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TAIFEAD ACHOMAIR 

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

Dé hAoine, an 4 Márta 2022, 9.00 go 11.00 

1. Ráitis tosaigh ón gCathaoirleach 

Bhí Elina Valtonen, Parlaimintí náisiúnta (an Fhionlainn) ina cathaoirleach ar an gceathrú cruinniú sin den 
Mheitheal agus tionóladh é i bhformáid chianda. Sruthaíodh an cruinniú ar líne. Chuir an Cathaoirleach 
tús leis an gcruinniú ina ndearnadh tagairt do na heachtraí uafásacha a tharla an tseachtain seo caite tar 
éis ionradh na Rúise ar an Úcráin agus chuir sí i bhfios go láidir go bhfuil a cuid smaointe uile in éineacht 
le muintir na hÚcráine. Chuir sí in iúl go láidir gur treisíodh leis na himeachtaí sin an gá atá leis an obair ar 
thodhchaí na hEorpa.  

Mhínigh an Cathaoirleach go raibh sé i gceist leis an gcruinniú breise seo aghaidh a thabhairt ar an gceann 
deireanach de na trí cholún faoina ndearnadh an obair ar an Aistriú Digiteach a eagrú go dtí seo, eadhon 
‘An Geilleagar a Neartú’. Díríodh plé a rinneadh roimhe seo ar ‘An tSochaí a Chosaint’ agus ‘Daoine a 
Chumhachtú’. Dá bhrí sin, dhíreodh an plé fós ar ionchur ón ardán digiteach an uair seo. Chuir an 
cathaoirleach in iúl go raibh obair an Phainéil Shaoránaigh Eorpaigh maidir le ‘Geilleagar níos láidre, 
ceartas sóisialta agus poist/Oideachas, cultúr, an óige agus spórt/Claochlú digiteach’ curtha i gcrích aige 
agus go mbeadh moltaí an phainéil lárnach i bplé chruinniú na Meithle an 11 Márta 2022. Formheasadh 
an taifead achomair den chruinniú deireanach. D’iarr ionadaí saoránach aon chruinniú breise a 
d’fhéadfadh a bheith ann a thionól ag am nach gcuirfeadh isteach ar uaireanta oibre (is fearr tar éis 18:00). 

2. Cur i láthair an ionchuir ón Ardán Digiteach agus tionscnaimh atá ar siúl faoi láthair 

Chuir an Cathaoirleach i láthair príomhthéamaí agus príomhsmaointe an Ardáin Dhigitigh a bhaineann le 
‘An Geilleagar a Neartú’, roinnte ina dtrí fhothopaic: Nuálaíocht dhigiteach, an geilleagar digiteach, agus 
Oideachas agus oiliúint, chomh maith le tionscnaimh leanúnacha ghaolmhara ar leibhéal an Aontais.  

Faoi chuimsiú smaointe nuálaíochta digití a bhaineann le blocshlabhra (amhail ardán blocshlabhra AE, 
rialáil níos fearr le haghaidh criptea-airgeadraí nó euro digiteach), luadh intleacht shaorga agus sonraí 
agus Silicon Valley Eorpach (mar shampla GAIA-X nó Kickstarter). Faoi théama an gheilleagair dhigitigh, 
luadh bonneagair dhigiteacha chun tacú leis an ngeilleagar (lena n-áirítear foirmeacha éagsúla foinse 
oscailte agus Sonraí mar Sheirbhís (DaaS)), lena gcuirtear feabhas ar dhálaí margaidh d’fhiontair de gach 
méid, lena n-áirítear gnólachtaí nuathionscanta (SMEanna, ID dhigiteach do B2B) agus deimhniú le 
haghaidh IS agus teicneolaíocht eiticiúil. Maidir le hoideachas agus oiliúint, luadh ardáin oideachais agus 
oiliúna (cúrsaí ar líne, eduTech), ardán digiteach do scileanna (scileanna a dheimhniú agus a aithint, 
gluaiseacht trasteorann) agus inniúlacht dhigiteach cuideachtaí.  
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Thagair an Cathaoirleach ansin do chuid de na tionscnaimh atá ann cheana i réimse neartú an gheilleagair. 
Áirítear orthu sin an Clár don Eoraip Dhigiteach agus Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha chun borradh a chur 
faoin nuálaíocht. Bhí an Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha, an Gníomh um Margaí Digiteacha, an Ionstraim 
um Intleacht Shaorga agus an Ionstraim Sonraí, a ceapadh chun rialáil níos fearr a dhéanamh ar an 
ngeilleagar digiteach, mar chuid den phróiseas reachtaíochta anois. Sa Chompás Digiteach agus sa Phlean 
Comhordaithe um an Intleacht Shaorga, leagtar amach agus cuireadh chun cinn cuspóirí straitéiseacha an 
Aontais. Maidir le hoideachas agus le hoiliúint, áiríodh sa Chompás Digiteach spriocanna do 2030 ó thaobh 
scileanna digiteacha na hEorpa de, agus é mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas 
Digiteach borradh a chur faoin éiceachóras oideachais dhigitigh agus rochtain oscailte ar fhaisnéis agus ar 
acmhainní á cur ar fáil faoin Ardán Scileanna Digiteacha agus Post.  

3. Plé  

Sa phlé a rinneadh ina dhiaidh sin, chuir comhaltaí na Meithle béim ar na pointí seo a leanas:  

Ø Measadh go raibh na trí cholún ‘An tSochaí a Chosaint’, ‘Daoine a Chumhachtú’ agus ‘An 
Geilleagar a Neartú’ úsáideach chun a áirithiú go gcruthófar sochaí ina mothaíonn gach duine san 
áireamh leis an aistriú digiteach.  
 

Ø Measadh go raibh sé tábhachtach an daonlathas a thabhairt isteach sa réimse digiteach agus a 
áirithiú go léirítear luachanna Eorpacha ann. Ba cheart don mhéid atá neamhdhleathach as líne a 
bheith neamhdhleathach ar líne freisin. Luadh an Dearbhú atá beartaithe maidir le Cearta agus 
Prionsabail Dhigiteacha Eorpacha sa chomhthéacs sin. Ba cheart go mbeadh tionchar mór ag an 
bprionsabal daonna-lárnach ar an aistriú digiteach. Measadh freisin gur cheart don Eoraip 
comhoibriú le tíortha eile atá ar aon intinn leis an Eoraip chun caighdeáin dhigiteacha dhomhanda 
a chruthú a mbeidh luachanna Eorpacha ina gcroílár acu agus ról ceannasach a ghlacadh ina leith 
sin. Léiríodh i dtionscnaimh reachtacha leanúnacha amhail an Ionstraim um Intleacht Shaorga go 
raibh dhá chuspóir le nuálaíocht a chur chun cinn, agus luachanna bunúsacha faoi chosaint ag an 
am céanna. Moladh cur chuige uaillmhianach chun bealach Eorpach a aimsiú chun muinín a 
chruthú sa saol digiteach, cearta an duine agus cearta tomhaltóirí a chosaint, agus forbairtí 
teicneolaíocha a áirithiú chun rannpháirtíocht níos fearr sa tsochaí a chumasú, agus an rialú agus 
an t-idirdhealú á seachaint. 
 

Ø Tharraing roinnt mhaith comhaltaí aird ar an tábhacht a bhaineann le gníomhaíocht 
chomhordaithe chun slándáil agus athléimneacht bhonneagar digiteach na hEorpa a threisiú, go 
háirithe i bhfianaise na géarchéime atá ann faoi láthair. Ba cheart an tslándáil dhigiteach a 
fhorbairt go dlúth le fás an gheilleagair dhigitigh, chun a hathléimneacht a áirithiú.  
 

Ø Mheas na Feisirí freisin gur léirigh imeachtaí geopholaitiúla a tharla le déanaí an tábhacht a 
bhaineann le neamhspleáchas straitéiseach agus teicniúil a áirithiú, trí infheistíocht a dhéanamh 
sa nuálaíocht agus tríd an slabhra soláthair a neartú (amhail micrileictreonaic nó slis-slabhra 
soláthair). 
 

Ø Leag roinnt comhaltaí béim ar an tábhacht a bhaineann leis an oideachas agus le scileanna 
digiteacha chun a áirithiú go mbainfidh an tsochaí ina hiomláine tairbhe as an nuálaíocht 
theicneolaíoch. Sa chomhthéacs sin, ardaíodh an gá atá ann go mbeadh mná agus cailíní 



 

3 
 

rannpháirteach san aistriú digiteach, chomh maith leis an ngá atá ann rannpháirtíocht daoine i 
ngach aoisghrúpa agus a bhfuil gach cineál oideachais acu, lena n-áirítear taighde ollscoile, a 
bhaint amach. Luadh sampla de chlár Éireannach do bhunscoileanna, a spreagann páistí chun 
foghlaim faoi chultúr, faoi theangacha agus faoi stair an AE agus d’fhéadfaí é a leathnú chuig 
gnéithe digiteacha. Ina theannta sin, is féidir leis an oideachas a bheith ina chabhair chun dul i 
ngleic le cur i gcoinne an athraithe agus chun digitiú cuimsitheach a áirithiú.  
 

Ø Luadh an prionsabal ‘tús áite digiteach’, a éilíonn go soláthrófar seirbhísí go digiteach nuair is 
féidir, mura n-iarrtar a mhalairt.  
 

Ø Ardaíodh an nasc a d’fhéadfadh a bheith idir na smaointe a pléadh anois agus na moltaí ón 
bPainéal Saoránach, ag tagairt go háirithe do na moltaí sin maidir le hobair chliste, ina bhféadfaí 
an geilleagar a neartú trí chosaint a dhéanamh ar ghluaiseacht post ar líne lasmuigh den Eoraip, 
agus trí scileanna digiteacha (moltaí 7 agus 8).  
 

Ø Leag roinnt comhaltaí béim ar an ngá atá le geilleagar láidir digiteach, agus chuir siad i bhfios go 
láidir go raibh gá le hinfheistíocht in éiceachórais nuálaíochta ar fud na réigiún go léir, chun na 
tairbhí a bhaineann leis an aistriú digiteach a scaipeadh go cothrom ar fud na hEorpa. Is féidir leis 
an nuálaíocht an tAontas Eorpach a chur chun cinn amach anseo, ba cheart go mbeadh SMEanna 
in ann nuálaíocht a dhéanamh, a bheith corrach agus a bheith saor ón maorlathas. Ba cheart 
sonraí sa gheilleagar ardán a úsáid ar mhaithe le cách, chun deiseanna nua gnó a chur ar fáil.  
 

Ø Rinneadh tagairt freisin do neartú an bhonneagair leictrigh chun glacadh feithiclí leictreacha a 
chur chun cinn.  
 

Ø Luadh taithí san Fhionlainn ar an aitheantas digiteach agus ríomhthiachóg mar uirlisí 
tábhachtacha freisin i ngnólachtaí agus i ríomhsheirbhísí trasteorann agus san earnáil phoiblí agus 
san earnáil phríobháideach araon.  

 

4. Ráitis deiridh 

Ghabh an Cathaoirleach buíochas le gach duine as an bplé torthúil. Dhíreodh cruinniú na Meithle an 11 
Márta ar na moltaí a tháinig ón bPainéal Saoránach agus d’iarr an Cathaoirleach ar na Feisirí go léir iad a 
léamh. Chuir sí in iúl freisin go bhfuil obair na Meithle ag dul ar aghaidh anois leis an bpróiseas chun tograí 
a fhorbairt don Seisiún Iomlánach.  

*** 

 


