil tábhacht ag baint leis an 
obair a dhéanann an Coimisiún ar an oidhreacht chultúrtha, tá na cúraimí agus na 
gníomhaíochtaí scaipthe ar fud na nArd-Stiúrthóireachtaí éagsúla. Athdhearbhaítear sa 
tuarascáil sin an iarraidh ón bParlaimint go mbeadh chur chuige comhchoiteann laistigh den 
Choimisiún trí bhíthin comhar feabhsaithe idir na réimsí éagsúla beartais a bhíonn ag plé leis 
an oidhreacht chultúrtha. 

Iarrann an rapóirtéir ar an gCoimisiún cur chuige níos comhtháite a ghlacadh i leith na 
hoidhreachta cultúrtha, lena gcaitear leis an oidhreacht inláimhsithe, dholáimhsithe, nádúrtha 
agus dhigiteach mar oidhreacht atá idirnasctha agus doscartha. Ba cheart don Choimisiún cur 
leis an gCreat Eorpach um Ghníomhaíocht maidir leis an Oidhreacht Chultúrtha, trí bhíthin 
comhar feabhsaithe idir na réimsí éagsúla beartais a bhíonn ag plé leis an oidhreacht chultúrtha.

Tá cistiú AE don oidhreacht chultúrtha á chur amú freisin, agus é ar fáil trí Chistí Struchtúracha 
agus Infheistíochta na hEorpa, trí chláir éagsúla lena n-áirítear Eoraip na Cruthaitheachta, Fís 
Eorpach, Erasmus + agus an Clár don Eoraip Dhigiteach atá ar na bacáin. Athdhearbhaítear sa 
tuarascáil gur iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún tairseach aonair AE a bhunú, ina dtabharfaí 
le chéile faisnéis ó chláir uile AE lena gcistítear an oidhreacht chultúrtha. Ina theannta sin, 
iarrann an rapóirtéir go mbeadh sineirgí ann idir beartais earnálacha eile agus idir cláir agus 
scéimeanna cistiúcháin éagsúla de chuid an Aontais chun fíor-oidhreacht chultúrtha a thabhairt 
chun cinn.

Sa chomhthéacs sin, tá an rapóirtéir den tuairim go bhfuil sé ríthábhachtach buiséad 
leordhóthanach a áirithiú do chlár Erasmus + agus do chlár Eoraip na Cruthaitheachta atá i 
mbaol ciorrú géar. Ar bhonn níos ginearálta, ní mór an creat airgeadais ilbhliantúil (CAI) a 
chistiú go leordhóthanach, go háirithe i bhfianaise na dtionscnamh nua, an Comhaontú Glas 
don Eoraip go mór mór. Má theastaíonn uainn bogadh ar aghaidh le huaillmhianta méadaithe 
an Aontais, ní haon chabhair díriú ar an 1.00 % de thairseach OIN AE agus an CAI á chaibidil.

Oideachas agus scileanna

Leagann an rapóirtéir béim ar a thábhachtaí atá an stair agus oideachas na hoidhreachta 
cultúrtha agus tugann sé le fios nach mór an nasc idir an oidhreacht chultúrtha agus earnálacha 
an oideachais a neartú. Féadfaidh an t-oideachas digiteach, go háirithe ollchúrsaí oscailte ar líne 
(MOOCanna) atá saincheaptha, agus tionscnaimh ríomhfhoghlama eile maidir leis an 
oidhreacht chultúrtha ról suntasach a bheith acu ós rud é gur féidir leo dul i gcion ar phobal i 
bhfad níos leithne, go háirithe sna réigiúin is iargúlta.

Ag an am céanna, leagann an rapóirtéir béim ar an nganntanas gairmithe athchóirithe atá ag dul 
i méid a bhfuil a gcuid scileanna ríthábhachtach chun láithreáin oidhreachta cultúrtha a 
chaomhnú, a chosaint agus a chothabháil. Idir an dá linn, agus easpa saineolaithe oidhreachta 
agus ceardaithe oilte ann — fadhb a mheastar a rachaidh in olcas sna blianta amach romhainn 
agus pobail ag dul in aois — d’fhéadfadh go dtiocfadh laghdú ar ghníomhaíocht a bhaineann 
leis an oidhreacht chultúrtha, lena n-áirítear i ndáil le caomhnú, taighde, agus gan cur chun cinn 
leormhaith ann. Tá sé tábhachtach cistiú méadaithe d’oideachas oidhreachta cultúrtha a áirithiú 
agus béim á leagan ar ghairmithe nua a mhealladh chuig an réimse.

1 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A7ae642ea-4340-11ea-b81b-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7ae642ea-4340-11ea-b81b-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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Oidhreacht chultúrtha dhigiteach

Theastaigh ón Rapóirtéir aird ar leith a dhíriú ar an oidhreacht chultúrtha dhigiteach, i 
bhfianaise gur mó tábhacht a bhaineann léi anois. Leagtar béim sa tuarascáil, ós rud é go bhfuil 
na hiarrachtaí atá á ndéanamh faoi láthair ilroinnte agus neamhleor, go bhfuil gá le creat 
cuimsitheach de chuid an Aontais a fhorbairt ina mbeidh cistiú leordhóthanach chun an 
oidhreacht dhigiteach a chur chun cinn agus a chosaint. Ina theannta sin, tá an Moladh ón 
gCoimisiún an 27 Deireadh Fómhair 2011 maidir le digitiú agus inrochtaineacht ar líne i ndáil 
le hábhair chultúrtha agus maidir le caomhnú digiteach as dáta agus caithfear athbhreithniú a 
dhéanamh air chun léiriú níos fearr a thabhairt ar na deiseanna nua agus ar na dúshláin a tháinig 
as an dul chun cinn teicneolaíoch.

Rinneadh iarracht sa tuarascáil idirdhealú a dhéanamh idir an oidhreacht dhigitithe agus an 
oidhreacht digitghinte ós rud é go bhfuil tosaíochtaí éagsúla infheidhme maidir le gach ceann 
acu. Maidir leis an gcéad cheann díobh sin, tugtar faoi deara sa tuarascáil a thábhachtaí atá sé 
an t-ábhar digitithe a chur ar líne ionas go mbeidh rochtain níos forleithne air. I measc nithe 
eile, leagann an rapóirtéir béim freisin nach mór a áirithiú go roghnófar an t-ábhar atá le digitiú 
ar bhealach neamhchlaonta chun creidiúnacht na gcartlann digiteach agus na mbailiúchán 
digiteach a áirithiú. Ina theannta sin, iarrann an rapóirtéir go mbeadh níos mó comhair ann idir 
na Ballstáit agus na hearnálacha ábhartha chun an oidhreacht chultúrtha dhigitithe a chur chun 
cinn ar bhealach cuimsitheach, lena n-áiritheofar inter alia idir-inoibritheacht na gcartlann sin 
agus go bhfanfaidh siad san fhearann poiblí. I ndáil leis an méid sin, is fiú a thabhairt faoi deara 
gur shínigh formhór na mBallstát an Dearbhú Comhair maidir le Digitiú na hOidhreachta 
Cultúrtha a Chur Chun Cinn, ach nár shínigh na Ballstáit go léir é go dtí seo.

Maidir leis an oidhreacht phoiblí dhigiteach, tá sé ríthábhachtach tús a chur le cosaint 
chuimsitheach na hoidhreachta sin. Ós amhlaidh atá, tá gá le beartais náisiúnta chaomhnaithe 
chríochnúla lena ngabhfadh cinntí roghnúcháin a bheidh bunaithe ar phrionsabail atá sainithe 
go soiléir agus a chuirfear i gcrích ar bhealach cuntasach. Ina theannta sin, is réamhriachtanas 
é scileanna digiteacha an phobail a fheabhsú chun a áirithiú go mbeidh níos mó úsáide á baint 
as an ábhar digiteach. Leagann an rapóirtéir béim ar thábhacht thionscadal Europeana, atá ina 
leabharlann dhigiteach, chartlann, iarsmalann agus ardán oideachais ag an Eoraip.

Acmhainneacht eacnamaíoch agus inbhuanaitheacht 

Spreagadh tábhachtach don fhás agus don fhostaíocht is ea earnáil na hoidhreachta cultúrtha. 
Tá thart ar 300 míle duine fostaithe sa réimse, agus tá 7.8 milliún post san Eoraip nasctha go 
hindíreach léi1. Meastar go mbaineann iolraitheoir fostaíochta fíorard leis an earnáil, a shroich 
26.7 agus a sháraigh roinnt tionscal eile dá bhrí sin.2 Gineadóir suntasach fáis san Aontas is ea 
an turasóireacht chultúrtha. Roghnaíonn ceathrar as gach 10 dturasóir an ceann scríbe bunaithe 
ar a bhfuil á thairiscint ann ó thaobh cultúir de;

Mar sin féin, cuireann an rapóirtéir i bhfios go láidir nár cheart inbhuanaitheacht earnáil na 
hoidhreachta cultúrtha a bheith thíos leis i ngeall ar an acmhainneacht eacnamaíoch a bhaineann 
léi, agus tá rabhadh á thabhairt aige faoi thionchar leasanna tráchtála gearrthéarmacha a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do bharántúlacht na suíomhanna cultúrtha agus a gcáilíocht a 

1 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf 
2 http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2015/06/CHCfE_FULL-
REPORT_v2.pdf
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dhíghrádú. Tugtar rabhadh sa tuarascáil faoi thionchar an truaillithe, na loitiméireachta, na 
gadaíochta, na hollturasóireachta nach bhfuil á bainistiú mar is ceart, agus faoin téamh 
domhanda agus an t-athrú aeráide ar an oidhreacht chultúrtha. Sa tuarascáil, iarrtar ar an 
gCoimisiún gníomhaíochtaí nithiúla a oibriú amach agus a chur i láthair chun an oidhreacht 
chultúrtha a chaomhnú agus a chosaint i bhfianaise na nguaiseacha nádúrtha agus saorga.

Chun an inbhuanaitheacht a chur chun cinn, moltar go ndéanfaí tuilleadh iarrachtaí chun an 
taisteal a spreagadh chuig cinn scríbe agus ceantair thuaithe nach bhfuil an oiread sin clú 
orthu agus taisteal sa séasúr ciúin. Is mór ag an rapóirtéir an ról atá ag Bealaí Cultúrtha na 
hEorpa, Cinn Scríbe Eorpacha Sármhaitheasa (EDEN) agus tionscnamh Phríomhchathair na 
hEorpa den Turasóireacht Chliste1, ar dea-shamplaí iad den inbhuanaitheacht agus 
inrochtaineacht sa turasóireacht a bheith á gcur chun cinn. Iarrann an rapóirtéir ar an 
gCoimisiún go mbeadh Dearbhú Barcelona ‘Áiteanna níos fearr le maireachtáil, Áiteanna níos 
fearr le cuairt a thabhairt orthu’ ina spreagadh do ghníomhaíocht agus beartais inbhuanaithe 
maidir leis an turasóireacht chultúrtha.

Athdhearbhaítear sa tuarascáil gur saincheist thromchúiseach í an gháinneáil aindleathach ar 
dhéantáin chultúrtha a bhfuil gné dhomhanda ag baint léi. Tá gníomhaíocht chomhordaithe ag 
teastáil ina leith, ní hamháin i measc na mBallstát, ach ar an leibhéal idirnáisiúnta freisin. Is 
ábhar imní don Rapóirtéir na bagairtí ar an oidhreacht chultúrtha a eascraíonn as an 
sceimhlitheoireacht laistigh den Eoraip agus lasmuigh di. Is den ríthábhacht é go mbeidh ról 
níos gníomhaí ag an Aontas maidir le hathchóiriú, caomhnú agus cosaint na hoidhreachta 
cultúrtha a chur chun cinn, ní hamháin laistigh den Aontas ach ar fud an domhain freisin.

Conclúid

Tá an oidhreacht chultúrtha ina luach inti féin, tá sé sin ar cheann de na téamaí a bhfuil an 
tuarascáil seo ag iarraidh béim a leagan air. Dá bhrí sin, ba cheart go ndíreodh an plé faoin 
oidhreacht chultúrtha ní hamháin ar a mhéad a chuireann sí le hearnálacha eile  ar díol suntais 
é gan aon agó  ach ar an méid is féidir linn a dhéanamh  sochaithe agus an tAontas ina iomláine 
 chun an oidhreacht chultúrtha a chur chun cinn agus a chosaint. Is é tuilleadh cistithe an freagra 
is follasaí. Go deimhin, measann beagnach trí cheathrú de mhuintir na hEorpa a ndearnadh 
suirbhé orthu gur cheart d’údaráis phoiblí níos mó acmhainní a leithdháileadh ar an oidhreacht 
chultúrtha. Mar sin féin, tá sé chomh tábhachtach céanna nó níos tábhachtaí, fiú, go mbeidh 
straitéis chomhtháite ag an Aontas i leith na hoidhreachta cultúrtha lena áirithiú go dtugtar an 
t-aitheantas is gá di, rud nach ndearnadh go dtí seo. 

Ach na hiarrachtaí atá á ndéanamh faoi láthair a chomhdhlúthú, comhordú níos láidre a 
dhéanamh ar na gníomhaíochtaí  ní hamháin ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal institiúidí 
AE, ach ar leibhéal na sochaí sibhialta eagraithe freisin  agus na sineirgí is gá a bhunú idir 
geallsealbhóirí, beartais, tionscadail agus cláir chístiúcháin éagsúla, bheadh an méid sin ina 
leagáid bheartais éifeachtach do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. Ar an gcaoi sin, 
is fearr a bheidh an tAontas Eorpach in ann an oidhreacht chultúrtha a chosaint agus a chur 
chun cinn go rathúil ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin, agus leas iomlán a bhaint as na 
tairbhí sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil atá aici mar uirlis chun a phríomhthosaíochtaí 
agus a phríomhspriocanna beartais a bhaint amach.

1 https://smarttourismcapital.eu 


