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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um an gClaochlú Digiteach, faoi chathaoirleacht Elina Valtonen, Parlaimintí náisiúnta 
(an Fhionlainn) 

Dé hAoine, an 21 Eanáir 2022, 10.00 go 12.00 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

Bhí Elina Valtonen, Parlaimintí náisiúnta (an Fhionlainn) ina cathaoirleach ar an tríú cruinniú den 
Mheitheal, agus í ag teacht i gcomharbacht ar Riina Sikkut, Parlaimintí náisiúnta (an Eastóin), agus 
tionóladh é i bhformáid hibrideach. Sruthaíodh an cruinniú ar líne. Chuir an Cathaoirleach tús leis an 
gcruinniú le tuairisc ghearr agus cur i láthair, inar tugadh forléargas ar an bpróiseas agus ar ábhar an phlé 
don lá: ‘Daoine a chumhachtú’, lena n-áirítear na téamaí féiniúlacht dhigiteach, sláinte dhigiteach, 
ríomhdhaonlathas agus gluaiseacht trasteorann (uirlisí digiteacha). Thug an Cathaoirleach forléargas ar an 
ionchur a fuarthas go dtí seo ar an ardán digiteach agus i dtreoshuíomhanna an Phainéil Eorpaigh ó na 
Saoránaigh agus rinne sé cur síos ar thionscnaimh leanúnacha ar an leibhéal Eorpach chun na coinníollacha 
a chruthú don díospóireacht.  

2. Staid reatha an phlé sa Phainéal Saoránach Eorpach atá ag déileáil leis an gClaochlú Digiteach 

Thug ionadaithe ón bPainéal Saoránach Eorpach forléargas ar an bplé a rinneadh sa Phainéal go dtí sin 
agus ar na treoshuímh atá faoi chaibidil. Leag siad béim ar a thábhachtaí atá scileanna digiteacha agus 
litearthacht agus uirlisí faoi seach (amhail ardáin foghlama do dhaoine níos sine agus do dhaoine óga 
araon). Measadh go raibh rochtain bhunúsach ar an oideachas digiteach ríthábhachtach agus go raibh gá 
le hoiliúint chun an bhréagnuacht agus an bhréagaisnéis agus an ciapadh ar líne a chomhrac. Measadh go 
raibh sé ríthábhachtach rochtain ardchaighdeáin ar an idirlíon a áirithiú ar fud an Aontais, lena n-áirítear 
i limistéir thuaithe agus i limistéir nach bhfuil na buntáistí céanna acu. Mheas na saoránaigh freisin gur 
ghá dlús a chur le forbairt agus le cur chun feidhme chóras ríomhaitheantais uile-AE. 

Roinn saoránaigh a dtaithí féin le bheith ag obair ón mbaile le linn COVID agus na fadhbanna iomadúla a 
bhain leis sin. Bhí tionchar ag an aistriú chuig cianobair (‘cliste’) mar gheall ar an bpaindéim ar shláinte 
agus ar fholláine daoine aonair. Ba cheart smaoineamh ar chosaintí a áirithiú d’fhostaithe agus iad ag baint 
úsáid as 'modh oibre cliste', lena n-áirítear uaireanta oibre a rialú agus an ceart chun dícheangail, an ceart 
chun troscán agus trealamh iomchuí a fháil, agus athlonnú fostaíochta a sheachaint ar fhorais costais 
amháin. Tá gá le creat Eorpach chun an chothromaíocht oibre is saoil a chosaint. 

Chuir ionadaí ó na painéil agus na himeachtaí náisiúnta béim ar an ngá atá ann an tAontas a dhéanamh 
níos fiontraíche agus tallann idirnáisiúnta a mhealladh trí dhreasachtaí éagsúla, lena n-áirítear imirce ó 
thíortha nach tíortha den Aontas Eorpach iad. Cuireadh béim ar an tábhacht a bhaineann le sainaithinteas 
ar fud an Aontais agus ar na deiseanna r-vótála i dtoghcháin AE  

Moladh freisin gur cheart an t-ardán digiteach ilteangach rathúil a bunaíodh don Chomhdháil maidir le 
Todhchaí na hEorpa a choinneáil, chun tacú le saoránaigh ar fud an Aontais ar bhonn leanúnach. 

3. Plé maidir le príomhionchur reatha ón Ardán Digiteach agus ón bPainéal Saoránach Eorpach 
araon maidir leis an téama Daoine a Chumhachtú 
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Sa phlé, ghlac comhaltaí an ghrúpa le go leor de na moltaí a rinne na saoránaigh agus thacaigh siad leo 
agus tarraingíodh anuas na saincheisteanna seo a leanas:  

An tábhacht a bhaineann leis an tsláinte dhigiteach san ionad oibre i gcomhthéacs na sláinte agus na 
sábháilteachta ag an obair agus an idirphlé shóisialta, agus aird á tabhairt ar na bealaí reatha cianoibre a 
mbíonn traochadh agus tuirse mar thoradh orthu. Iarradh athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht 
atá i bhfeidhm go háirithe maidir le teilea-obair.  

Neartaigh a lán cainteoirí an pointe seo agus iad ag díriú ar an drochthionchar a bhíonn ag uaireanta 
leathnaithe teilea-oibre agus ag an iomarca ama scáileáin go ginearálta ar mheabhairshláinte, agus 
d’éiligh siad ceart chun dícheangail agus creat AE lena gcosnaítear cothromaíocht oibre is saoil.  

Tharraing Ballstáit eile aird ar na deiseanna a bhaineann leis an tsláinte dhigiteach chun seirbhísí a chur 
ar fáil níos fearr i gceantair thuaithe, ach leag siad béim ar an ngá atá le scileanna digiteacha do ghairmithe 
agus do shaoránaigh chun go n-oibreoidh siad leis sin. 

Is moltaí a dhéantar arís agus arís eile iad an gá le scileanna digiteacha agus litearthacht dhigiteach a 
threisiú agus tarraingíodh anuas tábhacht na litearthachta digití i gcomhthéacsanna éagsúla.  Is gá bearnaí 
scileanna agus eolais a dhúnadh agus daoine a chumhachtú. Tarraingníodh anuas tábhacht na 
litearthachta digití i gcosaint leanaí agus úsáideoirí níos leochailí an idirlín. 

Cuireadh i bhfios go láidir na dúshláin a bhaineann le hinrochtaineacht agus leis an deighilt dhigiteach a 
chomhrac agus a áirithiú nach bhfágfar aon duine ar lár, agus moladh ann gur cheart rochtain ar an idirlíon 
a bheith ina cheart bunúsach. I ndáil leis sin, cuireadh in iúl go raibh easnamh ar an Ardán Digiteach 
Ilteangach féin ó thaobh inrochtaineachta de.  

Sheachaid comhalta amháin torthaí phainéal shaoránaigh na Gearmáine, a mhol go dtabharfaí isteach 
‘Digi Check’, rud a dhéanfadh tomhas ar a mhéid a bhaineann cuideachtaí agus riaracháin phoiblí úsáid as 
nuálaíocht dhigiteach agus urramaíonn siad sonraí na saoránach. Baineann moladh eile le hArdán a 
chruthú a chomhtháthaíonn faisnéis eolaíoch ó stáisiúin teilifíse agus raidió, féidearthachtaí chun faisnéis 
a mhalartú le haistriúchán, ‘Facebook Eorpach’ agus cineál de ARTE Eorpach.  

Measadh freisin gur tosaíocht é rochtain ar an idirlíon a áirithiú i gceantair thuaithe agus iargúlta, agus an 
gá le caighdeáin dhigiteacha a chomhchuibhiú chun fás eacnamaíoch a áirithiú. 

Tarraingíodh Trédhearcacht algartam lena chinntiú go dtuigfidh na saoránaigh cad a tharlaíonn lena gcuid 
sonraí, chomh maith le trédhearcacht uirlisí príobháideacha a bheith in easnamh agus an gá le rialú níos 
fearr a dhéanamh ar chuideachtaí príobháideacha. Tarraingíodh anuas an gá atá le labhairt d’aon ghuth 
agus iad ag déileáil le hollchomhlachtaí digiteacha agus chun a léiriú go bhfuil an Eoraip ag súil le 
cleachtadh na n-ollchuideachtaí digiteacha i dtrédhearcacht iomlán a gcuid freagrachtaí sóisialta sa bhreis 
ar chánacha a íoc. 

Mhol roinnt comhaltaí gur gá don Aontas a bheith ina mhodh caighdeánach chun ceannasacht dhigiteach, 
neamhspleáchas straitéiseach agus iomaíochas domhanda a áirithiú. Ba cheart don Aontas na rialacha a 
shocrú chun cearta an duine a urramú ar líne, agus moladh eile a bhí ann ná cairt chearta digiteacha a 
chruthú. Tá gá le hinfheistíochtaí i mbonneagar chun rochtain shábháilte ar sheirbhísí digiteacha a 
sholáthar agus chun lántairbhe a bhaint as an acmhainneacht dhigiteach.  
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Maidir le ríomhvótáil, cé gur mhol roinnt acu córais vótála leictreonacha a phíolótú (e.g. sna chéad 
toghcháin eile do Pharlaimint na hEorpa), mheas roinnt eile nach méadaíonn sé sin i ndáiríre 
rannpháirtíocht sa vótáil. Moladh sluachistiú a dhéanamh ar threoirthionscadail chun úsáid níos córasaí 
agus níos inbhuanaithe a bhaint as an ríomhdhaonlathas i gcomhthráth le gnáthchomhairliúcháin. 

Tacaíodh leis an ríomhthiachóg agus leis an aitheantas digiteach san Aontas Eorpach, chomh maith le 
ríomhsheirbhísí trasteorann, rud a d’fhéadfadh saoránaigh an Aontais Eorpaigh a chumasú chun logáil 
isteach ar fheidhmchláir gan iallach a bheith orthu dul trí ardáin mhóra dhigiteacha a bhaineann úsáid as 
a gcuid sonraí chun a gcríoch tráchtála féin.  

Aithníodh bacainní teanga mar shaincheist sa saol digiteach freisin.  

Luadh an tábhacht a bhaineann le ‘cathair chliste’ agus tionscnaimh ríomhrialtais chun saoránaigh a 
chumhachtú san aistriú digiteach chomh maith le ríomhsheirbhísí uathoibrithe a fhorbairt a chuireann 
faisnéis ar fáil agus a fhreagraíonn ceisteanna saoránach, e.g. maidir le cúram sláinte nó saincheisteanna 
eile. 

Maidir leis an ngá, arna aithint ag roinnt cainteoirí, ar mhaithe le soiléireacht maidir leis an 
ngníomhaíocht atá ar siúl cheana ar leibhéal AE chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní a ardaíodh, 
b’uirlis úsáideach é Sceideal Thraein Reachtach Pharlaimint na hEorpa ar shuíomh gréasáin na 
Parlaiminte, ina gcuirtear faisnéis ar fáil maidir le staid an dul chun cinn san obair leanúnach. Cuireadh i 
bhfios go láidir freisin, áfach, nach pointe deiridh iad na tionscnaimh reachtacha leanúnacha sa réimse 
digiteach (e.g. an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha agus an Ionstraim um Margaí Digiteacha) agus nach 
bhfágann siad nach gá na moltaí a dhéantar, ach gur cuid de phróiseas leanúnach iad.  

Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

Ghabh an Cathaoirleach buíochas le gach duine as an bplé torthúil. Beartaítear sa chéad chruinniú eile 
den mheitheal aghaidh a thabhairt ar an tríú téama a sainaithníodh don chlaochlú digiteach, eadhon ‘An 
Geilleagar a Neartú’, agus béim á leagan, amhail ag an gcruinniú seo, ar ionchur a fuarthas maidir leis an 
téama sin tríd an Ardán Digiteach agus na painéil saoránach. Nuair a bheidh a mholtaí déanta ag an 
bPainéal Saoránach Eorpach (25-27 Feabhra i mBaile Átha Cliath), thiocfadh an mheitheal le chéile chun 
na moltaí sin a phlé i mí an Mhárta agus chuirfeadh sí a cuid oibre i láthair ag an seisiún iomlánach i 
Márta/Aibreán. 

 

IARSCRÍBHINN: Liosta de chomhaltaí na Meithle ar an gClaochlú Digiteach  
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