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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Grúpa Oibre um ‘Chlaochlú Digiteach’, faoi chathaoirleacht Elina Valtonen, Parlaimintí 

náisiúnta (an Fhionlainn)/Riina Sikkut, Parlaimintí náisiúnta (an Eastóin) 

Déardaoin, an 7 Aibreán 2022, 18.00-20:30 

 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  

Mhínigh an Cathaoirleach gurbh é sin cruinniú deiridh na Meithle. Ba é an cuspóir a bhí ag an gcruinniú 
dul trí na dréacht-tograí athbhreithnithe, inar léiríodh an t-aiseolas a fuarthas ón gcruinniú roimhe sin, 
lena n-áirítear obair leantach i scríbhinn ina dhiaidh sin, agus na pléití sa seisiún iomlánach deireanach.  
 

2. Ráitis tosaigh ón Urlabhraí  
Chuir an tUrlabhraí in iúl go raibh sé sásta i gcoitinne leis na dréacht-tograí, rud a léirigh leasanna na 
saoránach agus na moltaí. Chuir sé tuairimí breise i bhfios maidir le gnéithe atá dírithe ar an duine 
agus mheas sé go bhféadfaí roinnt gnéithe a chur isteach ndáil leis sin.  
 

3. Plé ar an leagan athbhreithnithe de na Tograí  
Phléigh an grúpa gach ceann de na dréacht-tograí (cuspóirí foriomlána agus bearta sonracha a 
ghabhann leo) ina dhiaidh sin, agus dhírigh siad ar mholtaí le haghaidh coigeartuithe nó breisithe ar 
an téacs. Áiríodh sna hathbhreithnithe sin foclaíocht tosaigh chun béim a leagan ar an ngá atá le cur 
chuige uaillmhianach maidir leis an gclaochlú digiteach agus chun tagairt a dhéanamh do na 
himpleachtaí a bheadh ag ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine. 
 
I measc na moltaí a rinneadh le linn an phlé bhí an méid seo a leanas.  
 
Togra I: Rochtain ar bhonneagar digiteach  

➢ I mbeart 4, moladh tagairt a chur isteach chun gaibhniú díoltóirí a sheachaint, ionas go 
gcabhrófaí lena chinntiú gur féidir le custaiméirí bogadh go héasca idir soláthraithe.  

➢ I mbeart 6, moladh tagairt do rochtain ar dheasca cabhrach a chur san áireamh, chun tacú le 
ceart na saoránach rochtain a fháil ar sheirbhísí digiteacha.  

➢ I mbeart 4, moladh tagairt a chur isteach do spriocanna cumhdaigh gigighiotán agus 5G do 
2030.  

➢ I mbeart 6, moladh tagairt shonrach a chur isteach do rochtain na saoránach ar ríomhthaifid. 
Chuir an Cathaoirleach i bhfios go raibh an méid sin clúdaithe faoi shoghluaisteacht sonraí.  

➢ Ba cheart go n-áireofaí i dteideal an togra sin tagairt do rochtain ‘chomhionann’ ar bhonneagar 
digiteach.  

➢ I mbeart 4, ba cheart tagairt a dhéanamh freisin d’fheabhas a chur ar na margaí ó thaobh 
tomhaltóirí de.  

➢ Moladh tagairt do Chairt Eorpach um Chearta Digiteacha a chur isteach, mar chéim bhreise 
loighciúil leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Dearbhú um Chearta Digiteacha, ar 
doiciméad idirinstitiúideach é. Cé go bhféadfadh sé nár mhol saoránaigh é sin go sonrach, 
measadh gur uirlis iomchuí é chun a gcuspóirí sonraithe a bhaint amach. I dtéarmaí níos 
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ginearálta dhearbhaigh ionadaithe saoránach gur díol sásaimh é beart a chur isteach a 
chuidíonn leis na moltaí a bhaint amach.  

➢ Tugadh le fios nach bhfuil an bonneagar digiteach iomlán inbhuanaithe agus, dá bhrí sin, nach 
leor an inbhuanaitheacht a chur leis mar fhocal, ach an pointe sin a fhorbairt a thuilleadh.  

➢ I mbeart 3, moladh tagairt a dhéanamh do ‘ard-imscaradh’ bonneagar digiteach agus 
leictreach seachas ‘iad a chur ar fáil’.  

➢ I mbeart 4, moladh tagairt do ‘thríú tíortha’ a chur in ionad na tagartha do thíortha 
‘neamhdhaonlathacha’ chun an téacs a dhéanamh níos neodraí.  

➢ Cuir isteach tagairt i mbeart 5 do dhaoine scothaosta, agus i mbeart 6 cuir isteach tagairt do 
‘inrochtaineacht’ seirbhísí riachtanacha poiblí agus príobháideacha.  

➢ I mbeart 2, moladh tagairt do ‘réigiúin oileánacha’ nó (mar chomhréiteach) don choincheap 
níos leithne ‘réigiúin iargúlta agus fhorimeallacha’.  

 
Togra II: Scileanna digiteacha lena gcumhachtaítear daoine  

➢ Moladh an tagairt do ‘litearthacht dhigiteach’ a chur isteach i dteideal an togra seo, i 
bhfianaise a thábhachtaí atá sé gníomhú in aghaidh na bréagaisnéise.  

➢ Moladh tagairt a chur isteach d’fhorbairt shláintiúil leanaí i mbeart 1 agus do 'ghrúpaí atá 
leochaileach go sóisialta agus go heacnamaíoch' i mbeart 3.  

➢ Moladh tagairt a chur isteach do chlaonadh algartamach inscne agus steiréitíopáil a 
sheachaint, i gcomhthéacs na bearna inscne digití, i mbeart 1. D’fhéadfaí an méid sin a chur in 
áit eile sa doiciméad má mheastar é a bheith níos iomchuí.  

➢ I mbeart 2, d’fhéadfadh tagairt d’úsáid 'shábháilte agus fhreagrach' an idirlín a bheith níos 
oiriúnaí ná 'úsáid fholláin'. Chuir an Cathaoirleach i bhfios gurb é ‘úsáid fholláin’ an téarma sa 
mholadh.  

➢ I mbeart 5, in ionad ‘sainoiliúint’ moladh tagairt a dhéanamh do ‘thionscnaimh oiliúna 
forbartha, arna gcomhordú ar leibhéal an Aontais’ agus d’oiliúint ‘saineolaithe digiteacha 
breise’, ós rud é gur cuspóir ar leith é sin do 2030 faoi chlár beartais na Deacáide Digit. Bhí 
moltaí ann freisin maidir le scileanna sonracha (IS, candamach) a chur san áireamh, mheas na 
comhaltaí, áfach, gur chlúdaigh an fhoclaíocht na scileanna riachtanacha uile, a d’fhéadfaí a 
fhorbairt freisin.  

 
Togra III: Sochaí dhigiteach atá sábháilte agus iontaofa – cibearshlándáil agus bréagaisnéis  

➢ Moladh go gcuirfí isteach tagairt don athléimneacht i gcoinne géarchéimeanna i gcuspóir 
foriomlán an togra seo.  

➢ Moladh go scriosfaí an tagairt i mbeart 2 do 'smachtbhannaí comhchosúla' a áirithiú ar fud na 
mBallstát (agus níos mó ná a mhéid is féidir go dlíthiúil) agus an tagairt i dtomhas 4 d’algartaim 
mheaisínfhoghlama (mar atá siad rótheoranta ina chomhthéacs). Chuir an Cathaoirleach i 
bhfios gur tháinig an dá cheann acu sin as na moltaí agus gur measadh iad a choimeád. 

➢ Cuireadh i bhfios go láidir go raibh gá le comhchuibhiú iomlán ar reachtaíocht náisiúnta maidir 
leis an gcibearshlándáil chun dul i ngleic le cibear-rioscaí.  

➢ Cuireadh imní in iúl maidir leis an tagairt i mbeart 5 do mhaoiniú ardán digiteach chun 
iontaofacht na meán traidisiúnta a mheasúnú, toisc nach raibh sé soiléir conas a d’fhéadfaí 
neamhchlaontacht na n-ardán sin a áirithiú ná cén fáth ar cheart na meáin thraidisiúnta a 
shonrú don mheasúnú. Chuir an Cathaoirleach in iúl go ndéanfaí athbhreithniú ar an téacs 
chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní sin.  

➢ I mbeart 2, moladh tagairt do ‘ionaid náisiúnta chibearshlándála’ a chur leis an tagairt do 
lárionaid agus d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha cibearshlándála.  

➢ I mbeart 4 moladh go n-áireofaí tagairt do threoirlínte (amhail cóid chleachtais), toisc nach í 
an reachtaíocht an t-aon bhealach amháin chun dul i ngleic leis an mbréagaisnéis.  

➢ I mbeart 5, moladh gurbh fhearr tagairt do ‘urraim iomlán a thabhairt do phrionsabail shaoirse 
na meán’ don tagairt do chinsireacht.  
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➢ Thug ionadaí saoránach rabhadh nár cheart go n-aistreofaí an téacs rófhada ó na moltaí ó 
phainéil saoránach, go háirithe i ndáil le moltaí maidir leis an oideachas digiteach. Thug an 
cathaoirleach dá aire gur aistríodh cuid de na moltaí sin chuig an Meitheal Oideachais agus 
gur déileáladh leo ansin, ach gheall sé go seiceálfaí an raibh siad clúdaithe go leordhóthanach 
agus féachaint an bhféadfaí foclaíocht bheart 2 a neartú i ndáil leis sin.  

 
Togra IV: An tsochaí dhigiteach atá slán agus iontaofa - cosaint sonraí  

➢ Maidir le bearta 3 agus 4, moladh gur cheart athbhreithniú a dhéanamh ar na tagairtí do 
nósanna imeachta ‘tapa’ agus ‘gearra’, ós rud é nach raibh luas ag teacht i gcónaí le 
soiléireacht agus éifeachtacht agus go raibh roinnt dúblála ann.  

➢ Moladh beart a chur isteach chun a áirithiú gur féidir le daoine aonair sonraí pearsanta a 
aistriú go héasca ó sholáthraí amháin go soláthraí eile. Chuir an Cathaoirleach i bhfios go raibh 
an méid sin clúdaithe cheana.  

➢ I mbeart 6, moladh tagairt do ‘chóras deimhniúcháin a spreagadh’ a chur in ionad na tagartha 
do ‘chóras deimhniúcháin a chruthú ar leibhéal AE’ do chomhlíonadh RGCS, toisc nár ghá gur 
ar leibhéal AE a bheadh sé sin.  

➢ I mbeart 8, moladh an tagairt do ‘thacú’ le forfheidhmiú ag an gcomhlacht sin an a chur in 
ionad na tagartha do 'a áirithiú' go gcuireann an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus 
gníomhaireachtaí náisiúnta smachtbhannaí i bhfeidhm go hiomlán.  

➢ Léiríodh imní go bhféadfadh an córas deimhniúcháin RGCS dá dtagraítear i mbeart 6 bac mór 
a chur ar FBManna atá i mbun a gcuid gnó agus go raibh cuspóir beacht bheart 8 doiléir agus 
go bhféadfadh sé gan é a bheith i gcomhréir leis na rialacha atá ann cheana maidir le cosaint 
sonraí. Maidir leis an bpointe deireanach sin, moladh go rachfaí i gcomhairle leis na seirbhísí 
dlí maidir le comhoiriúnacht leis na rialacha atá ann cheana faoi RGCS. Measadh go 
ndeachaigh an tagairt do thoirmeasc ar phróiseáil sonraí i mbeart 8 rófhada, ós rud é go 
bhféadfadh sé cosc a chur ar phróiseáil sonraí a bhí ríthábhachtach do mharthanas gnólachta. 
Mhol an Cathaoirleach go bhféadfaí aghaidh a thabhairt ar an ábhar imní sin trí thagairt a 
dhéanamh do phróiseáil sonraí ‘nach bhfuil ag teastáil’.  

 
Togra V: An nuálaíocht dhigiteach chun an geilleagar a neartú  

➢ Moladh an cuspóir ginearálta a neartú trí thagairt a dhéanamh don mhargadh aonair, agus ar 
bhealach níos soiléire a chur in iúl go bhfuiltear i gcoinne cleachtais a chuireann bac ar 
ghníomhaíochtaí trasteorann, amhail cleachtais gheobhlocála.  

➢ I mbeart 6 moladh an tagairt do thaighde a neartú chun díriú níos mó ar thaighde 
ceannródaíoch, nuálach nó bunúsach agus an fhoclaíocht i mbeart 8 chun dul i ngleic le 
halgartaim idirdhealaitheach nó claonta a neartú.  

➢ Moladh béim bhreise a chur ar an ngá atá le trédhearcacht chun a áirithiú go n-úsáidfear córais 
na hintleachta saorga ar bhealach freagrach, go háirithe i mbearta 3 agus 8.  

➢ Moladh go scriosfaí tagairt don cheart chun dínascadh i mbeart 1 chun an téacs a chur i 
bhfeidhm ar bhonn níos leithne, ach níor thángthas ar chomhaontú faoi sin. 

➢ Moladh go ndéanfaí tagairt i mbeart 4 do ‘acmhainní’ do threalamh eirgeanamaíoch d’oibrithe 
agus go n-áireofaí ann tagairt d’éifeachtaí gaibhnithe a sheachaint i mbeart 8.  

➢ Moladh na tagairtí do shásraí tacaíochta do FBManna agus do ghnólachtaí nuathionscanta a 
neartú. Moladh freisin foclaíocht bhearta 2 agus 3 a choigeartú chun iad a dhéanamh níos 
cothroime agus chun gnéithe dearfacha na soghluaisteachta agus na hintleachta saorga san 
ionad oibre a áireamh.   

➢ Ar deireadh, moladh tagairtí a dhéanamh níos leithne don intleacht shaorga, ní hamháin don 
intleacht shaorga san ionad oibre. 

 
4. Ráitis deiridh  
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Ghabh an Cathaoirleach buíochas le gach comhalta den Mheitheal agus leis an bhfoireann tacaíochta 
as an obair chrua a rinne siad agus as an dea-chomhar. 


