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TAIFEAD ACHOMAIR 
An Mheitheal um an gClaochlú Digiteach, faoi chathaoirleacht Elina Valtonen, Parlaimintí 

náisiúnta (an Fhionlainn) 
Dé hAoine, an 11 Márta 2022, 9:00 go 11:00 

 
1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach  
Ba é seo an cúigiú cruinniú de chuid na Meithle um an gClaochlú Digiteach. Bhí Elina Valtonen ina 
cathaoirleach ar an gcruinniú agus tionóladh é i bhformáid hibrideach. Chuir an Cathaoirleach 
forléargas ar an bpróiseas ar fáil do na comhaltaí, agus mheabhraigh sí go ndearna an Mheitheal, mar 
chuid den chéad chéim ó mhí Dheireadh Fómhair 2021 i leith, ionchur an ardáin sa chlaochlú digiteach 
a phlé, agus é bunaithe ar thrí cholún (‘An tSochaí a Chosaint’, ‘Daoine a Chumhachtú’ agus ‘An 
Geilleagar a Neartú’). Anois, agus na moltaí ón bPainéal Saoránach Eorpach ‘Geilleagar níos láidre, 
ceartas sóisialta agus poist/Oideachas, cultúr, an óige agus spórt/Claochlú digiteach’ agus ó na Painéil 
náisiúnta i bhfeidhm, is iad na moltaí sin a bheidh mar phríomhbhunús leis an obair. Dá bhrí sin, 
díreofar an obair ar bhraislí lena léirítear na moltaí ó na painéil saoránach. Rinne an cathaoirleach cur 
síos ar na braislí: 

1. Rochtain ar bhonneagar digiteach, 
2. Scileanna digiteacha lena gcumhachtaítear daoine,  
3. Sochaí shábháilte agus iontaofa, agus  
4. An nuálaíocht dhigiteach chun an geilleagar a neartú. 

 
2. Cur i láthair leis na saoránaigh ar na moltaí ó Phainéal Saoránach Eorpach 1 maidir le ‘Geilleagar 
níos láidre, ceartas sóisialta agus poist / Oideachas, cultúr, an óige agus spórt / An claochlú 
digiteach’ agus ó Phainéil Náisiúnta Saoránach maidir le ‘Claochlú digiteach’, agus plé ina dhiaidh 
sin  
Chuir ionadaithe na bPainéal Saoránach Eorpach a gcuid moltaí i láthair. Mhínigh siad moltaí a bhain 
leis an gceart chun oideachas digiteach agus rochtain ar an idirlíon do gach duine, daoine scothaosta 
san áireamh. Cuireadh béim ar an tábhacht a bhaineann le rochtain ar ríomhairí do leanaí i 
gcomhthéacs na scolaíochta fíorúla le linn COVID. Ba cheart go mbeadh oideachas digiteach 
éigeantach ón mbunscoil, agus go mbeadh curaclam comhpháirteach ann. Méadaíodh an tábhacht a 
bhaineann le hoiliúint chun dul isteach sa mhargadh saothair. Ba cheart don Aontas infheistíocht a 
dhéanamh i mbonneagar digiteach ardtoillte chun iomaíochas a áirithiú agus spleáchais straitéiseacha 
a sheachaint. Mhínigh ionadaí go mbeidh gá ag an mbonneagar soghluaisteachta le bonneagar 
digiteach agus gur gá a sheachaint go ndéanfaidh eintitis eachtracha monaplacht ar sholáthar 
bhonneagar digiteach an Aontais. 
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Thíolaic ionadaithe na saoránach freisin an moladh go mbeadh inniúlachtaí níos fairsinge agus níos mó 
acmhainní ag an Aontas chun dul i ngleic le hábhar neamhdhleathach agus chun an 
chibearchoiriúlacht a chomhrac. Ba cheart go mbeadh ardáin ar líne níos freagraí as a n-ábhar, agus 
ba cheart go mbeadh na húdaráis in ann cabhrú le leanaí i gcoinne an ghnéaschiaptha ar líne. Maidir 
le scileanna digiteacha agus obair dhigiteach, tíolacadh moladh go bhfaigheadh oibrithe oiliúint 
dhigiteach chun go mbeidís oiriúnach do mhargadh an tsaothair agus go ndéanfaí feasacht a mhúscailt 
maidir leis an méid is féidir leis na hardáin atá ann cheana a dhéanamh. Baineann moladh eile le hobair 
chliste agus cuirtear in iúl leis gur ábhar imní é poist Eorpacha a bheith á seachfhoinsiú, rud ba cheart 
a chosc trí dhreasachtaí chun bheith freagrach go sóisialta. Chuirfeadh moladh eile d’oibleagáid ar 
chuideachtaí meán sóisialta algartaim níos fearr a chur chun feidhme chun faisnéis iontaofa agus 
bhréagach a idirdhealú agus gan dreasachtaí airgeadais a bheith acu chun faisnéis neamhiontaofa a 
chur chun cinn agus cinsireacht a sheachaint. Luaigh painéalaí saoránach eile na fadhbanna fisiciúla 
agus intinne a bhaineann leis an teilea-obair agus mhol gur cheart do chuideachtaí suíocháin agus 
deasca eirgeanamaíocha a chur ar fáil dá bhfostaithe. Moladh oideachas digiteach le linn gach céim 
den saol, agus béim ar leith ar scileanna boga agus ar úsáid an idirlín.  
 
Thíolaic ionadaí ó phainéal náisiúnta saoránach na hÍsiltíre trí mholadh náisiúnta. Ar an gcéad dul 
síos, ba cheart go mbeadh nasc idirlín tapa, slán agus cobhsaí ag gach duine san Eoraip. Tá cosaint in 
aghaidh na coireachta ar líne thar a bheith tábhachtach chun dul i ngleic léi ar an leibhéal náisiúnta 
agus ar an leibhéal Eorpach. Ar an dara dul síos, ba cheart do AE a áirithiú go bhfuil ceannacháin ar an 
idirlíon chomh slán céanna i ngach tír de chuid AE. Ba cheart teorainn a chur leis an gcumhacht atá 
ag ardáin mhóra idirlín le reachtaíocht shoiléir AE. Ar an tríú dul síos, ba cheart rialacha 
príobháideachais a chomhcheangal le cur chun feidhme agus míniú praiticiúil, go príomha trí threoir 
a chuirfidh na Ballstáit ar fáil. D’iarr an t-ionadaí freisin go n-áireofaí an óige sa chinnteoireacht maidir 
le reachtaíocht dhigiteach, go háirithe maidir le litearthacht sna meáin agus smaointeoireacht 
chriticiúil.  
 
Le linn an phlé, rinne roinnt comhaltaí tagairt don ionsaí i gcoinne na hÚcráine, ós rud é gur threisigh 
sé sin an gá atá le roinnt mhaith de na moltaí agus an luach a bhaineann le próiseas breithniúcháin 
den sórt sin maidir le todhchaí na hEorpa. Rinneadh an cruinniú a struchtúrú thart ar na ceithre 
bhraisle den chuid is mó agus rinneadh na pointí seo a leanas le linn an phlé: 
 
Rochtain ar bhonneagar digiteach 

Ø Thacaigh na Comhaltaí, tríd is tríd, leis na moltaí faoi seach, agus leag siad béim ar an ngá atá 
ann go mbeadh rochtain ag gach duine ar an mbonneagar digiteach agus nach bhfágfaí aon 
duine ar lár. Rinneadh tagairt do rochtain idirlín mar cheart daonna nó gur cheart go n-
áiritheodh AE gur ceart bunúsach a bheadh in idirlíon ardluais inacmhainne ag saoránaigh uile 
AE. Measadh go raibh rochtain ar an idirlíon i gceantair bheagfhorbartha agus i réigiúin tuaithe 
ríthábhachtach agus go mbeadh gá le tuilleadh maoinithe chuige sin. Cuireadh tionscnaimh 
leanúnacha i láthair, amhail obair chun 5G agus snáithín a dhéanamh inrochtana do níos mó 
daoine, lena n-áirítear leathanbhanda ardluais do gach teaghlach. Cuireadh béim ar na 
buntáistí a bhaineann le hidirlíon ardluais don mhargadh aonair agus do dheiseanna 
fostaíochta. 
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Ø Iarradh ar AE a áirithiú gur go daingean i lámha na hEorpa a bheadh an bonneagar digiteach, 
go háirithe 6G, chun sábháilteacht agus slándáil mhuintir na hEorpa a ráthú agus chun uathriail 
straitéiseach a áirithiú. Maidir leis an moladh go mbeadh an bonneagar ina shócmhainn stáit 
chun monaplachtaí a chosc, leagadh béim ar an bhfíoras go bhfuil bealaí eile ann chun 
monaplachtaí a rialú agus freisin chun cuideachtaí príobháideacha a dhreasú chun cumhdach 
leathan a áirithiú, mar shampla trí rochtain a thabhairt do chuideachtaí ar speictream raidió 
má chlúdaíonn siad an tír ar fad nó trí chomhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí. 

 
 
Scileanna digiteacha lena gcumhachtaítear daoine  

Ø Thacaigh na comhaltaí go forleathan leis an ngá rochtain ar an oiliúint dhigiteach agus ar an 
oideachas digiteach a áirithiú. Rinneadh tagairt d’obair ar an bPlean Gníomhaíochta don 
Oideachas Digiteach. 

Ø Measadh go raibh scileanna digiteacha ríthábhachtach ó thaobh roinnt gnéithe éagsúla de. 
Measadh, mar shampla, gur bealach iad chun bréagnuacht agus úsáid shábháilte idirlín a 
láimhseáil nó chun rannpháirtíocht i margadh an tsaothair a chumasú. Ina theannta sin, ba 
cheart oideachas a chur ar shaoránaigh maidir lena gcearta ar líne, amhail an ceart gan bheith 
faoi réir cinnteoireacht algartamach. Measadh go gceadaíonn scileanna agus inniúlachtaí 
digiteacha do shaoránaigh in páirt a ghlacadh sa tsochaí dhigiteach. Cuireadh béim ar an 
digitiú agus rochtain chuimsitheach do ghrúpaí níos leochailí mar thosaíocht, chomh maith 
leis an ngá atá le díriú freisin ar scileanna boga agus ar bhéasaíocht idirlín san oideachas.  

 
Sochaí shábháilte agus iontaofa 

Ø Mheas a lán daoine gur príomhthosaíocht í an chibearshlándáil agus gur cheart feasacht na 
ndaoine ar na hiarrachtaí agus na hinstitiúidí atá ann cheana a mhéadú. 

Ø Tarraingíodh aird ar an mbréagnuacht agus ar an mífhaisnéis chomh maith céanna agus 
tagraíodh don obair atá ar siúl i gcomhthéacs an togra i ndáil leis an Ionstraim um Sheirbhísí 
Digiteacha, lena dtabharfaí oibleagáidí isteach maidir le modhnóireacht ábhair bunaithe ar 
phrionsabail dhaonlathacha agus lena n-áiritheofaí, ag an am céanna, go ndéanfaí cearta 
bunúsacha a urramú. Tarraingíodh aird ar an bhFaireachlann Eorpach um na Meáin 
Dhigiteacha (EDMO). 

Ø Moladh cód iompair chun an bhréagnuacht a chomhrac sa bhreis ar na bearta atá ann cheana. 
Ø Mhol comhalta amháin struchtúir chomhordaithe níos fearr ar leibhéal AE ionas nach mbeadh 

ról díréireach ag údaráis náisiúnta bunaithe ar phrionsabal na tíre tionscnaimh. 
Ø Moladh go n-oibreodh saoránaigh níos mó i gcomhar le lucht déanta beartais trí 

rannpháirtíocht. Leis an gclaochlú digiteach, ba cheart cearta bunúsacha na saoránach a léiriú, 
cosaint sonraí pearsanta a áirithiú agus idirdhealú a chosc.  

Ø Ní hamháin gur cheart an méid atá mídhleathach as líne a bheith mídhleathach ar líne, ach ba 
cheart go mbeadh feidhm ar líne ag cearta an duine is infheidhme as líne freisin. 

Ø Moladh go gcuirfí cosc ar ollfhaireachas agus ar aitheantas aghaidhe.  
Ø Ba cheart go mbeadh algartaim trédhearcach, agus measadh gur céim thábhachtach é 

comhaontú ar an togra reachtach maidir leis an Ionstraim um Intleacht Shaorga.  
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Ø Leagadh béim ar an mí-úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as criptea-airgeadra chun smachtbhannaí a 
sheachaint i gcomhthéacs na hÚcráine agus an Rialacháin atá beartaithe maidir le Margaí 
Criptea-Shócmhainní (MiCA).  

 
An nuálaíocht dhigiteach chun an geilleagar a neartú 

Ø I ndáil leis an moladh maidir le hobair chliste, leag roinnt comhaltaí béim ar an ngá atá le 
forbairtí teicneolaíocha chun tairbhe a dhéanamh do shláinte choirp agus mheabhrach 
oibrithe, chun feabhas a chur ar a saol agus chun nach mbeadh cuideachtaí in ann leas a bhaint 
astu mar dheis chun cearta oibrithe a laghdú. 

Ø Measadh go raibh tábhacht ag baint le huirlisí digiteacha a thabhairt isteach san áit oibre agus 
gur cheart oibrithe a chur san áireamh sa digitiú ag an obair. 

Ø Moladh go ndéanfaí faireachas ag an obair a rialú go dlúth agus go gcoiscfí ollfhaireachas agus 
aitheantas bithmhéadrach, chomh maith le ceart in-fhorfheidhmithe a bheith ann ar leibhéal 
AE i gcoinne cinntí a dhéantar le halgartaim IS. 

Ø Níor cheart bacainní a bheith ar theilea-obair trasteorann in AE. 
Ø Léiríodh tacaíocht chun athléimneacht na hEorpa a mhéadú agus spleáchais straitéiseacha a 

laghdú.  
Ø D’iarr comhalta amháin go mbeadh geilleagar na hEorpa oscailte, agus béim á cur ar a 

thábhachtaí atá sé an margadh inmheánach a neartú agus deireadh a chur le bacainní trádála. 
Luadh imní faoi chleachtais gheobhlocála agus éifeachtaí ar thíortha beaga.  

Ø Luadh an Ionstraim um Shliseanna mar shampla de thionscnamh chun ceannasacht agus 
ceannaireacht dhigiteach na hEorpa a áirithiú i dteicneolaíochtaí nua, lena n-áirítear taighde 
agus forbairt, agus monaraíocht, agus rinneadh tagairt don rialachán IS atá beartaithe mar an 
chéad cheann dá leithéid ar domhan. 

Ø D’fhonn leas iomlán a bhaint as deiseanna digiteacha, leagadh béim ar an ngá atá le céannacht 
dhigiteach Eorpach iontaofa, a d’fhéadfadh foráil a dhéanamh do bhealach sábháilte chun 
sonraí pearsanta a chomhroinnt.  
 

3. Ráitis deiridh ón gCathaoirleach 
Rinne an Cathaoirleach tagairt do thíolacadh mholtaí agus dhíospóireacht na saoránach ag an Seisiún 
Iomlánach an 12 Márta. Mhínigh sí gurb é ullmhúchán dréacht-tograí an chéad chéim eile d’fhonn iad 
a phlé agus aiseolas a thabhairt fúthu le linn na gcéad chruinnithe eile de chuid na Meithle mar aon le 
tíolacadh na dtograí do sheisiún iomlánach na Comhdhála, agus conclúid na Comhdhála ann an 9 
Bealtaine.  
 
 


