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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um an gClaochlú Digiteach, faoi chathaoirleacht Riina Sikkut, Parlaimintí náisiúnta (an 

Eastóin) 

Dé hAoine, an 17 Nollaig 2021, 11:00 go 13:00 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Ba é seo an dara cruinniú de chuid na Meithle um an gClaochlú Digiteach. Cruinniú ar líne a bhí ann. Chuir 

an Cathaoirleach, Riina Sikkut, fáilte roimh na comhaltaí, in éineacht le Elina Valtonen (Parlaimintí 

náisiúnta / an Fhionlainn), a thiocfaidh i gcomharbacht uirthi mar Chathaoirleach an bhliain seo chugainn. 

Ag tagairt di don taifead achomair ar an gcruinniú deireanach, chuir an tUasal Sikkut in iúl go raibh roinnt 

príomhábhar sainaitheanta ag an ngrúpa cheana féin a bhí ábhartha do bhealach Eorpach chun claochlú 

digiteach a bhaint amach agus é mar chuspóir aige sochaí dhigiteach eiticiúil, shábháilte, thrédhearcach a 

thógáil, bunaithe ar chur chuige atá dírithe ar an duine. Leag sí béim ar an ngá atá le torthaí nithiúla a 

fhorbairt agus d’iarr sí ar an ngrúpa cur chuige uaillmhianach a ghlacadh. Chuir an tUasal Sikkut in iúl nach 

raibh moltaí an Phainéil ar fáil go fóill toisc an tríú seisiún de Phainéal 1 a bheith curtha siar, ach go 

dtabharfadh na saoránaigh tuairisc maidir lena gcuid pléití agus go bhfuil an t-ionchur ón Ardán ar fáil. I 

bhfianaise an mhéid mhóir smaointe agus an ábhair leathain, mhol an tUasal Sikkut struchtúr a chur faoi 

láthair ar an bplé, bunaithe ar trí cholún: ‘An tSochaí a Chosaint’, ‘Daoine a Chumhachtú’ agus ‘An 

Geilleagar a Neartú’, ag díriú ar an gcéad cheann sa chruinniú seo. Chumhdódh sé sin ceannasacht 

dhigiteach agus eitic dhigiteach; cibearbhagairtí agus cosaint sonraí; cearta agus cuimsiú digiteach; 

truailliú, inbhuanaitheacht agus inmharthanacht. Thagair an tUasal Sikkut freisin d’ionchur i scríbhinn a 

fuarthas agus d’iarr sí ar na comhaltaí úsáid a bhaint as an Meitheal agus as Seisiún Iomlánach na 

Comhdhála féin chun smaointe a chur chun cinn ó bhéal chun a bheith in ann iad sin a úsáid le linn an 

phróisis. 

2. Tuarascáil ó na saoránaigh ó Phainéal Saoránach Eorpach 1 maidir le staid reatha a bpléití  

Thug ionadaí ó Phainéal 1 tuairisc ar an bplé a rinneadh go dtí seo agus chuir béim ar roinnt príomhábhar 

a ardaíodh. Áirítear orthu sin athlonnú féideartha ar ‘oibre cliste’ lasmuigh den Aontas a chosc agus 

cineálacha nua oibre a thagann as digitiú a rialáil. Leagadh béim ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar 

an tionchar na nuatheicneolaíochtaí ar an gcomhshaol agus leagadh béim ar an truailliú digiteach. 

Tosaíocht eile ba ea an t-oideachas, go háirithe chun cabhrú le daoine óga a mbealach a aimsiú tríd an 

saol digiteach. Labhair saoránaigh eile freisin, agus béim á leagan acu ar an ngá atá le cur chuige atá dírithe 

ar an duine, lena ngabhfadh litearthacht dhigiteach do chách. Ardaíodh an gá atá le bonneagar digiteach 

freisin, mar shampla maidir le stáisiúin luchtaithe d’fheithiclí leictreacha. Pléadh saincheisteanna a 

bhaineann le sláinte dhigiteach, cibearshlándáil, cosaint sonraí agus ceannasacht an Aontais (e.g. 

leathsheoltóirí) sa Phainéal freisin. 
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Thug ionadaí náisiúnta saoránach tuairisc ar phlé a rinneadh i bPainéal na hÉireann, lenar léiríodh go láidir 

na pointí céanna a ardaíodh sa Phainéal Eorpach. Ba iad na hábhair a ardaíodh sa phlé sin ná tacaíocht a 

thabhairt don chomhar idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach, dul i ngleic leis an 

mbréagaisnéis agus ról láidir a bheith ag an Aontais, agus leagadh  béim ar thionchar an digitithe ar an 

gcomhshaol. Tarraingíodh aird ar smaointe amhail na cinn seo a leanas mar réimsí comhair don Aontas: 

an vacsaíniú a aistriú chuig cártaí árachais sláinte, nasc 5G agus nasc leathanbhanda a chur i bhfeidhm de 

réir a chéile, neamhspleáchas digiteach agus ceannasacht dhigiteach, cibearshlándáil agus an comhrac i 

gcoinne na cibearchoireachta, athléimneacht agus sábháilteacht sonraí. 

3. Plé ar an Tríú Tuarascáil Eatramhach ón Ardán Digiteach Ilteangach 

Tugadh cead cainte d’ionadaithe na saoránach ar dtús faoin bpointe seo, agus ina dhiaidh sin tugadh cead 

cainte do gach duine in ord aibítre.  

Leag na saoránaigh béim ar an ngá atá le cur chuige cuimsitheach i leith an digitithe, gan aon duine a 

fhágáil ar lár. Measadh an méid sin mar thosaíocht ó thaobh grúpaí áirithe den daonra, amhail daoine 

aosta, ach freisin idir ceantair uirbeacha agus ceantair thuaithe nó maidir le réigiúin iargúlta. I measc na 

smaointe a cuireadh chun cinn maidir leis sin bhí cineál ‘seirbhíse digití’ chun tacaíocht a chur ar fáil. D’iarr 

roinnt saoránach freisin go mbeadh cur chuige simplithe ann maidir le cosaint sonraí (deireadh a chur le 

fógraí fada faoi úsáid fianán) agus chuir siad béim ar a thábhachtaí atá an t-oideachas, á chur i bhfios go 

láidir gur gá feasacht tomhaltóirí a ardú i dtaca le rioscaí a bhaineann leis an gcibearshaoil. Cuireadh i 

bhfios go láidir freisin go bhfuil gá fós le feasacht níos fearr sa Phainéal maidir lena bhfuil i bhfeidhm 

cheana féin nó atá á n-ullmhú ar an leibhéal Eorpach.  

Sa phlé ina dhiaidh sin, d’ardaigh comhaltaí na Meithle raon leathan saincheisteanna, agus rinne roinnt 

mhaith pointí a d’ardaigh na saoránaigh a threisiú agus a athdhearbhú. Leag roinnt Comhaltaí béim ar a 

thábhachtaí atá sé éisteacht le smaointe agus le tuairimí na saoránach agus ar an ngá atá ann na smaointe 

a nascadh le faisnéis faoi rialáil atá ann cheana nó atá le teacht ar leibhéal AE. 

Cuireadh béim ar an tábhacht a bhaineann le ceannasacht dhigiteach an Aontais agus le rioscaí don 

daonlathas a sheachaint, ar rioscaí iad atá ann mar thoradh ar an digitiú, mar shampla trí mhífhaisnéis, 

agus cuireadh béim ar an ngá atá ann a áirithiú go ndéanfar luachanna agus prionsabail dhaonlathacha 

Eorpacha a thabhairt slán tríd an ré dhigiteach agus go ndéanfaí iad a chosaint lena linn. Cuireadh chun 

cinn an smaoineamh maidir le hardán nua do na meáin lena gcinnteofaí go mbeadh ábhar ardcháilíochta 

á chur ar fáil go forleathan sna meáin. 

Measadh gur ghné thábhacht amháin a bhí i dtaighde agus nuálaíocht, mar shampla i ndáil le hintleacht 

shaorga, micriteicneolaíocht agus nanaitheicneolaíocht, ábhair nua nó biteicneolaíocht.  

Ag tagairt dóibh don ghné dhomhanda, d’iarr roinnt comhaltaí go mbeadh an tAontas Eorpach i láthair ar 

bhonn geopholaitiúil sa saol digiteach agus go mbeadh an tAontas Eorpach ag leagan síos caighdeán ar an 

leibhéal domhanda. Ardaíodh freisin an gá atá ann a áirithiú go n-urramaítear cearta an duine i slabhraí 

soláthair tomhaltóirí.  

Ábhar a ardaíodh arís agus arís eile ab ea an gá atá le hoideachas agus le scileanna digiteacha a chur chun 

cinn, bíodh sé chun a áirithiú go bhfuil foireann oilte, fiontraithe agus oideachasóirí ar fáil, nó chun 

feasacht na saoránach a mhéadú, mar shampla chun aghaidh a thabhairt ar an mbréagnuacht agus ar an 
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tslándáil sonraí. Ardaíodh an t-oideachas mar shaincheist do scoileanna, ach freisin i gcomhthéacs na 

foghlama ar feadh an tsaoil. 

Mheas mórán rannpháirtithe gur pointe ríthábhachtach é bonneagar digiteach a bheith ann, lena n-

áirítear rochtain ar naisc idirlín ardluais i gceantair thuaithe agus iargúlta agus cothabháil na mórbhealaí 

sonraí lena nasctar na réigiúin is forimeallaí a chinntiú. Aithníodh é sin freisin mar ghné thábhachtach 

d’iomaíochas FBManna agus mar bhealach chun aghaidh a thabhairt ar an deighilt dhigiteach. 

Chuir cuid mhaith de na comhaltaí béim ar an ngá atá le digitiú cuimsitheach, gan aon duine a fhágáil ar 

lár, ag seachaint na deighilte digití agus ag díriú ar thaobh an duine. Luadh teicneolaíocht teanga agus 

creat AE chun dul i ngleic le heisiamh teanga mar uirlis chun cabhrú le rochtain ar an teicneolaíocht a chur 

chun cinn i margaí beaga freisin agus chun an fhaisnéis a dhéanamh níos inrochtana ar fud na hEorpa. 

Athdhearbhaíodh freisin an gá atá ann oibrithe agus cearta sóisialta a chosaint sa timpeallacht oibre 

dhigiteach, timpeallacht a bhfuil athrú ag teacht uirthi.  

Ardaíodh inbhuanaitheacht agus aghaidh a thabhairt ar thruailliú digiteach agus ar an lorg carbóin 

digiteach.  

D’ardaigh na Comhaltaí rochtain ar shonraí agus margadh aonair digiteach freisin, ag tagairt don ghá atá 

le rochtain chothrom a bheith ag FBManna ar shonraí, lena n-áirítear saorghluaiseacht trasteorann sonraí 

agus idir-inoibritheacht sonraí, bunaithe ar chomhchaighdeáin agus ar chomhphrionsabail. Rinneadh 

moltaí maidir le tairbhí an digitithe a léiriú trí chásanna úsáide praiticiúla, amhail an E-ID. Cuireadh an 

prionsabal ‘an digiteach chun tosaigh’ i láthair, chomh maith leis an tábhacht a bhaineann le sonraí 

oscailte. 

Tharraing roinnt comhaltaí aird ar na rioscaí a bhaineann le digitiú, rud lena n-éilítear reachtaíocht ar 

leibhéal an Aontais chun an phríobháideacht agus cearta digiteacha a chosaint go héifeachtach. I ndáil leis 

an intleacht shaorga, cuireadh béim ar an ngá atá ann gurbh é an duine i gcónaí a dhéanfadh an gcinneadh 

deiridh. Tugadh rabhaidh i gcoinne an aitheantais bhithmhéadraigh i limistéir phoiblí nó phríobháideacha 

ach amháin i gcás ina bhfuil fíorghá leis. Sa chomhthéacs sin, mheas comhalta amháin gur ghá 

teorainneacha a leagan síos agus cuntasacht a áirithiú maidir le húsáid earraí spiaireachta ag údaráis 

phoiblí rud a d’fhéadfadh bheith ina mbagairt ar an daonlathas Eorpach, agus a chinntiú go mbeadh spás 

san Eoraip do chibeardhídeanaí/cibeardheoraithe. 

Ba dhíol sásaimh don Uasal Valtonen gur ardaíodh go leor pointí tábhachtacha cheana féin agus chuir sí 

in iúl go leanfaí leis an obair i mí Eanáir ar feadh na dtrí cholún a sainaithníodh.  

4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 

Chuir an tUasal Sikkut deireadh leis an gcruinniú, ag fáiltiú roimh na dearcthaí éagsúla a chuir na comhaltaí 

in iúl. Leag sí béim ar an ngá atá le rialacha soiléire ar fud an Aontais lena áirithiú go gcosnófaí cearta na 

saoránach agus go mbeadh cur chuige dírithe ar an duine i réim. Gné thábhachtach eile is ea, mar sin, 

bonneagar sábháilte a bheith ar fáil lena chinntiú go mbeadh rochtain ag gach duine ar fhaisnéis agus ar 

sheirbhísí digiteacha. Éilíonn méid na faisnéise agus na sonraí atá ar fáil rialacha soiléire maidir le cosaint 

sonraí agus príobháideachais. Tá sé níos tábhachtaí ná riamh cur i gcoinne na bréagaisnéise trí fhaisnéis 

atá iontaofa agus ar a ndéantar seiceála fíoras a chur ar fáil. Ionas go mbeidh gach duine in ann tairbhe a 

bhaint as an saol digiteach, is gá deighilt dhigiteach a sheachaint agus a áirithiú go mbeidh oideachas agus 

scileanna ann a chuirfidh ar chumas gach duine páirt a ghlacadh, lena n-áirítear trí theicneolaíocht teanga. 
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Ar an Ardán Digiteach Ilteangach agus le linn chruinniú na Meithle, rinneadh cur síos ar bhealaí éagsúla 

chun rannpháirtíocht a chumasú, tuairimí a roinnt agus saoránaigh, oifigigh agus earnálacha a thabhairt 

le chéile trí fhóraim, ardáin agus tairseacha. Agus ar deireadh, chun ár sochaí a chosaint, tá ceannasacht 

dhigiteach an Aontais de dhíth orainn. 

Ó thaobh próisis de, mhol an Cathaoirleach don Chomhrúnaíocht faisnéis a sholáthar do shaoránaigh sna 

Painéil maidir le rialáil atá ann cheana nó atá beartaithe ar leibhéal an Aontais. D’fhógair sí freisin go 

mbeadh an taifead achomair agus an clár oibre don chruinniú ar fáil ar bhealach níos tráthúla. Bheadh an 

chéad chruinniú eile ar siúl i mí Eanáir. 

IARSCRÍBHINN: Liosta de chomhaltaí na Meithle ar an gClaochlú Digiteach  
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IARSCRÍBHINN: Liosta de chomhaltaí na Meithle ar an gClaochlú Digiteach  

Cathaoirleac

h:  

Riina Sikkut (Elina Valtonen amhail ón 

1.1.2022) 
(Parlaimintí Náisiúnta) 

Teideal Céadainm Sloinne Comhpháirt 

Uasal  Thomas BYRNE An Chomhairle 

Uasal Dita CHARANZOVÁ Parlaimint na hEorpa 

Uasal Josianne CUTAJAR Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Claudia DÖRR-VOSS An Chomhairle 

Uasal  Jelena  DRENJANIN Coiste na Réigiún 

Uasal Yordanka   FANDAKOVA Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Vasco FERNANDES  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Radosław  FOGIEL Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Antje  GERSTEIN  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

Uasal Marietta  GIANNAKOU Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Antonio GIARDINA  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Marketa GREGOROVA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Filip HOFMAN  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Eva Maria  HOLZLEITNER Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Assita KANKO Parlaimint na hEorpa 

Uasal Othmar KARAS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Miapetra KUMPULA-NATRI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Constance  LE GRIP Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Eva-Maria LIIMETS An Chomhairle 

Uasal Morten LØKKEGAARD Parlaimint na hEorpa 

Uasal Gisele Marguerite MAGNERY  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Jánosné MASEVSZKI  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Eva MAYDELL Parlaimint na hEorpa 

Uasal Paulo  MONIZ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Noelle O’CONNELL 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal  Sirpa PAATERO An Chomhairle 

Uasal Stefano  PALMIERI  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta 

na hEorpa 

Uasal Chrisis  PANTELIDES Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Alessandro PANZA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Gergana PASSY 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal Sandra PEREIRA Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Iulian-Vasile POPESCU An Chomhairle 

Uasal Carles 
PUIGDEMONT I 
CASAMAJÓ 

Parlaimint na hEorpa 
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Uasal Lucia  PUTTRICH Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Jessika  ROSWALL Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Lukas  SAVICKAS Parlaimintí Náisiúnta 

Ollamh Paola SEVERINO 
Painéil/imeachtaí saoránach 

náisiúnta 

Uasal Riina SIKKUT Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Radoslaw SIKORSKI Parlaimint na hEorpa 

Uasal Vita Anda  TĒRAUDA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Jean-Louis THILL An Chomhairle 

Uasal Rocío TOVIO DIAZ  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Elina  VALTONEN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Mirja VEHKAPERA  Coiste na Réigiún 

Uasal Margrethe VESTAGER An Coimisiún Eorpach 

Uasal Veronique WILLEMS Comhpháirtithe Sóisialta 

 


