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DRÉACHT-TAIFEAD ACHOMAIR 
An Grúpa Oibre um ‘Chlaochlú Digiteach’, faoi chathaoirleacht Elina Valtonen, Parlaimintí 

náisiúnta (an Fhionlainn)/Riina Sikkut, Parlaimintí náisiúnta (an Eastóin) 
Dé hAoine 25 Márta 2022, 9:00-11:30 agus 14:00-16:00 

 
1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  
Mhínigh an Cathaoirleach gurb é cuspóir an chruinnithe gach ceann de na cúig dhréacht-togra a phlé 
agus a mhionsaothrú, lena n-áirítear cuspóir foriomlán agus bearta sonracha tionlacain, a scaipeadh 
roimh an gcruinniú. Bhí na tograí sin bunaithe den chuid is mó ar na moltaí a rinne na painéil saoránach 
Eorpacha agus náisiúnta; Cuireadh san áireamh freisin smaointe ón ardán digiteach ilteangach, plé a 
rinneadh roimhe seo sa Mheitheal agus i Seisiún Iomlánach na Comhdhála. Chuir an Cathaoirleach in 
iúl go n-ullmhófar leagan athbhreithnithe de na tograí ar bhonn na bpléití sa Mheitheal agus sa Seisiún 
Iomlánach, le go ndéanfaidh an Mheitheal tuilleadh plé orthu laistigh de choicís.  
 
2. Idirghabháil an Urlabhraí 
Thug Urlabhraí na Saoránach isteach go hachomair na cúig thogra, inar cumhdaíodh na ceithre 
chnuasach de shaincheisteanna a dtugann obair na Meithle um Athrú Digiteach aghaidh orthu, 
eadhon: I Rochtain ar bhonneagar digiteach (1 togra), II Scileanna digiteacha lena gcumasaítear daoine 
(togra 1), III An tsochaí dhigiteach shábháilte iontaofa (2 thogra), agus IV An nuálaíocht dhigiteach 
chun an geilleagar a neartú ( 1 togra) . Mhol sé gur cheart gach beart nithiúil a mholtar a chrostagairt 
don mholadh ábhartha ó na saoránaigh as ar tháinig sé, toisc nach raibh sé sin soiléir i gcónaí.  
 
3. Na dréacht-tograí a chur i láthair agus a phlé d’fhonn dréacht-tograí a thíolacadh don Seisiún 
Iomlánach ar an 26 Márta 
Sa phlé seo a leanas bhí tacaíocht fhoriomlán do na tograí, agus bhí a lán moltaí á gcur ar aghaidh chun 
iad a fhorbairt a thuilleadh. Chuir roinnt mhaith comhaltaí i bhfios go láidir gur threisigh na himeachtaí 
tragóideacha san Úcráin tábhacht na saincheisteanna a chumhdaítear don Eoraip inniu. 
 
Togra 1 – Rochtain ar an idirlíon agus ar sheirbhísí digiteacha/Rialachas bhonneagar digiteach an 
Aontais 
Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas agus rinneadh moltaí: 

Ø Ba cheart tagairt don bhonneagar digiteach mar chumasóir bunriachtanach feithiclí 
leictreacha agus uathrialaitheacha a chur isteach agus ba cheart comhleanúnachas leis an 
obair i Meithleacha eile a áirithiú. 
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Ø Rinneadh tagairt don Dearbhú atá beartaithe maidir le Cearta agus Prionsabail Dhigiteacha 
Eorpacha agus do Chlár Beartais na Deacáide Digití. Leagadh béim ar an tábhacht a bhaineann 
leis an rochtain riachtanach ar nascacht agus ar phróiseáil sonraí le haghaidh cineál nua de 
‘shochaí digiteach gan achar’, inar féidir le saoránaigh obair agus staidéar a dhéanamh agus 
idirghníomhú go sóisialta in áit ar bith. 

Ø Leagadh béim ar an ngá atá le rochtain a áirithiú ar an mbonneagar is gá chun táirgí 
digiteacha a tháirgeadh, amhail ríomhaireacht, micreaphróiseálaithe, stóráil sonraí agus 
soghluaisteacht sonraí. Ní hionann neamhspleáchas digiteach agus sochaí iata, ach go mbeadh 
smacht daonlathach aige ar uirlisí digiteacha, neamhspleách ar na codanna sin den domhan, 
nach raibh i bpáirt le luachanna Eorpacha. 

Ø Moladh an téarma ‘ceannas digiteach’ a úsáid sa togra seo seachas ‘uathriail’ nó 
‘neamhspleáchas’. 

Ø Ba cheart béim a leagan ar an infheistíocht i dteicneolaíochtaí Eorpacha, chun earnáil 
teicneolaíochta na hEorpa agus a hiomaíochas a neartú. 

Ø Moladh go gcuirfí isteach tagairtí do ‘inbhuanaitheacht’ an bhonneagair i mbeart sonrach 1.  
Ø Ba cheart an ghné a bhaineann le ‘hinacmhainneacht’ maidir le rochtain ar an idirlíon a 

chumhdach sa togra freisin. 
Ø Moladh na bearta a athordú (1, 2, 6, 5, 7, 4). 
Ø Bhí gá le beachtas breise i bhfoclaíocht bheart sonrach 2 maidir le deireadh a chur leis an 

deighilt dhigiteach, maidir leis na coinníollacha i mBallstáit éagsúla agus idir limistéir 
uirbeacha agus thuaithe araon, áiteanna inar mó an gá le cistiú. 

Ø Cuireadh tuairimí éagsúla in iúl maidir le beart sonrach 3 i dtaca le cistiú tiomnaithe a úsáid. 
Cé gur mhol roinnt daoine foclaíocht níos sonraí, ar an iomlán measadh gur prionsabal 
ginearálta a mbeadh feidhm aige maidir le gach togra ar aon chuma é sin agus nach raibh 
breisluach ag gabháil leis; bhí an tromlach i bhfabhar an chuid sin a fhágáil ar lár nó í a chur i 
gcuid ginearálta den téacs.  

Ø Iarradh soiléiriú a dhéanamh ar bhrí agus raon feidhme beacht bheart sonrach 6. Thug an 
Cathaoirleach sampla: más mian le duine gnó a bhunú agus déileáil leis na húdaráis a bheith 
in ann é sin a dhéanamh go digiteach agus an próiseas sin a fheabhsú. 

Ø Moladh a áirithiú go gcumhdófaí leis an togra ní hamháin ceart rochtana, ach ráthaíocht maidir 
le rochtain iarbhír ar bhonneagar digiteach freisin. Ceistíodh ar cheart rochtain ar sheirbhísí 
néalríomhaireachta a chlúdach freisin. 

Ø Moladh freisin comhchruinniú sonraí agus monaplachtaí faisnéise a mheas i mbeart sonrach 
4. 

Ø Rochtain chomhionann a áireamh sa togra agus beart sonrach 5 a leathnú chun raon níos 
leithne daoine leochaileacha a áireamh, agus beart sonrach 6 a neartú chun é a dhéanamh 
níos cuimsithí, go háirithe i gcás codanna den tsochaí ar deacair rochtain a fháil orthu. 

Ø Tagairt a dhéanamh do ról na réigiún, e.g. i ndáil le maoiniú, agus do sheachaint spleáchas ar 
thíortha neamhdhaonlathacha nach n-urramaíonn luachanna na hEorpa agus cearta an duine. 
Tagraíonn sé do rannpháirtíocht na saoránach sa phróiseas cinnteoireachta ar an leibhéal 
réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach.  

Ø Cuir isteach tagairt do phrionsabal Fánaíocht ar Tháillí Baile le haghaidh táillí fánaíochta 
idirnáisiúnta. 
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Ø Bhí sé ríthábhachtach freisin a chinntiú go raibh rochtain shlán agus sholáimhsithe ag na 
saoránaigh ar sheirbhísí poiblí ar líne, mar atá léirithe go soiléir anois ag riachtanais an iliomad 
teifeach ón gcogadh san Úcráin. 
 

Togra 2 – A chinntiú gur féidir le saoránaigh uile an Aontais leas a bhaint as an digitiú/iad a 
chumhachtú leis na scileanna agus na deiseanna digiteacha is gá 
Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas agus rinneadh moltaí: 

Ø Bhí sé ríthábhachtach aghaidh a thabhairt ar an ngné dhaonna den digitiú, agus tús áite á 
thabhairt d’fhorbairt scileanna digiteacha. 

Ø Tagairt níos sonraí a dhéanamh do na hionstraimí atá ann cheana atá tiomanta d’oideachas 
agus oiliúint scileanna a fheabhsú, agus na hionstraimí sin a fhorbairt. Soiléiriú a thabhairt ar 
na gníomhaíochtaí a cumhdaíodh le beart sonrach 5 a cuireadh chun feidhme cheana ar 
leibhéal an Aontais, chun dúbláil a sheachaint.  

Ø Tagairt a dhéanamh don ghá atá le hurraim do chearta oibrithe ardáin agus do fhreagrachtaí 
ardán mar fhostóirí, chomh maith le hoibleagáid oibrithe a chur ar an eolas agus dul i 
gcomhairle leo sula dtabharfar isteach teicneolaíochtaí digiteacha a mbíonn tionchar acu ar a 
ndálaí oibre. 

Ø Cuir san áireamh tagairt do rochtain ar mhionteangacha a chinntiú (ní teanga oifigiúil de chuid 
an Aontais í teanga dhúchais 10 % de shaoránaigh an Aontais). 

Ø Béim a chur ar inniúlachtaí agus scileanna digiteacha a fheabhsú do FBManna, chun cabhrú 
leo dul isteach sa ré dhigiteach. Tagairt do thograí a rinneadh le déanaí maidir le micridhintiúir 
. Moladh do bheart braisle 1 agus 5. 

Ø A shoiléiriú gur cheart go mbeadh an t-oideachas digiteach agus an oiliúint dhigiteach 
comhoiriúnach le forbairt shláintiúil grúpaí leochaileacha, go háirithe leanaí (beart sonrach 
1). Aghaidh a thabhairt go sonrach ar an mbearna idir na hinscní sa togra. Rochtain ar an 
idirlíon a aithint mar cheart daonna. 

Ø Tagairtí do riachtanais grúpaí leochaileacha a leathnú, lena n-áirítear, mar shampla, 
dídeanaithe. Béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann le hoiliúint do mhúinteoirí agus 
d’údaráis riaracháin phoiblí.  

Ø An bhrí atá le tagairt do dheimhniú AE i scoileanna a shoiléiriú. 
Ø D‘fhéadfaí tagairtí do dhaoine aosta a chomhcheangal ina mbeart sonrach aonair chun níos 

mó suntais a thabhairt dóibh, agus d’fhéadfaí tagairt a dhéanamh iontu do gach catagóir de 
dhaoine leochaileacha.  
 

Togra 3 – An chibearshlándáil a fheabhsú, déileáil le hábhar neamhdhleathach agus leis an 
gcibearchoiriúlacht agus aghaidh a thabhairt ar bhréagaisnéis  
Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas agus rinneadh moltaí: 
 

Ø Ról agus acmhainní Europol/Ionad Cibearchoireachta na hEorpa a shoiléiriú (dá dtagraítear i 
mbeart sonrach 1). 

Ø Ní mór dul níos faide chun na hinstitiúidí Eorpacha a neartú, e.g. ENISA, chun saoránaigh a 
chosaint ar chibear-ionsaithe. Athraigh ó chur chuige frithghníomhach go cur chuige 
réamhghníomhach. 
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Ø Measadh go raibh an caidreamh idir saoránaigh agus na meáin shóisialta ríthábhachtach ionas 
nach gcuirfí isteach ar bhraistintí na ndaoine faoin réaltacht de bharr bolscaireachta agus 
bréagaisnéise, agus oscailteacht agus luachanna daonlathacha na sochaí á gcaomhnú. 
Rinneadh tagairt do thograí maidir leis an an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha agus leis an 
an Ionstraim um Margaí Digiteacha chun aghaidh a thabhairt ar fhreagrachtaí ardán an-mhór. 

Ø Maidir le gníomhaíochtaí sonracha 4 agus 5, ardaíodh an cheist an raibh sé réasúnta a bheith 
ag súil leis go bhféadfaí brath ar algartaim chun iontaofacht na faisnéise a rátáil nó gur féidir 
le hardán foinsí eile faisnéise a rátáil go hiontaofa gan chlaontacht ná cinsireacht?  

Ø Tá sé tábhachtach cur chuige duinelárnach a choimeád a choimeádann daoine i gceannas ar 
phróisis chinnteoireachta a bhaineann le halgartaim  

Ø Tagairtí d’fhorfheidhmiú smachtbhannaí (beart sonrach 2), fuathchaint (bearta sonracha 3 
agus 4) a chur isteach. Béim a leagan ar ról an ardaithe feasachta agus an chomhordaithe 
maidir le haghaidh a thabhairt ar an mbréagaisnéis seachas ar an spleáchas ar ardáin agus ar 
algartaim chun iontaofacht na bhfoinsí faisnéise a rátáil.  

Ø Ba ghá díriú níos mó ar an gcibearchosaint i bhfianaise ionsaí na Rúise ar an Úcráin nó na n-
ionsaithe a rinneadh le déanaí ar chórais chúraim sláinte. Ba cheart don Eoraip infheistíocht a 
dhéanamh ina bonneagar féin, lena n-áirítear cosaint dhigiteach, chun cosaint a thabhairt ar 
ionsaithe agus ar inneachar neamhdhleathach. Ba cheart bearta sonracha a dhíriú ar an dlí 
atá ann cheana a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr, mar tá roinnt tograí cumhdaithe 
cheana i ndlí an Aontais.  

Ø Tagairt a áireamh do lárionaid agus d’údaráis áitiúla agus réigiúnacha cibearshlándála agus 
dá ról.  

Ø Ba cheart don togra aghaidh a thabhairt ar úsáidí sonraí agus algartam a chuireann cearta 
bunúsacha oibrithe i mbaol.  

Ø Cuir isteach tagairt don ghá atá ann tionchair dhiúltacha (lena n-áirítear ar shláinte) rialuithe 
agus seiceálacha ionsáite digiteacha san ionad oibre a sheachaint agus comhaontú 
comhchoiteann agus/nó toiliú feasach oibrithe a éileamh. Níor cheart go mbainfí an bonn de 
chearta oibrithe trí algartaim a úsáid chun cinntí a dhéanamh maidir le saincheisteanna 
fostaíochta.  
 

 
Togra 4 – Feasacht níos fearr agus cur chun feidhme níos éifeachtúla, agus forfheidhmiú na rialacha 
atá ann cheana maidir le cosaint sonraí (RGCS)  
Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas agus rinneadh moltaí: 

Ø Moltaí láidre gur cheart míniú níos fearr a thabhairt ar GDPR/toiliú feasach, iad a scríobh i 
dteanga níos soiléire agus tuilleadh comhchuibhithe a dhéanamh orthu ar fud AE. 

Ø Tugadh faoi deara go mbaineann an chuid is mó de na bearta le hoibleagáidí dlíthiúla atá ann 
cheana agus nach mór níos mó béime a leagan ar chur chun feidhme agus forghníomhú. 

Ø Ba cheart go mbeadh creat ama sonrach ann ar ina dhiaidh sin a scriosfar sonraí pearsanta  
Ø An tagairt do ‘chúrsaí éigeantacha’ a shoiléiriú i mbeart sonrach 3.  
Ø Maidir le beart sonrach 8, bhí gá le bheith cúramach chun a áirithiú nár bhrúigh na costais a 

bhaineann le deimhniú ar chomhlíonadh RGCS dá dtagraítear as an margadh FBManna 
amach as an margadh agus rogha na dtomhaltóirí a laghdú.  
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Ø Maidir le beart sonrach 9, bhí gá le soiléiriú maidir leis an ról atá ag an nGníomhaireacht 
neamhspleách uile-Eorpach atá beartaithe, i bhfianaise fheidhmeanna reatha an 
Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí agus na ngníomhaireachtaí náisiúnta sa réimse sin.  

Ø Ba ghá tuilleadh soiléirithe a dhéanamh ar thagairt do ‘teorainneacha oibríochtaí cuideachtaí’ 
i mbeart sonrach 9. 

 
Togra 5 – Bearta maidir le digitiú lena neartaítear cur chuige an gheilleagair/an duine 
Sa phlé, tugadh aghaidh ar na saincheisteanna seo a leanas agus rinneadh moltaí: 

 
Ø Cuireadh in iúl go bhfuil gá le bheith níos uaillmhianaí i dTogra 5, más mian linn go mbeadh 

an Eoraip ina ceannródaí domhanda maidir leis an nascacht dhigiteach, freagracht shóisialta, 
agus inbhuanaitheacht i dtéarmaí eacnamaíocha agus sóisialta agus chun ár gcuspóirí maidir 
le Margadh Glas a bhaint amach.  

Ø An gá atá le trealamh eirgeanamaíoch le haghaidh teilea-oibre a chur san áireamh. 
Ø An gá atá le treisiú a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le maoirseacht dhaonna ar 

phróisis chinnteoireachta ina bhfuil an Intleacht Shaorga.  
Ø Cuir isteach tagairt don phrionsabal ‘tús áite digiteach’ mar phrionsabal uile-Aontais. 

D’fhéadfaí an scórchlár i mbeart sonrach 4 a leathnú amach chuig seirbhísí poiblí AE, ní 
hamháin gnólachtaí.  

Ø Ba cheart an tagairt do ríomh-shainaitheantas Eorpach i mbeart sonrach 8 a thabhairt níos 
airde sa liosta de bhearta sonracha.  

Ø Tagairt a dhéanamh i mbeart sonrach 5 do na Moil Nuálaíochta Digití atá ann cheana agus do 
ghréasáin eile a chomhtháthú leo chun an fhor-rochtain le FBManna a neartú.  

Ø Digitiú na nósanna imeachta a chabhraíonn le FBManna gnó a dhéanamh san Aontas, agus 
tacaíocht do ghnólachtaí nuathionscanta chun spleáchais teicneolaíochta a laghdú.  

Ø I dteideal an togra, béim a leagan ar chothroime, e.g. an geilleagar a neartú ar bhealach 
cothrom. I mbeart sonrach 2, tagraítear don fhreagracht shóisialta agus don ‘ceart chun 
dícheangail’. Féach an toirmeasc ar scór sóisialta mar atá san Ionstraim um Intleacht Shaorga. 
Cuir isteach tagairt d’infhaighteacht faisnéise i bhfoirm analógach a choinneáil nuair atá sé sin 
fós ag teastáil ó shaoránaigh.  

Ø Ba cheart tagairt a dhéanamh i gcomhthéacs na bréagaisnéise don dochar a dhéanann 
athbhreithnithe bréagacha agus measúnuithe bréagacha ar na meáin shóisialta. Ba cheart 
machnamh a dhéanamh ar chóras íocaíochta Eorpach a bhunú chun nuálaíocht dhigiteach 
agus fás digiteach a chur chun cinn.  

Ø Maidir le beart sonrach 7, ba cheart bogearraí foinse oscailte a úsáid freisin san oideachas 
agus san oiliúint chun aistriú rianúil chuig an timpeallacht oibre a éascú.  

Ø Tagairtí a chur isteach do chánachas cothrom ar an ngeilleagar digiteach ar fud an Aontais, 
cistiú tiomnaithe do bhogearraí foinse oscailte, agus rialachán chun dul i ngleic le 
neamhbhuan na bpost d’oibrithe ardáin agus leis an easpa cosanta sóisialta atá orthu. 

Ø Ba cheart go mbeadh feidhm ag na ráthaíochtaí céanna maidir le slándáil agus 
príobháideachas, lena ndearbhaítear luachanna Eorpacha ar bhealach atá dírithe ar an duine, 
sa saol digiteach mar atá sa domhan ábhartha. Bhí an togra chun an creat Eorpach um 
fhéiniúlacht dhigiteach a thabhairt cothrom le dáta an-tábhachtach sa chomhthéacs sin.  
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Ag deireadh na díospóireachta, d’fhiafraigh an cathaoirleach an raibh na comhaltaí ag iarraidh aghaidh 
a thabhairt ar an easpa uaillmhéine a mheastar a bheith ann trí théacs gearr a chur leis an doiciméad 
ina bhfoirmítear fís na hEorpa mar shochaí dhigiteach mar thoradh ar chur chuige duinelárnach agus 
an t-uaillmhian le bheith ina ceannaire domhanda san aois dhigiteach. D’iarr sí freisin an raibh na 
comhaltaí ar aon intinn gur cheart aghaidh a thabhairt sa doiciméad ar an staid san Úcráin agus ar an 
ngá atá le fócas níos mó ar an gcibearchosaint agus ar an gcosaint i gcoinne na bréagaisnéise. Thacaigh 
rannpháirtithe an chruinnithe tríd is tríd leis an dá mholadh sin. Aithníodh, go háirithe, nach bhféadfaí 
neamhaird a thabhairt ar imeachtaí na míosa seo caite san Úcráin agus go raibh gá le ráiteas soiléir, 
go háirithe i bhfianaise thionchar na n-imeachtaí sin ar an Eoraip ina hiomláine. Bhí gá le haird ar leith 
a thabhairt ar conas is féidir aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí fadtéarmacha a bhaineann le faisnéis 
phearsanta a urghabháil i gcoinbhleacht armtha agus ar úsáid neamhdhlisteanach na sonraí sin amach 
anseo. Ba cheist í sin a bheadh fós ann fiú tar éis dheireadh na cogaíochta.  
 
4. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
Mhínigh an Cathaoirleach go gcuirfí i láthair treoirlínte na dtograí agus a mbearta sonracha ag an 
gcruinniú iomlánach an lá dar gcionn. D’ullmhófaí dréacht athbhreithnithe de na tograí mar léiriú ar 
an ionchur ón gcruinniú, chun é a phlé tuilleadh ag an gcéad chruinniú eile den Mheitheal i gceann 
coicíse.  
 
 
 


