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AThBhREIThNIú AN PhRíOMh-STIúRThóRA

Is cinnte go raibh mé mórtasach i rith na bliana 2014. Ní amháin mar gheall 
ar na cláir bhreátha, ar an tuairisceoireacht agus ar na forbairt nuálacha 
a chuir RTÉ i gcrích i rith na bliana, ach mar gheall ar an timpeallacht inar 
cuireadh sin uilig i gcrích. 

Tá RTÉ ag teacht as tréimhse chomh hanróiteach agus chomh 
corraitheach agus a tharla am ar bith ó bunaíodh an eagraíocht. Le trí 
bliana anuas, tá aghaidh tugtha ag RTÉ ar a raibh de dhúshlán ó mhíthapa 
eagarthóireachta, ó laghdú mór tobann ar an ioncam, ó lucht iomaíochta 
nua agus ó theicneolaíocht nua a chuireann athrú ar an réimse uilig. 

Tá tugtha ag RTÉ faoi na dúshláin seo ar fad trí straitéis shoiléir a thabhairt 
chun cinn a chuirfidh an eagraíocht i riocht maith go fadtéarmach. Táthar 
anois cuid mhaith den bhealach tríd an athrú ó chraoltóir seirbhíse poiblí 
go heagraíocht meán cumarsáide seirbhíse poiblí atá tábhachtach agus 
bunriachtanach i saol mhuintir na hÉireann, saol a bhfuil tábhacht níos mó 
agus níos mó leis an ngné dhigiteach. 

Leis an straitéis cúig bliana a d’fhoilsigh RTÉ sa bhliain 2013, cuireadh tús le 
tréimhse athraithe agus athnuachana in RTÉ a raibh dlús leis i gcónaí i rith 
na bliana 2014. Níl cuid ar bith den eagraíocht nach bhfeictear athruithe ar 
bun ann chun dul i ngleic leis an dúshlán a chuirtear romhainn. 

Is féidir liom a rá go cinnte anois go bhfuil toradh fónta ar an straitéis atá 
againn. 2014 an dara bliain as a chéile a mbeidh barrachas beag airgeadais 

bainte amach ag RTÉ agus sin nuair a bhí laghdú breise arís ar an gcistíocht 
phoiblí i ndáil don bhliain sin. Cuid lárnach den straitéis RTÉ a chur ar 
bhonn cobhsaíochta ó thaobh cúrsaí airgeadais agus cé go bhfuil gá le 
maoiniú breise, tá bonn airgeadais níos treise tugtha i gcrích againn. Cé go 
bhfuil deacrachtaí móra airgeadais le sárú go fóill, tá RTÉ i riocht i bhfad níos 
fearr anois aghaidh a thabhairt orthu.

Mar eagraíocht chruthaitheach meán cumarsáide neamhbhrabúis, ní 
bheadh dea-thoradh ar bith ar ár n-iarrachtaí costais a ísliú agus ioncam 
a ardú mura mbeadh an t-ábhar clár agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil ag 
sásamh an lucht féachana agus éisteachta agus sinn ag leanúint den nuáil 
maidir le táirgí agus seirbhísí nua digiteacha. 

Bhí cuid mhór buaicphointí i rith na bliana ar an aer agus ar an scáileán. 

Agus cuairt stairiúil an uachtaráin uí uiginn ar an mBreatain ag teannadh 
le deireadh san Aibreán, b’ócáid speisialta, agus clabhsúr cuí ar sheachtain 
thábhachtach, an cheolchoirm Ceiliúradh san Royal Albert hall a raibh 
sruthchraoladh beo á dhéanamh air ar fud an domhain ar an seinnteoir RTÉ 
Player, chomh maith lena chraoladh ar RTÉ One agus RTÉ Radio 1. 

I mí Bealtaine, den chéad uair maidir le toghchán do Pharlaimint na hEorpa, 
thug RTÉ, trí shraith díospóireachtaí ar Prime Time, deis do gach iarrthóir 
cúrsaí a phlé agus an chúis go dtoghfaí iadsan a chur chun cinn ar an teilifís 
náisiúnta. Bhí beagnach milliún duine ag faire ar chláir speisialta RTÉ faoi 

Is iomaí uair, ó thosaigh mé ag obair le RTÉ, a raibh sé 
d’ádh orm a bheith mórtasach as an eagraíocht, as an 
obair a dhéanaimid uilig agus as an tionchar gur féidir leis 
an obair sin a imirt.
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thorthaí na dtoghchán Elections 2014 ar RTÉ One, chomh maith leis an 
tráchtaireacht mhionsonraithe ar fud na bhfeasachán nuachta agus 
tráchtaireacht chuimsitheach RTÉ ar na toghcháin ar RTÉ Radio 1 agus 
na leathanaigh le hábhar nuachta a ceadaíodh 10 milliún uair ar RTÉ.ie 
agus tríd an aip RTÉ News Now i rith dheireadh seachtaine thorthaí na 
dtoghchán – níl aon eagraíocht meán cumarsáide eile in Éirinn a chuireann 
tráchtaireacht ar an leibhéal céanna sin ar fáil faoi imeachtaí náisiúnta ar 
fud na meán cumarsáide agus na ndeiseanna éagsúla. 

Chuir Aonad Fiosrúcháin RTÉ sraith de thuairiscí tábhachtacha ar fáil 
i rith na bliana 2014. Tharraing cuid mhór acu plé agus díospóireacht 
náisiúnta agus lean athrú ar an bpolasaí poiblí iad. Tugadh tuairisc in Fatal 
Failures ar bhás ceathrar leanaí san Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre i bPort 
Laoise; cuireadh fianaise nua ar fáil in The Torture Files ar chiapadh a 
bheith á dhéanamh thar ceann Stát na Breataine ag ‘the hooded men’ 
nuair a bhí daoine faoi imtheorannú; léiríodh luas ama freagartha rómhall i 
gcásanna práinne a raibh baol báis ag baint leo ar The Ambulance Service 
Uncovered; léiríodh in Inside Bungalow 3 go raibh drochíde á imirt ar othair 
faoi mhíchumas in áras Attracta i gContae Mhaigh Eo. 

Thugamar geallúintí roinnt bheag blianta ó shin, tar éis míthapa 
tromchúiseach eagarthóireachta , nach lagfaí ar an dúthracht maidir 
le hiriseoireacht fiosrúcháin. Níor lagadh – agus ní lagfar. Tá an 
tuairisceoireacht ar scéalta fiosrúcháin chomh tréan téagartha anois agus 
a bhí riamh.

I mí Mheán Fómhair, tharla dul chun cinn mór maidir le nuacht Ghaeilge in 
RTÉ nuair a cuireadh seirbhís chuimsitheach nuachta ar líne i nGaeilge ar 
fáil den chéad uair chomh maith le hathstruchtúrú ar an tseirbhís nuachta 
ar an raidió, rud a fhágann go ndéantar anois na feasacháin nuachta ar fad 
i nGaeilge a chur ar fáil as RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla, Conamara. Is 
in RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla anois atá an príomhionad léiriúcháin 
don nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta i nGaeilge ar an raidió agus is as 
sin a chuirtear an dá fheasachán agus tríocha i nGaeilge ar fud RTÉ Radio 
1, RTÉ lyric fm agus RTÉ 2fm ar fáil, chomh maith le seirbhís nuachta an 
stáisiúin féin. Seoladh ag an tráth céanna den chéad uair, seirbhís nuachta 
réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta i nGaeilge, atá ar fáil ar líne agus ar 
dheiseanna so-iompair. Cora tábhachtacha atá iontu seo maidir leis na 
seirbhísí Gaeilge a chuireann RTÉ ar fáil agus beifear ag cur leis an méid atá 
déanta de réir mar a bhíonn na moltaí sa Tuarascáil ó Ghrúpa Oibre RTÉ 
maidir leis an nGaeilge, a foilsíodh i rith na bliana, á gcur i bhfeidhm. 

I bhfianaise na ndeacrachtaí airgid, bhí laghdú ar chostas na gceart spóirt, 
an tráth céanna a raibh sé ar cheann de na príomhchuspóirí againn faoin 
straitéis cúig bliana na cearta is tábhachtaí dúinn a choinneáil. Tá tús áite 
tugtha againn d’infheistíocht chun tráchtaireacht ar fhoirne náisiúnta, ar 
chluichí náisiúnta agus ar imeachtaí móra a chur ar fáil. Sa chomhthéacs 
sin agus margadh a bhfuil iomaíocht níos géire i gcónaí ann, d’éirigh le RTÉ 
na cearta a bhí againn maidir le cluichí CLG ar an teilifís agus ar an raidió 
a choinneáil, rud a chinntíonn go mbeidh cluichí Gaelacha á gcur ar fáil 
don lucht féachana agus éisteachta in Éirinn saor go haer go dtí an bhliain 
2017. Bhí séasúr na bliana 2014 thar cionn ó thaobh lucht féachana agus 
éisteachta agus sluaite ollmhóra ag baint leas as tráchtaireacht agus as 
anailís RTÉ. 

Ba chor nua a bhí ann ag RTÉ agus ag CLG araon i mí Bealtaine nuair 
a seoladh seirbhís dhigiteach idirnáisiúnta nua, GAAGO. Chuir an 
tseirbhís seo ar chumas an lucht leanúna thar lear féachaint ar chluichí 
i gCraobhchomórtais CLG 2014 (níos mó ná ceathracha a cúig cluiche 
go hidirnáisiúnta) ar dheis ar bith trína bhféadfaí ceangal leis an idirlíon. 
Rinneadh sruthchraoladh ar chaighdeán ardghléine ar na cluichí agus bhí 
an tráchtaireacht uile, na scóir agus an t-ábhar cláir ón stiúideo le feiceáil ar 
an gcaoi chéanna is a bhí ag an lucht féachana in Éirinn. 

Taobh istigh de shé mhí ó thráth a seolta, bhí an tseirbhís á tapú ag lucht 
leanúna na gcluichí in 157 tír ar fud an domhain. As na Stáit Aontaithe, 
an Bhreatain, an Astráil agus Ceanada a ceanglaíodh an líon ab airde 
sruthanna. Mar gheall ar a fheabhas a d’éirigh leis an gcéad séasúr, 
d’fhógair RTÉ agus CLG leathnú ar an tseirbhís agus beidh níos mó ná a 
dhá oiread cluichí á dtairiscint don lucht féachana go hidirnáisiúnta i rith na 
bliana 2015.

Is díol suntais caidreamh chomh dlúth idir dhá eagraíocht chomh 
buntábhachtach i saol na hÉireann ar feadh oiread sin blianta. Le blianta 
beaga anuas, tá Liam ó Néill agus Páraic Duffy i gceannas ar CLG le linn 
tréimhse thábhachtach athraithe agus nuála. Is cúis áthais domsa go raibh 
RTÉ ina pháirtnéir buntábhachtach i ndáil leis an tréimhse sin agus táim ag 
tnúth go mór leis an toradh a bheidh air don dá eagraíocht sna blianta seo 
chugainn a fheiceáil. 

Bhí buaicleibhéil lucht féachana ag breathnú ar Chorn an Domhain FIFA 
2014 ar theilifís RTÉ2, ar an seinnteoir RTÉ Player agus ar RTÉ.ie. Tharraing 
an 56 cluiche a craoladh beo ar RTÉ2 níos mó ná 335,000 ar an meán 
in aghaidh an chluiche – ardú 28% ón mbliain 2010. Baineadh amach 
buaicleibhéal os cionn 1.2 milliún duine de lucht féachana don chluiche 
ceannais, an lucht féachana is líonmhaire do Chluiche Ceannais Chorn an 
Domhain ó uSA ’94. Bhí suntas le cluiche ceannais na bliana 2014 chomh 
maith ó ba é an ócáid dheireanach craoltóireachta é ag Bill O’herlihy. Rinne 
sé éacht le linn a shaol oibre a bheith i gceartlár an oiread ócáidí iontacha 
spóirt, á dtabhairt chuig lucht féachana na hÉireann. Guím gach rath air ina 
shaol tar éis na hoibre feasta. 

Rinne RTÉ tráchtaireacht chomh maith ar bhliain iontach fhoireann 
rugbaí na hÉireann, nuair nár cailleadh ach an t-aon chluiche amháin agus 
nuair a fuarthas an ceann is fearr ar an Afraic Theas agus ar an Astráil 
sa bhfómhar. Bhí beagnach 900,000 ag faire ar bhua na hÉireann ar an 
bhFrainc i bPáras nuair a rug foireann Joe Schmidt an chraobh leo agus 
nuair a d’fhág an náisiún slán ag Brian O’Driscoll. 

I margadh idirnáisiúnta ina bhfuil iomaíocht ghéar, agus cuid mhór 
imeachtaí spóirt ar fáil anois ag lucht féachana na hÉireann ar chainéil 
éagsúla, is díol suntais gur ar RTÉ a craoladh gach uile chlár den 20 clár 
spóirt ba mhó lucht féachana in Éirinn i rith na bliana. 

Bhí an bheirt Cheannasaithe Cainéil nua i mbun na hoibre gan mhoill i rith 
na bliana 2014 agus tugadh i gcrích sna sceidil an stiúir a bhí leagtha amach 
againn do na cainéil sa straitéis cúig bliana. 

Chuidigh an téagar sna cláir ar fud RTÉ One leis an ardú beag a bhí ar an 
ioncam tráchtála ón teilifís, an chéad uair ar tharla sin le ceithre bliana. Bhí 
The Late Late Toy Show ar cheann de na cláir is fearr ar éirigh leis i stair 
RTÉ, agus tarraingíodh lucht féachana níos mó ná mar a tarraingíodh riamh 
roimhe sin, gar do 1.6 milliún ar an meán. D’éirigh thar cionn le Drámaíocht 
ar RTÉ One i rith na bliana le sraitheanna teilifíse Amber agus Love/
Hate sraitheanna ar a raibh an tír ar fad, móran, ag breathnú orthu. Bhí an 
sobaldráma is faide ar an aer sa tír, Fair City, cúig bliana is fiche ar an aer i 
mí Mheán Fómhair. 

Féadaim a rá go cinnte 
anois go bhfuil toradh fónta 
ar an straitéis atá againn. 
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Chomh maith leis an ábhar téagartha nuachta agus cúrsaí reatha, 
tharraing ábhar fíorasach ar RTÉ One lucht féachana mór chomh 
maith i rith na bliana. Bhí 594,800 ag faire ar ROG – The Ronan O’Gara 
Documentary agus d’éirigh go maith ó thaobh an lucht féachana agus an 
lucht léirmheastóireachta araon le The Probation Services, Close to Evil 
agus Women on the Inside. Bhí ardú meanman chomh maith ag baint leis 
an tsraith dhá chlár High Hopes le David Brophy agus é ag cothú caidrimh 
le daoine gan dídean i mBaile átha Cliath agus i bPort Láirge agus iad ag 
tabhairt faoi cheol chun a misneach a chothú.

Le cuma nua agus sceideal nua clár atá dírithe ar lucht féachana níos óige, 
d’éirigh go maith le RTÉ2 go dtí go bhfuil sé anois ar an dara cainéal is mó 
a mbíonn daoine idir 15–24 ag faire air in Éirinn, le hardú 13% in imeacht 
na bliana ar an sciar den lucht féachana 15–34. Agus sin á bhaint amach, 
cruthaíodh le cláir leithéidí Bressie’s Teenage Kicks, Damo and Ivor, Donal 
Walsh – My Story, Second Captains, Republic of Telly, Connected agus eile 
gur féidir ábhar siamsaíochta, spéise agus fiúntais a bheith i gcláir teilifíse 
seirbhíse poiblí do lucht féachana níos óige in Éirinn.

Is léir go rímhaith ón rath atá ar chláir thábhachtacha ar fud RTÉ One agus 
RTÉ2 araon go bhfuil an borradh atá faoi ardáin na meán sóisialta ag cur leis 
an teilifís líne agus, seachas a bheith ina mbagairt ag an teilifís, go bhfuil na 
meáin seo ina modhanna maithe cumarsáide.

Bhí RTÉ Radio 1 arís eile ar an stáisiún raidió is mó lucht éisteachta sa tír i 
rith na bliana 2014, agus ba é an stáisiún a léirigh ocht gcinn déag den fiche 
clár ba mhó lucht éisteachta sa tír ar fad. Tar éis a raibh d’athrú i gceist leis 
an mbliain 2013, bhí bonn maith á chur faoi chláir de leithéid Today with 
Sean O’Rourke agus Sunday with Miriam sa sceideal agus cuireadh ábhar 
ardchaighdeáin ar fáil. D’fhag comhoibriú maidir le hacmhainní agus le 
daoine ar fud na heagraíochta, go ndearna láithreoirí ar nós Brian Dowling, 
Claire Byrne, Richard Crowley, áine Lawlor, Audrey Carville agus Keelin 
Shanley sciar suntasach de chláir raidió a chur i láthair ar RTÉ Radio 1.

Níor scaoileamar na maidí le sruth agus ag teannadh le deireadh na bliana, 
fógraíodh go mbeadh Ray D’Arcy á thabhairt isteach sa sceideal agus 
athnuachan á déanamh againn i gcónaí ar an tseirbhís. Táthar tugtha go 
hiomlán do RTÉ Radio 1 a choinneáil chomh sainiúil buntábhachtach agus 
atá i saol na hÉireann agus déanfar gach dícheall a chinntiú gur mar sin a 
bheidh.

Bliain athraithe chun feabhais a bhí sa bhliain 2014 ag RTÉ 2fm. Ag teacht 
leis an straitéis a leagadh amach don stáisiún, dul i ngleic le lucht féachana 
idir 25–34 bliana d’aois agus lucht éisteachta nua a chothú, cuireadh 
athrú iomlán ar an sceideal i lár mhí Márta 2014. Tugadh isteach glórtha 
nua, leithéidí Nicky Byrne, Eoin McDermott, Bernard O’Shea, Jennifer 
Maguire, Louise McSharry, Chris Greene agus Ciara King, an tráth céanna 
ar coinníodh láithreoirí a raibh ag éirí go sármhaith leo, Ryan Tubridy, Rick 
O’Shea agus Colm hayes. De bharr athrú chomh mór sin, bhí á thuar go 
dtiocfadh an laghdú a tháinig ar líon na n-éisteoirí ar dtús ach faoi dheireadh 
na bliana, bhí feabhas ar an lucht éisteachta ó thaobh próifíle agus líon. Bhí 
feabhas freisin ar ghnóthachtáil an stáisiúin ó thaobh na tráchtála de le hardú 
15% in imeacht na bliana ar an ioncam ó fhógraíocht. Lena bhfuil d’athruithe 
ar na sceidil ag seirbhísí atá in iomaíocht linn, tá gealladh faoi 2fm, mar 
phointe caidrimh mórthábhachtach idir lucht éisteachta níos óige agus RTÉ. 

I rith na bliana 2014, lean RTÉ den fhorbairt agus den fhorfheabhsú ar 
chaighdeán na seirbhísí ar líne agus na seirbhísí do dheiseanna so-iompair ar 
ardáin éagsúla, ionas go mbíonn ar chumas lucht éisteachta agus féachana 
ábhar de chuid RTÉ a aimsiú, taitneamh a bhaint as agus dul i ngleic leis 
cibé cén uair, cén áit agus cén chaoi ar mian leo féin sin. Chomh maith leis 
an tseirbhís GAAGO a sheoladh, rinneadh athchóiriú iomlán ar aip RTÉ 

News Now don fhón póca agus fógraíodh seirbhís síntiúis nua idirnáisiúnta 
a bheidh á seoladh i dtús na bliana 2015. Ag teacht leis an gclaonadh 
mórthábhachtach maidir le deiseanna so-iompair, is tríd an aip RTÉ News 
Now a tharla níos mó ná 40% den chomhcheangal digiteach le RTÉ i rith na 
bliana 2014, agus tá níos mó ná 70% den chomhcheangal le seirbhísí uile 
ar líne RTÉ á dhéanamh anois le deiseanna so-iompair – athrú ollmhór in 
imeacht blianta beaga. 

Bhí an seinnteoir RTÉ Player chun tosaigh ar gach seirbhís teilifíse ar a 
éileamh in Éirinn arís sa bhliain 2014 agus bhain 33% de dhaoine fásta, 
níos mó ná 1.3 milliún duine, úsáid as. Tá an seinnteoir RTÉ Player, trínar 
ceanglaíodh níos mó ná caoga agus a haon milliún sruth le lucht féachana 
agus éisteachta in Éirinn agus thar lear, anois ina phointe tábhachtach 
ceangail maidir le cláir bheo agus cláir athuaire. 

Tá buntábhacht anois le seirbhísí digiteacha RTÉ chun leas a dhéanamh 
don dualgas seirbhíse poiblí. Cé go bhfuil 94% de mhuintir na hÉireann a 
bhaineann úsáid as seirbhís amháin nó níos mó ná sin de sheirbhísí RTÉ 
seachtain ar bith den bhliain, tá gar do 50% a cheanglaíonn anois le RTÉ trí 
na seirbhísí ar líne nó seirbhísí digiteacha do dheiseanna póca. Tá deiseanna 
iontacha ann do na meáin chumarsáide seirbhíse poiblí agus do RTÉ sa 
réimse digiteach. Ní mór leanúint den nuáil trí fhorfheabhsú leanúnach ar na 
seirbhísí digiteacha reatha agus trí sheirbhísí nua a thabhairt chun cinn. Tá 
mé cinnte go ndéanfar amhlaidh.

Le trí bliana anuas tá dul chun cinn ollmhór déanta againn maidir leis 
an eagraíocht a chur i riocht maith don am atá le teacht, trí laghdú ar 
réimsí costais agus trí leanúint den athbhreithniú agus den fheabhsú ar gach 
a ndéantar. 

I rith an ama seo, cuireadh RTÉ faoi athbhreithniú seachtrach forleitheadach 
neamhspleách. Chomh maith leis an athbhreithniú bliantúil ar chúrsaí 
feidhmíochta a dhéanann an BAI agus a gcuid comhairleoirí, tugadh faoi 
phróiseas athbhreithniúcháin cúig bliana i bhfad níos géire sa bhliain 2013. 
Tháinig dhá bheart athbhreithnithe eile ina dhiaidh sin sa bhliain 2014; ceann 
ar chúrsaí éifeachtachta arna dhéanamh ag New Era agus ceann eile ar 
mhargadh fógraíochta na hÉireann arna dhéanamh ag Indecon, iad sin araon 
thar ceann na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

Tagann scóip agus cineál na mbeart athbhreithnithe sin de bharr gur 
craoltóir seirbhíse poiblí le dhá mhodh cistíochta é RTÉ. Ar thaobh amháin, ní 
mór don Rialtas agus don BAI a bheith cinnte go bhfuil an úsáid a bhaineann 
RTÉ as cistí poiblí éifeachtach, follasach agus de réir na gcuspóirí seirbhíse 
poiblí a leagtar síos sa reachtaíocht. Ar an taobh eile, ní mór don Rialtas agus 
don lucht rialúcháin a chinntiú go ngníomhóidh RTÉ agus iad ag comhlíonadh 
na gcuspóirí seirbhísí poiblí (de réir reachtaíochta) go hoiriúnach cuí agus 
deiseanna tráchtála a thagann chun cinn á saothrú acu.

Cé go bhfuil 94% de mhuintir na 
hÉireann a bhaineann úsáid as seirbhís 
amháin nó níos mó ná sin de sheirbhísí 
RTÉ seachtain ar bith den bhliain, tá gar 
do 50% a cheanglaíonn anois le RTÉ trí 
na seirbhísí ar líne nó seirbhísí digiteacha 
do dheiseanna póca.



RTÉ   Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2014 9

A

Tá próiseas fada casta i gceist le gach ceann de na bearta athbhreithnithe 
seo. Tá anailís, tagarmharcáil agus athbhreithniú déanta go mion ar gach 
gné d’obair RTÉ. Thángthas ar mholtaí agus ar lón comhairle an-soiléir tar 
éis na tréimhse athbhreithnithe seo.

• Ar an gcéad dul síos, meastar go bhfuil RTÉ á rith go héifeachtach. Is léir 
sin go háirithe ar thuarascáil New Era. 

• Ar an dara dul síos, molann Indecon, i bhfianaise ghnéithe casta mhargadh 
na meán cumarsáide in Éirinn go ceann ceithre nó sé bliana, ‘gur dócha 
go leanfaidh RTÉ ag cailleadh sciar den mhargadh agus go mbeidh 
creimeadh de réir a chéile ar an gcumas praghas níos airde a bhaint 
amach ná na gnáthrátaí fógraíochta.’ 

• Agus ar an tríú dul síos, i gcomhréir leis na moltaí tar éis an dá 
athbhreithniú deireanacha leis an BAI, molann New Era freisin gur chóir 
smaoineamh ar na cistí poiblí a íoctar le RTÉ a ardú. 

Ar a gcur le chéile, ní mór don Rialtas an chomhairle agus na moltaí soiléire 
sin a mheas go cúramach. I bhfianaise an ról lárnach atá ag RTÉ in earnáil 
na cruthaitheachta d’eacnamaíocht na hÉireann, rachadh an toradh ar 
neamhghníomh i bhfad níos faide ná RTÉ féin. 

Cé gur beag is féidir leis an Rialtas a dhéanamh chun athrú a chur ar na 
gnéithe den mhargadh atá ag cur isteach ar RTÉ agus ar na heagraíochtaí 
meán cumarsáide ar fad in Éirinn, an Rialtas atá freagrach as leibhéal 
an chiste poiblí a fhaigheann RTÉ chun an ról atá aige a chomhlíonadh. 
Anuas air sin, is ar an Rialtas atá freagracht maidir le héifeachtacht agus 
éifeachtúlacht chóras an cheadúnais teilifíse trína mbailítear an ciste poiblí 
sin. 

Ní dócha ar chor ar bith anois go bhfuil córas an cheadúnas teilifíse mar 
atá faoi láthair oiriúnach don chuspóir. De réir mar atá na modhanna ina 
dtapaítear na meáin chumarsáide faoi athrú agus RTÉ ag leanúint den 
fheabhsú agus den leathnú ar na seirbhísí digiteacha, is lú arís agus arís eile 
a thiocfaidh táille an cheadúnas teilifíse leis an gcaoi a mbaineann daoine 
leas as ábhar seirbhíse poiblí. 

In Éirinn atá ceann de na rátaí is ísle don cheadúnas teilifíse in aon áit in 
Iarthar na hEorpa. Ní hionann agus fóntas poiblí ar bith eile, ní dhearnadh é 
a chosaint ó thoradh an bhoilscithe agus níor tháinig ardú ar bith ón mbliain 
2006 anuas. Tá ráta seachanta an cheadúnais in Éirinn, atá os cionn 15%, ar 
cheann de na rátaí is airde san Eoraip. Fágann an neamhíoc sin go gcailltear 
níos mó ná €30 milliún den airgead a bheadh ar fáil do chraoltóireacht 
seirbhíse poiblí gach bliain. 

D’fhéadfadh leasú ar chóras na táille ceadúnais teilifíse, tríd an nasc le 
teilifíseáin a scaoileadh, bunachair sonraí a fheabhsú agus a chónascadh 
agus an costas a ghabhann leis an mbailiúchán a ísliú, méid suntasach 
d’ioncam breise a thabhairt isteach le hinfheistiú i meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí, gan cur ar bhealach ar bith leis an ualach ar an duine aonair 
ná ar an teaghlach. 

I bhfianaise ghealltanas sainráite RTÉ cur leis an infheistíocht in earnáil na 
léiritheoirí neamhspleácha, agus an t-ardú dá réir ar Chiste Fuaime agus 
Físe BAI, bheadh leasú fiúntach ina spreagadh suntasach don earnáil sin a 
bhfuil laghdú infheistíochta tarlaithe ann le cúig bliana anuas.

Nuair atá oiread ceisteanna curtha agus pléite, mar is ceart a dhéanamh, 
faoin gcaiteachas poiblí agus gach gné de bheartaíocht RTÉ, nach cinnte 
gur cheart leasú ar chóras an cheadúnais teilifíse féin a bheith ina chuid den 
scrúdú agus den phlé cuimsitheach sin.

Ní mór a choinneáil i gcuimhne go bhfuil beagnach 85% de na teaghlaigh 
ag íoc a gcuid táillí ceadúnais cheana féin. Tá níos mó tuillte ag na daoine 
atá ag déanamh mar ba cheart dóibh ná go mbeidís ag íoc ar nósanna 
féachana na ndaoine nach n-íocann. Tá níos mó ag dul d’earnáil an 
léiriúcháin in Éirinn freisin, agus a laghad infheistíochta atá á dhéanamh 
ann. Ní gá go dtarlódh an próiseas chun leasú a dhéanamh ar an gcaoi a 
mbailítear an ciste poiblí do na meáin chumarsáide seirbhíse poiblí d’aon 
iarraidh amháin. Ach is gá tús a chur leis an bpróiseas ar bhonn práinne 
agus tá súil agam go dtarlóidh sin i rith na bliana 2015 agus as sin ar aghaidh. 

Ba mhaith liom mar fhocal scoir buíochas faoi leith a ghlacadh le Tom 
Savage as an gcúnamh ar fad a thug sé ina Chathaoirleach le roinnt 
blianta anuas. Ba thréimhse ar bhain deacrachtaí móra léi a bhí i gceist ach 
chuireamar an tráth sin dínn in éineacht agus is mian liom gach rath a ghuí 
airsean agus ar chomhaltaí eile an Bhoird ar tháinig deireadh lena dtéarma 
oifige i rith na bliana 2014.

Is mór idir RTÉ anois agus an eagraíocht ar tháinig mise i mo Phríomh-
Stiúrthóir uirthi cúig bliana ó shin. Tá athruithe móra tugtha i gcrích againn 
ar an gcaoi a gcomhlíontar a leagtar de dhualgas agus de fhreagracht 
orainn. Táthar ag déanamh i bhfad níos mó le i bhfad níos lú, agus sin gan 
cúl a thabhairt don chruthaitheacht ná éirí faiteach roimh dul i bhfiontar. Ní 
mór dúinn leanúint den athrú agus den fheabhsú ar gach a ndéantar ionas 
go mbíonn an tábhacht chéanna leis an eagraíocht i gcónaí i ngnáthshaol 
mhuintir na hÉireann ó lá go lá. Is air sin a bheidh béim againn sna blianta 
seo amach romhainn. 

Noel Curran
Príomh-Stiúrthóir

D’fhéadfadh leasú ar chóras na táille 
ceadúnais teilifíse, méid suntasach 
d’ioncam breise a thabhairt isteach 
le hinfheistiú i meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí, gan cur ar bhealach 
ar bith leis an ualach ar an duine 
aonair ná ar an teaghlach.




