
RR\1256602GA.docx PE719.734v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

Suí iomlánach

A9-0159/2022

23.5.2022

***I
TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena mbunaítear an Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

Rapóirtéir: Martina Dlabajová



PE719.734v02-00 2/182 RR\1256602GA.docx

GA

PR_COD_1consamCom

Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann a bhfuil sé i gceist é a leasú leis 
an dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas 
a bhaint as an tsiombail ▌ nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear an Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do thogra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2021)0574),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 173(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0359/2021),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa1,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta, ón 
gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus ón gCoiste 
um Chultúr agus um Oideachas,

– ag féachaint do thuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh (A9-0159/2022),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

1 [IO C 0, 0.0.0000, lch. 0.].
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Leasú 1

LEASUITHE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA*

ar an togra ón gCoimisiún

---------------------------------------------------------

2021/0293 (COD)

Togra le haghaidh

CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena mbunaítear an Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 

Airteagal 173(3) de,

ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa2, 

ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún3, 

ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach4,

de bharr an mhéid seo a leanas:

(1) Ina Theachtaireacht dar teideal 2030 Digital Compass: the European way for the Digital 
Decade [Compás Digiteach 2030: an modh Eorpach le haghaidh na Deacáide Digití] an 
9 Márta 20215 (‘An Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach’) leag an Coimisiún 

* Leasuithe: tá téacs nua nó téacs atá curtha in ionad téacs eile aibhsithe le cló trom iodálach, , agus tá téacs atá 
scriosta léirithe leis an tsiombail ▌.
2 IO C , , lch. .
3 IO C , , lch. .
4 Seasamh Pharlaimint na hEorpa ... .
5 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste 

Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún dar teideal 2030 Digital Compass: the 
European way for the Digital Decade [Compás Digiteach 2030: an modh Eorpach le haghaidh na Deacáide 
Digití’] COM/2021/118 final/2.



RR\1256602GA.docx 7/182 PE719.734v02-00

GA

amach an fhís atá aige do 2030 i dtaobh saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú tríd 
an gclaochlú digiteach. Maidir le modh an Aontais le haghaidh chlaochlú digiteach an 
gheilleagair agus na sochaí, ba cheart go gcuimseofaí leis uathriail straitéiseach 
oscailte, ceannaireacht dhomhanda, inrochtaineacht, cuimsiú, comhionannas, 
inbhuanaitheacht, athléimneacht, slándáil, feabhas a chur ar an gcáilíocht saoil, 
infhaighteacht seirbhísí agus urraim do chearta agus do mhianta na saoránach, agus ba 
cheart go rannchuideofaí le geilleagar agus sochaí a bheidh dinimiciúil, éifeachtúil ó 
thaobh acmhainní de agus chothrom san Aontas.

(2) Ina ráiteas an 25 Márta 2021, mheas an Chomhairle Eorpach gur céim í an 
Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach i dtreo fhorbairt dhigiteach na hEorpa a 
leagan amach do na deich mbliana atá romhainn agus dheimhnigh sí an fhís a leagtar 
amach inti, lena n-áirítear an coincheap maidir le Clár Beartais ag a mbeadh struchtúr 
láidir rialachais agus creat chun cur chun feidhme tionscadail ilnáisiúnta, a bhfuil gá leo 
le haghaidh chlaochlú digiteach na hEorpa i réimsí criticiúla, a éascú. D’iarr sí ar an 
gCoimisiún freisin bosca uirlisí beartais an Aontais Eorpaigh maidir le claochlú 
digiteach a leathnú, ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus ar an leibhéal náisiúnta araon, 
agus leas a bhaint as na hionstraimí uile atá ar fáil ó bheartas tionsclaíoch, trádála agus 
iomaíochta, scileanna agus oideachas, beartas taighde agus nuálaíochta agus ionstraimí 
cistithe fadtéarmacha chun an claochlú digiteach a éascú.

(2a) Ba cheart go gcuirfeadh Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ le 
baint amach spriocanna an Dearbhaithe Eorpaigh maidir le Cearta Digiteacha agus 
Prionsabail Dhigiteacha le haghaidh na Deacáide Digití (Sínithe XXXX), a 
chuireann daoine i lár an chlaochlaithe dhigitigh.

(3) Mar a leagtar amach sa Teachtaireacht ón gCoimisiún lena ndéantar an straitéis 
tionsclaíochta nua 20206 a thabhairt cothrom le dáta, is gá don Aontas Eorpach córais 
teicneolaíochtaí criticiúla agus earnálacha straitéiseacha a shainaithint, aghaidh a 
thabhairt ar laigí straitéiseacha agus ar spleáchais ardriosca a bhféadfadh ganntanais 
soláthair nó rioscaí cibearshlándála a bheith mar thoradh orthu, agus claochlú digiteach 
a chothú. Cuireann an méid sin i bhfios a thábhachtaí atá sé go rachaidh Ballstáit i 
gcomhar lena chéile agus go dtacóidh siad le hiarrachtaí an tionscail aghaidh a thabhairt 
ar na spleáchais sin agus riachtanais acmhainne straitéiseacha a fhorbairt. Is freagra sé 
seo freisin ar an anailís atá i dTuarascáil 2021 um Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach7. 
Faoi chuimsiú na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta agus ullmhúchán na 
bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta, ghríosaigh an Coimisiún na 
Ballstáit chun a gcuid díchill i bhfabhar Tionscadail Ilnáisiúnta sa réimse digiteach a 
chomhordú. Léirigh an t-eispéireas sin gur gá don Choimisiún tacaíocht a thabhairt 
d’iarrachtaí comhordaithe na mBallstát, agus don Aontas sásraí cur chun feidhme a chur 
chun cinn lena n-éascófar infheistíochtaí comhpháirteacha chun Tionscadail Ilnáisiúnta 
a bhunú. I gcomhar le tionscnaimh eile an Choimisiúin amhail an Fhaireachlann um 

6 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún dar teideal Updating the 2020 new 
industrial strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery [Straitéis nua tionsclaíochta 
2020 a nuashonrú: Margadh Aonair níos láidre a thógáil do théarnamh na hEorpa], 5.5.2021 COM(2021) 
350 final.

7 COM(2021) 750 final an 8.9.2021 – ‘2021 Strategic Foresight Report - The EU’s capacity and freedom to 
act’ [Tuarascáil 2021 um Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach - Inniúlacht an Aontais Eorpaigh agus an 
tsaoirse chun gníomhú].
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Theicneolaíochtaí Criticiúla8, ba cheart struchtúr rialachais a bhunú chun an 
Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach a chur chun feidhme agus ba cheart go 
gcabhródh an struchtúr sin le spleáchais straitéiseacha dhigiteacha an Aontais atá ann 
faoi láthair agus a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a shainaithint agus go 
rannchuideodh sé le huathriail straitéiseach oscailte dhigiteach an Aontais a neartú.

(4) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip9, cuireadh 
i dtábhacht gur cheart don Eoraip leas a bhaint as acmhainn an chlaochlaithe dhigitigh, 
rud atá ina phríomhchumasóir chun cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach. 
Ba cheart don Aontas an claochlú digiteach is gá a chur chun cinn agus infheistíocht a 
dhéanamh de bhrí gur cumasóir criticiúil iad teicneolaíochtaí digiteacha chun 
spriocanna inbhuanaitheachta den Chomhaontú Glas don Eoraip, de Chomhaontú 
Pháras agus de Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a bhaint 
amach i roinnt earnálacha éagsúla. Ba cheart teicneolaíochtaí digiteacha amhail an 
intleacht shaorga, 5G, 6G, blocshlabhra, an néalríomhaireacht agus an imeall-
ríomhaireacht agus idirlíon na rudaí nithiúla dlús a chur le beartais chun dul i ngleic leis 
an athrú aeráide agus an comhshaol a chosaint agus tionchar na mbeartas sin a 
uasmhéadú. Ciallaíonn sé sin nach mór teicneolaíochtaí digiteacha agus leictreonaic 
a bheith inbhuanaithe thar a saolré iomlán, lena n-áirítear táirgí, próisis táirgthe, 
bonneagair riachtanacha agus bainistiú dramhaíola. I gcomhar le loingseoireacht 
satailíte agus logánú, cuirtear deiseanna nua ar fáil freisin leis an digitiú chun 
cianfhaireachán a dhéanamh ar thruailliú aeir agus uisce, agus chun faireachán a 
dhéanamh ar úsáid fuinnimh agus acmhainní nádúrtha agus an úsáid sin a 
bharrfheabhsú. Teastaíonn ón Eoraip earnáil dhigiteach ag a bhfuil an inbhuaine ina 
croílár, earnáil lena n-áiritheofar ar bhonn infhíoraithe go mbeidh an bonneagar agus na 
teicneolaíochtaí digiteacha níos inbhuanaithe, níos in-athnuaite agus níos tíosaí ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní agus lena rannchuideofar le geilleagar agus sochaí 
inbhuanaithe chiorclach aeráidneodrach i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip. Níor cheart leis an aistriú digiteach agus leis an aistriú glas spleáchas ar 
amhábhair chriticiúla teacht in ionad an spleáchais ar bhreoslaí iontaise.

(4a) Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm freisin leis na beartais agus infheistíochtaí maidir 
leis an mbonneagar digiteach nascacht chuimsitheach, trí rochtain idirlín infhaighte 
agus inacmhainne, a áirithiú chun an bhearna dhigiteach ar fud an Aontais a 
dhúnadh agus aird ar leith á tabhairt ar an deighilt chríochach.

(5) Ba cheart na beartais a bheartaítear sa Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach a chur 
chun feidhme chun na gníomhartha a shainmhínítear sa straitéis maidir le todhchaí 
dhigiteach na hEorpa a Mhúnlú a neartú, agus chun tógáil ar ionstraimí an Aontais atá 
ann cheana (amhail cláir um Chomhtháthú, an Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, 
Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle10, Rialachán 

8 Action Plan on synergies between civil, defence and space industries [Plean Gníomhaíochta maidir le 
sineirgí idir tionscail shibhialta, chosanta agus spáis], 22.2.2021, COM(2021) 70 final, Gníomh 4. 

9 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle Eorpach, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún dar teideal 
The European Green deal [An Comhaontú Glas don Eoraip], 11.12.2019, COM/2019/640 final.

10 Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2021 lena 
mbunaítear Clár um Eoraip Dhigiteach agus lena n-aisghairtear Cinneadh (AE) 2015/2240 (IO L 166, 
11.5.2021, lch. 1).
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(AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle11 agus Rialachán 
(AE) 2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle12, Rialachán 
(AE) 2021/690 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle13 agus Rialachán 
(AE) 2021/1153 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle14) agus chun tógáil ar 
na cistí arna leithdháileadh le haghaidh claochlú digiteach faoi Rialachán 
(AE) 2021/241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle15. Leis an gCinneadh seo, 
ba cheart, dá bhrí sin, Clár Beartais ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ a bhunú chun 
claochlú digiteach rathúil ar gheilleagar agus ar shochaí an Aontais a ghnóthú, a bhrostú 
agus a mhúnlú. 

(5a) Cumhdaítear i gColún Eorpach na gCeart Sóisialta an ceart chun rochtain a fháil ar 
sheirbhísí riachtanacha ar ardchaighdeán, lena n-áirítear cumarsáid dhigiteach, 
chomh maith leis an gceart chun oideachais, oiliúna agus foghlama ar feadh an tsaoil 
atá ar ardchaighdeán agus cuimsitheach.

(6) Chun conair an Aontais a leanúint maidir le luas an chlaochlaithe dhigitigh, ba cheart 
spriocanna digiteacha a shuí. Ba cheart na spriocanna sin a nascadh le réimsí nithiúla ar 
cheart dul chun cinn comhchoiteann a dhéanamh ina dtaobh laistigh den Aontas. Tá na 
spriocanna bunaithe ar na ceithre phríomhphointe a sainaithníodh sa Teachtaireacht 
maidir le Compás Digiteach ar réimsí ríthábhachtacha iad le haghaidh chlaochlú 
digiteach an Aontais: scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachtaí 
agus seirbhísí poiblí.

(7) Tá scileanna digiteacha bunúsacha agus ardscileanna digiteacha fíor-riachtanach chun 
athléimneacht chomhchoiteann shochaí an Aontais a threisiú, chun imirce daoine oilte 
a aisiompú agus chun tarraingteacht an Aontais a fheabhsú do ghairmithe ardoilte. 
De réir thuarascáil bhliantúil an Choimisiúin maidir le FBManna 
Eorpacha 2020/2021 ó mhí Iúil 2021, chuir paindéim COVID-19 dlús dearfach leis 
an úsáid a bhaintear as réitigh dhigiteacha i gcás oibríochtaí gnó, agus tá méadú 
tagtha dá barr ar infhaighteacht ríomhsheirbhísí rialtais atá ar fáil do shaoránaigh 
agus gnólachtaí. Mar sin féin, is ann fós san Aontas do bhearnaí móra idir an líon 
riachtanach gairmithe a bhfuil ardscileanna digiteacha bainte amach acu agus an 
fáil atá orthu ar mhargadh saothair an Aontais. Luaitear in Innéacs an Choimisiúin 
um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach (DESI) 2021, fiú roimh an 
bpaindéim, go raibh deacrachtaí ag gnólachtaí an Aontais, go háirithe fiontair 
bheaga agus mheánmhéide (FBManna), líon leordhóthanach gairmithe TFC a 

11 Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Aibreán 2021 lena 
mbunaítear Fís Eorpach – an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha 
maidir le rannpháirtíocht agus scaipeadh agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1290/2013 agus 
(AE) Uimh. 1291/2013 (IO L 170, 12.5.2021, lch. 1).

12 Rialachán (AE) 2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Márta 2021 lena mbunaítear 
Clár InvestEU agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 (IO L 107, 26.3.2021, lch. 30).

13      Rialachán (AE) 2021/690 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Aibreán 2021 lena 
mbunaítear clár don mhargadh inmheánach, d’iomaíochas fiontar, lena n áirítear fiontair bheaga agus 
mheánmhéide, do réimse na bplandaí, na n-ainmhithe, an bhia agus na beatha, agus don staidreamh 
Eorpach (Clár an Mhargaidh Aonair) agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 99/2013, (AE) 
Uimh. 1287/2013, (AE) Uimh. 254/2014 agus (AE) Uimh. 652/2014 (IO L 153, 3.5.2021, lch. 1).
14 Rialachán (AE) 2021/1153 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2021 lena 
mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1316/2013 agus (AE) Uimh. 283/2014 (IO L 249, 14.7.2021, lch. 38).
15 Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Feabhra 2021 lena 

mbunaítear an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (IO L 57, 18.2.2021, lch. 17).
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aimsiú. Beidh saoránaigh a bhfuil cumas agus ábaltacht dhigiteach acu in ann leas a 
bhaint as na deiseanna a bhaineann leis an Deacáid Dhigiteach. Chun an aidhm sin a 
bhaint amach, ba cheart béim a leagan ar an oideachas lena áirithiú go mbeidh 
oiliúint leormhaith ar mhúinteoirí agus ar an bpobal oideachais i gcoitinne agus go 
mbeidh dóthain scileanna agus acmhainní acu chun úsáid éifeachtach a bhaint as an 
teicneolaíocht ina dteagasc agus teicneolaíochtaí digiteacha a theagasc. Mar sin féin, 
le hoiliúint dhigiteach agus le hoideachas digiteach ba cheart go dtacófaí le huas-sciliú 
agus le hathsciliú mar aon le foghlaim ar feadh an tsaoil den daonra gníomhach ar 
mhaithe lena áirithiú go mbainfear lántairbhe as na deiseanna a bhaineann le digitiú 
na tionsclaíochta agus na seirbhísí agus ba cheart mic léinn a bheith ullmhaithe ar 
bhonn níos fearr ag an am céanna chun aghaidh a thabhairt ar mhargadh an 
tsaothair sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Ba cheart an oiliúint dhigiteach 
neamhfhoirmiúil a chuireann fostóirí ar fáil i bhfoirm foghlama trí ghníomhaíocht a 
spreagadh freisin. Tabharfar dreasachtaí gairme nithiúla leis an oideachas agus leis 
an oiliúint chun deireadh a chur le bearnaí inscne agus iad a sheachaint.

(7a) Tá bonneagar digiteach inbhuanaithe i gcomhair nascachta, micrileictreonaice agus 
an cumas mórshonraí a phróiseáil ina chumasóir riachtanach chun leas a bhaint as 
tairbhí an digitithe, le haghaidh forbairtí breise teicneolaíocha agus le haghaidh 
cheannaireacht dhigiteach an Aontais. I gcomhréir le teachtaireacht ón gCoimisiún 
an 30 Meitheamh 2021 dar teideal A long-term Vision for the EU’s Rural Areas - 
Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040 [Fís 
fhadtéarmach do Cheantair Thuaithe AE – I dtreo ceantair thuaithe atá níos láidre, 
níos nasctha, níos athléimní agus níos rathúla faoi 2040], tá gá le nascacht iontaofa, 
ghasta agus shlán do chách agus i ngach áit san Aontas, lena n-áirítear i gceantair 
thuaithe agus iargúlta, amhail oileáin, réigiúin shléibhtiúla agus réigiúin inar tearc 
an daonra chomh maith leis na réigiúin is forimeallaí. Tá síorfhás ar na riachtanais 
shochaíocha atá le bandaleithead uaslódála agus íoslódála. Faoi 2030, ba cheart 
líonraí ar luas gigighiotáin a bheith ar fáil dóibh siúd a bhfuil a leithéid de thoilleadh 
ag teastáil uathu nó a bhfuil gá acu leis. Ba cheart do gach teaghlach agus gnólacht 
san Aontas, go háirithe FBManna, a bheith in ann úsáid a bhaint as seirbhísí 
Gigighiotáin ar féidir, go hiarbhír, iad a chur ar fáil don úsáideoir trí 
theicneolaíochtaí bunúsacha éagsúla, amhail snáthoptaic, satailít, 5G, 6G agus Wi-
Fi den chéad ghlúin eile, bunaithe ar a n-éifeachtúlacht, agus ba cheart go n-
áiritheofaí leis sin an deighleán deireanach suas chomh fada le gléas an úsáideora 
deiridh. Beidh gá le dálaí coinbhéirseacha le haghaidh infheistíochtaí i mbonneagair 
dhigiteacha, go háirithe chun creataí leormhaithe a fhorbairt ionas go nglacfaidh na 
gníomhaithe margaidh uile a bhaineann tairbhe as an gclaochlú digiteach a 
bhfreagrachtaí sóisialta agus go rannchuideoidh siad le timpeallacht iomaíoch agus 
fheidhmiúil d’earraí, seirbhísí agus bonneagair phoiblí, ar mhaithe le saoránaigh uile 
na hEorpa. 

(7b) Prionsabal is ea cur chuige i leith na nascachta atá neodrach ó thaobh na 
teicneolaíochta de, lenar cheart beartais dhigiteacha an Aontais agus beartais 
dhigiteacha náisiúnta a threorú leis. Ba cheart go mbeadh an méid sin gan dochar 
don fhíoras go bhfuil bonneagar nascachta digití den fheidhmíocht, athléimneacht, 
slándáil agus den inbhuanaitheacht is airde ag teastáil ón Aontas chun rathúnas a 
theachtadh. Maidir leis na teicneolaíochtaí uile atá in ann rannchuidiú leis na 
spriocanna nascachta agus glasa a ghnóthú, lena n-áirítear an dul chun cinn atá á 
dhéanamh faoi láthair agus a dhéanfar i réimsí na snáthoptaice, Wi-Fi, satailíte, 5G 
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agus 6G, ba cheart caitheamh go cothrom leo, agus aird chuí á tabhairt ar a 
saintréithe sonracha oibiachtúla. 

(7c) Tá micreaphróiseálaithe bunriachtanach d’fhormhór na bpríomh-luachshlabhraí 
straitéiseacha agus meastar go mbeidh éileamh níos mó fós orthu amach anseo, go 
háirithe na réimsí is nuálaí. Imeall-nóid aerdáidneodracha ar ardchaighdeán 
slándála lena ráthaítear rochtain ar sheirbhísí sonraí ag a bhfuil aga folaigh íseal 
cibé áit a bhfuil gnólachtaí lonnaithe agus lena ráthaítear freisin rannchuidiú 
suntasach maidir le laghdú ar thomhaltas fuinnimh a bhaint amach, agus toilleadh 
candamach, meastar go mbeidh siad ina gcumasóirí criticiúla freisin.

(8) Diomaite de bheith ina gcumasóirí, beidh gach ceann de na teicneolaíochtaí thuasluaite 
agus na teicneolaíochtaí a bheidh ann amach anseo i gcroílár táirgí nua, próisis 
mhonaraithe nua agus samhlacha nua gnó a bheidh bunaithe ar chomhroinnt chóir agus 
shlán sonraí sa gheilleagar sonraí, agus cosaint éifeachtach príobháideachais agus 
sonraí pearsanta á n-áirithiú ag an am céanna. Braithfidh claochlú gnólachtaí ar a 
gcumas teicneolaíochtaí digiteacha nua a ghlacadh go pras i ngach earnáil, lena n-
áirítear éiceachórais thionsclaíocha agus éiceachórais seirbhísí atá ag titim ar gcúl faoi 
láthair. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an gclaochlú sin do FBManna, a bhfuil 
bearna shuntasach digitithe fós os a gcomhair i gcomparáid le gnóthais níos mó.

(8a) Moltar do na Ballstáit prionsabal na haonuaire a chur i bhfeidhm laistigh dá 
riarachán poiblí. Sa chomhthéacs sin, ba cheart d’oifigí riaracháin phoiblí 
gníomhaíocht a dhéanamh má cheadaítear dóibh na sonraí sin a athúsáid go 
hinmheánach, i gcomhréir leis na rialacha cosanta sonraí, ionas nach mbeidh aon 
ualach breise ar shaoránaigh ná ar ghnólachtaí.

(9) Braithfidh an saol daonlathach agus seirbhísí poiblí go mór freisin ar theicneolaíochtaí 
digiteacha agus dá bhrí sin ba cheart rochtain iomlán a bheith ag gach saoránach agus 
gach gnólacht orthu, trí thimpeallacht dhigiteach den chéad scoth lena soláthrófar 
seirbhísí agus uirlisí atá éasca le húsáid, éifeachtúil agus pearsantaithe ag a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus phríobháideachais. Mar sin féin, ba cheart 
inrochtaineacht as líne ar sheirbhísí a choinneáil le linn aistriú chuig uirlisí 
digiteacha.

(9a) Ba cheart go rannchuideodh teicneolaíochtaí digiteacha le torthaí sochaíocha níos 
leithne a bhaint amach nach bhfuil teoranta don réimse digiteach, ach a bhfuil 
tionchar dearfach acu ar ghnáthshaol agus ar dhea-bhail na saoránach. Má tá rath 
le bheith air, ba cheart go mbeadh an t-aistriú digiteach fite fuaite le feabhsuithe 
maidir leis an daonlathas, leis an dea-rialachas, leis an gcuimsiú sóisialta agus le 
seirbhísí poiblí níos éifeachtúla.

(10) Ba cheart don Choimisiún na spriocanna digiteacha a athbhreithniú faoi Mheitheamh 
2026 chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid atá siad fós ag teacht le leibhéal ard 
uaillmhéine an claochlaithe dhigitigh agus iad a thabhairt cothrom le dáta nó tuilleadh 
spriocanna digiteacha a chur leo, más gá.

(10a) I gcás ina n-úsáidfear cistí poiblí, tá sé ríthábhachtach go ngnóthófar an luach is mó 
is féidir don tsochaí agus do ghnólachtaí. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh an cistiú, 
nuair is féidir, ag brath ar aschuir na dtionscadal arna gcistiú nach bhfuil faoi réir 
srianta ar bith.
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(11) Maidir le dul chun cinn comhchuí, cuimsitheach agus seasmhach i dtreo claochlú 
digiteach agus i dtreo spriocanna digiteacha san Aontas a bhaint amach, éilítear cineál 
rialachais cuimsitheach, láidir, iontaofa, solúbtha agus trédhearcach, bunaithe ar 
dhlúthchomhar agus comhordú idir institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an 
Aontais, agus na Ballstáit. Le sásra iomchuí, ba cheart comhordú ar chóineasú, aistriú 
na ndea-chleachtas agus comhsheasmhacht agus éifeachtacht beartas agus beart ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta a áirithiú agus ba cheart go spreagfaí 
freisin sineirgí iomchuí a ghníomhachtú idir cistí an Aontais agus cistí náisiúnta, 
agus idir tionscnaimh agus cláir éagsúla an Aontais freisin. Chun na críche sin, ba 
cheart don Choimisiún treoirlínte soiléire, simplí agus praiticiúla a fhorbairt chun an 
leas is fearr a bhaint as na sineirgí is oiriúnaí. Nuair a chuirtear na nithe sin uile san 
áireamh, is gá forálacha a leagan síos maidir le sásra faireacháin agus comhair chun an 
Teachtaireacht maidir leis an gCompás Digiteach a chur chun feidhme.

(12) Ba cheart go n-áireofaí sa sásra sin córas feabhsaithe faireacháin chun bearnaí in 
inniúlachtaí straitéiseacha digiteacha an Aontais a shainaithint. Ba cheart go n-áireofaí 
ann freisin sásra tuairiscithe lena ndéanfar tuairisciú, i measc nithe eile, ar an dul chun 
cinn i dtreo na físe 2030 agus ar na spriocanna digiteacha comhfhreagracha agus ar staid 
ghinearálta a gcomhlíonta leis na cuspóirí a leagtar amach sa Chinneadh seo chomh 
maith. Ba cheart go suífear leis creat comhoibritheach idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit ar mhaithe le réitigh a shainaithint, le dul i ngleic le laigí agus le gníomhartha 
spriocdhírithe le haghaidh leighis éifeachtacha a mholadh. 

(13) Ba cheart ▌DESI ▌16 a bheith mar chuid den tuarascáil ar staid na Deacáide Digití agus 
ba cheart é a úsáid chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo na spriocanna 
digiteacha. Ba cheart go n-áireofaí leis an bhfaireachán sin anailís ar na táscairí lena 
ndéanfar an dul chun cinn ar leibhéal na mBallstát a thomhas, anailís ar na beartais agus 
tionscnaimh náisiúnta arb é is aidhm dóibh cuspóirí agus spriocanna an Chinnidh seo a 
bhaint amach, mar aon le hanailísí cothrománacha agus téamacha lena rianófar claochlú 
digiteach gheilleagair na hEorpa agus rangú dhul chun cinn na mBallstát ina thaobh. Go 
háirithe, ba cheart gnéithe agus táscairí DESI a ailíniú leis na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach sa Chinneadh seo. Maidir le gach sprioc digiteach, ba cheart 
eochairtháscairí feidhmíochta a leagan amach sna gníomhartha tarmligthe a ghlacfaidh 
an Coimisiún. Ba cheart na heochairtháscairí feidhmíochta a thabhairt cothrom le dáta 
nuair is gá ar mhaithe le faireachán éifeachtach leanúnach agus le forbairtí 
teicneolaíochtaí a chur san áireamh. Ba cheart an sásra bailithe sonraí laistigh de na 
Ballstáit a threisiú chun staid reatha cuimsitheach a chur ar fáil maidir leis an dul chun 
cinn i dtreo na spriocanna digiteacha, mar aon le faisnéis maidir leis na beartais, cláir 
agus tionscnaimh ábhartha ag an leibhéal náisiúnta, agus ba cheart sonraí imdhealaithe 
ó thaobh inscne de a áireamh inti, i gcás inarb infheidhme. Bunaithe ar na 
hathbhreithnithe, agus i gcás inar gá, ba cheart don Choimisiún treochlár ar leibhéal an 
Aontais a ullmhú i gcomhairle leis na Ballstáit chun riachtanais bailithe sonraí amach 
anseo a leagan amach. Agus DESI á shainiú aige, ba cheart go mbraithfeadh an 
Coimisiún den chuid is mó ar staidreamh oifigiúil a bhailítear i suirbhéanna éagsúla an 

16 Is é atá in DESI tacar bliantúil anailísí agus táscairí tomhais, atá in úsáid ó 2014 chun faireachán a 
dhéanamh ar dhul chun cinn foriomlán na hEorpa agus dul chun cinn na mBallstát aonair san earnáil 
dhigiteach a thagarmharcáil, ar anailísí agus táscairí tomhais iad atá ina n-ionchuir i bpróiseas an 
tSeimeastair Eorpaigh agus sna moltaí tír-shonracha.
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Aontais i ndáil leis an tsochaí faisnéise17. Ba cheart don Choimisiún úsáid a bhaint as 
staidéir shonracha chun sonraí a bhailiú le haghaidh na dtáscairí ábhartha sin nach 
ndéantar a thomhas i suirbhéanna an Aontais nó a bhailítear trí chleachtaí tuairiscithe 
eile, amhail straitéis an achta um ghnólachtaí beaga, lena n-áirítear a athbhreithniú 
bliantúil ar fheidhmíocht FBManna.

(13a) Ó 2019 i leith, cuimsítear Scórchlár na mBan sa Ré Dhigiteach in DESI, ina ndéantar 
measúnú ar fheidhmíocht na mBallstát i réimsí úsáide an idirlín, scileanna úsáideora 
an idirlín chomh maith le sainscileanna agus sainfhostaíocht, bunaithe ar 12 
tháscaire. Le Scórchlár na mBan sa Ré Dhigiteach a áireamh sa tuarascáil ar ‘Staid 
na Deacáide Digití’, ba cheart faireachán ar an mbearna inscne dhigiteach a éascú.

(14) Chun na comhreachtóirí a choinneáil ar an eolas i dtaobh dul chun cinn an chlaochlaithe 
dhigitigh san Aontas, ba cheart don Choimisiún tuarascáil bhliantúil faoi ‘Staid na 
Deacáide Digití’ a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, lena 
dtabharfar forléargas agus anailís maidir le claochlú digiteach an Aontais agus 
meastóireacht ar an dul chun cinn arna dhéanamh maidir le cuspóirí na Deacáide Digití 
agus maidir leis na spriocanna digiteacha don tréimhse i dtreo 2030. Ba cheart an 
tuarascáil faoi ‘Staid na Deacáide Digití’, go háirithe DESI, a bheith ina hionchur sa 
Seimeastar Eorpach, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta, agus ba cheart go ndéanfaí comhlánú ar na moltaí tírshonracha leis 
na moltaí a eisítear tríd an tuarascáil ‘Staid na Deacáide Digití’ ag an am céanna. 

(15) Go háirithe, ba cheart don Choimisiún tuairisciú a dhéanamh ar a éifeachtaí a aistríodh 
cuspóirí an Chinnidh seo isteach i bpleanáil agus i bhforbairt tionscadal, agus ar an 
dul chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha, lena sonrófar méid dhul chun cinn an 
Aontais i ndáil le conairí réamh-mheasta le haghaidh gach sprice, leis an measúnú ar na 
hiarrachtaí is gá chun gach sprioc a bhaint amach, lena n-áirítear bearnaí infheistíochta 
in inniúlachtaí digiteacha agus sa nuálaíocht mar aon le feasacht a mhúscailt i dtaobh 
na ngníomhartha is gá chun uathriail straitéiseach oscailte dhigiteach a mhéadú. Sa 
tuarascáil ba cheart go n-áireofaí measúnú ar chur chun feidhme tograí rialála ábhartha 
chomh maith le measúnú ar na gníomhartha arna ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus 
ar leibhéal na mBallstát. 

(16) Ar bhonn na hanailíse sin, d’áireofaí sa tuarascáil sin beartais, bearta agus gníomhartha 
sonracha molta. Agus beartais, bearta agus gníomhartha á moladh aige sa tuarascáil, ba 
cheart don Choimisiún na nithe seo a leanas a chur san áireamh: na sonraí is déanaí atá 
ar fáil, na gealltanais chomhpháirteacha arna nglacadh, na beartais agus na bearta arna 
sainmhíniú ag na Ballstáit chomh maith leis an dul chun cinn maidir le gníomhartha 
molta a sainaithníodh i dtuarascáil roimhe sin agus ar tugadh aghaidh orthu le linn an 
chomhair bhliantúil. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún na nithe seo a leanas a 
chur san áireamh: na difríochtaí acmhainneachta atá ag na Ballstáit aonair rannchuidiú 
leis na spriocanna digiteacha a bhaint amach, chomh maith leis na beartais, bearta agus 
gníomhartha atá ann cheana féin a meastar iad a bheith iomchuí chun na spriocanna a 
bhaint amach, fiú murab ann dá n-éifeachtaí go fóill. 

(17) Sa tuarascáil bhliantúil maidir le ‘Staid na Deacáide Digití’, ba cheart go gcuirfí cur 
chun feidhme na bprionsabal digiteach i láthair mar a formhuiníodh iad sa Dearbhú 

17 Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 
lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil leis an tsochaí 
faisnéise (IO L 286, 31.10.2009, lch. 31-35). 
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Eorpach maidir le Cearta Digiteacha agus Prionsabail le haghaidh na Deacáide 
Digití. 

(18) D’fhonn a áirithiú go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna digiteacha na Deacáide Digití 
a bhaint amach, mar a leagtar síos sa Chinneadh seo iad, agus ionas go rannchuideoidh 
gach Ballstát go héifeachtach chun na críche sin, le dearadh agus cur chun feidhme an 
tsásra faireacháin agus comhair ba cheart go n-áireofaí malartuithe faisnéise agus dea-
chleachtas trí idirphlé cuiditheach agus cuimsitheach idir na Ballstáit agus an Coimisiún 
agus malartuithe tráthúla faisnéise le Parlaimint na hEorpa. 

(19) Chun go mbainfidh an tAontas amach na spriocanna digiteacha a leagtar síos sa 
Chinneadh seo, ba cheart don Choimisiún, in éineacht leis na Ballstáit, conairí réamh-
mheasta a fhorbairt ina dtaobh. Ba cheart do na Ballstáit na conairí réamh-mheasta sin 
a aistriú ina gconairí náisiúnta, agus aird chuí á tabhairt ar an ngné fhonáisiúnta, i 
gcás inarb iomchuí. Ba cheart acmhainneacht éagsúil agus túsphointí éagsúla na 
mBallstát rannchuidiú leis na spriocanna digiteacha a chur san áireamh agus a léiriú sna 
conairí náisiúnta. Leis na conairí sin, ba cheart go gcuideofaí le dul chun cinn thar 
thréimhse ama a mheasúnú ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta faoi 
seach. 

(20) Chun comhar éifeachtúil agus éifeachtach idir an Coimisiún agus na Ballstáit a áirithiú, 
ba cheart do na Ballstáit treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir leis an Deacáid 
Dhigiteach lena gclúdófar an tréimhse go 2030 (‘treochláir straitéiseacha náisiúnta 
maidir leis an Deacáid Dhigiteach’) a chur faoi bhráid an Choimisiúin, treochláir lena 
molfar, i gcás inar féidir agus inar intomhaiste ar an leibhéal náisiúnta, conairí náisiúnta 
lena ndéanfar cur síos ar gach ionstraim a glacadh, gach ionstraim atá beartaithe agus 
gach ionstraim a cuireadh chun feidhme d’fhonn rannchuidiú le cuspóirí an Chinnidh 
seo agus na spriocanna digiteacha a bhaint amach ar leibhéal an Aontais. Ba cheart na 
treochláir straitéiseacha náisiúnta sin maidir leis an Deacáid Dhigiteach a dhréachtú tar 
éis dul i gcomhairle leis na príomhgheallsealbhóirí, amhail eagraíochtaí gnó, lena n-
áirítear ionadaithe FBManna, comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta, 
lena n-áirítear daoine scothaosta agus an óige, chomh maith le hionadaithe áitiúla 
agus réigiúnacha agus ba cheart iad a bheith ina n-uirlis ríthábhachtach chun beartais 
na mBallstát a chomhordú agus chun intuarthacht a áirithiú don mhargadh. Ba cheart do 
na Ballstáit tionscnaimh earnálacha, ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta 
araon, a chur san áireamh agus comhsheasmhacht le tionscnaimh ábhartha ar leibhéal 
réigiúnach a áirithiú. Le linn an timthrialla bhliantúil comhair, d’fhéadfadh Ballstáit 
coigeartuithe ar a dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
a mholadh chun forás an aistrithe dhigitigh ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta a chur san áireamh agus chun freagairt, go háirithe, do bheartais, bearta agus 
gníomhartha arna moladh ag an gCoimisiún. 

(21) Tá infhaighteacht thráthúil agus rochtain ar speictream raidió ríthábhachtach chun na 
spriocanna nascachta atá i ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ a bhaint amach. Sa 
chomhthéacs sin, tá intuarthacht agus deimhneacht lena n-áirithítear rochtain 
leordhóthanach le himeacht ama chun torthaí infheistíochta a áirithiú agus, i gcás 
ina n-éilíonn leanúnachas na seirbhísí sin, agus, ag an am céanna, solúbthacht 
(bunaithe ar na riachtanais athraitheacha) ag teastáil ó na Ballstáit agus ó na húsáideoirí 
speictrim chun garspriocanna maidir le hinfhaighteacht speictrim a phleanáil. Go 
háirithe faoin bpróiseas claochlaithe dhigitigh agus ghlais atá ag athrú go mear, le 
luathfhaisnéis maidir le hinfhaighteacht speictrim sa todhchaí agus le hionchur ó 
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príomhgheallsealbhóirí (amhail údaráis phoiblí, oibreoirí poiblí agus príobháideacha 
agus úsáideoirí) mhéadófaí deimhneacht dhlíthiúil agus intuarthacht infheistíochta.

(22) Ós rud é go bhfuil speictream fíor-riachtanach chun na spriocanna digiteacha a bhaint 
amach, go háirithe bonneagar digiteach atá slán, feidhmiúil agus inbhuanaithe lena 
gcuirtear ar chumas úsáideoirí tairbhe a bhaint as nascacht, ba cheart do na Ballstáit 
tuairisciú a dhéanamh ar na beartais agus na bearta atá glactha acu agus a ghlacfaidh 
siad sa todhchaí maidir le hinfhaighteacht agus féidearthacht speictrim raidió a úsáid le 
haghaidh úsáideoirí reatha agus le haghaidh infheisteoirí agus oibreoirí ionchasacha. 
Gan dochar don fhéidearthacht atá ag an gCoimisiún treoshuímh agus sásraí 
straitéiseacha nua maidir le beartas speictrim a mholadh faoi Airteagal 4 (4) de Threoir 
(AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle18 d’fhéadfadh an 
Coimisiún treoraíocht iomchuí a sholáthar ina leith sin chun na cuspóirí ginearálta agus 
na spriocanna digiteacha a leagtar síos sa Chinneadh seo a bhaint amach.

(23) Ba cheart don idirphlé comhoibritheach idir an Coimisiún agus na Ballstáit tosú le 
measúnú ar a dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach agus 
ba cheart an t-idirphlé a bhunú ar na sonraí a soláthraíodh agus ar an measúnú sa 
tuarascáil maidir le staid na Deacáide Digití, agus ar an aiseolas a fuarthas ó na 
geallsealbhóirí ábhartha amhail eagraíochtaí gnó, lena n-áirítear ionadaithe 
FBManna, comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta, chomh maith le 
hionadaithe áitiúla agus réigiúnacha. 

(24) Ba cheart an comhar a struchtúrú laistigh de thimthriall bliantúil ina dhiaidh sin. Maidir 
le tráth an chomhair bhliantúil ba cheart an gá atá le torthaí an chomhair go dtí seo a 
léiriú a chur san áireamh, chomh maith le bearta, gníomhartha agus coigeartuithe ar na 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach arna moladh sa 
tuarascáil don bhliain dár gcionn.

(25) Chun dul i dtreo na spriocanna a bhaint amach i gcomhréir leis na conairí réamh-
mheasta, ba cheart do Bhallstáit, a mheastar sa tuarascáil nach bhfuil dóthain dul chun 
cinn déanta acu i réimse faoi leith, na bearta coigeartaithe agus gníomhartha a bhfuil sé 
ar intinn acu iad a dhéanamh chun dul chun cinn a chothú sa réimse criticiúil áirithe sin 
a mholadh. Thairis sin, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit scrúdú a 
dhéanamh ar an gcaoi inar thug na Ballstáit, go comhchoiteann agus ina n-aonar, 
aghaidh ar na beartais, bearta agus gníomhartha a mholadh sa tuarascáil don bhliain 
roimhe sin. Ba cheart do Bhallstát a iarradh go seolfar próiseas athbhreithnithe piaraí 
chun deis a thabhairt do Bhallstáit eile a dtuairimí a thabhairt i dtaobh moltaí a bhfuil sé 
ar intinn aige a chur i láthair ina threochlár straitéiseach náisiúnta maidir leis an Deacáid 
Dhigiteach, go háirithe a mhéid a bhaineann lena n-oiriúnacht chun sprioc shonrach a 
bhaint amach. Ba cheart go mbeadh an Coimisiún freisin in ann a mholadh go seolfar 
próiseas athbhreithnithe piaraí i leith treochlár straitéiseach maidir leis an Deacáid 
Digiteach de chuid Ballstáit.

(26) Féadfaidh an Coimisiún agus Ballstát amháin nó níos mó Ballstát gealltanais 
chomhpháirteacha a ghlacadh orthu féin maidir le gníomhartha comhordaithe ar mhaith 
leo iad a dhéanamh chun na spriocanna a bhaint amach, Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú, 
agus comhaontú a dhéanamh ar aon bheartais agus gníomhartha eile ar leibhéal an 

18 Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena       
mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (IO L 321, 17.12.2018, lch. 36).
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Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta a bhfuil sé de chuspóir acu dul i dtreo na spriocanna 
a bhaint amach i gcomhréir leis na conairí réamh-mheasta. 

(27) Tá sé ríthábhachtach na beartais, bearta agus gníomhartha molta, na treochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach agus a gcoigeartuithe a chur 
chun feidhme go héifeachtach chun na cuspóirí agus spriocanna digiteacha a bhaint 
amach. Má theipeann ar Bhallstát na bearta sin a chur chun feidhme go héifeachtach, 
agus má mheastar nach leormhaith na cúiseanna a thugtar i dtaobh na teipe sin, ba cheart 
don Choimisiún moladh ar leith a ghlacadh, gan dochar do chumhachtaí an Choimisiúin 
faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). I dtaobh moltaí den sórt 
sin, ba cheart go gcuirfí san áireamh na moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le tíortha 
arna n-eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh agus go mbeadh siad ina 
gcomhlánú ar na moltaí sin.

(28) Ba cheart don Bhallstát lena mbaineann lánaird a thabhairt ar an moladh agus i gcás 
inarb iomchuí a threochlár straitéiseach náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach a 
choigeartú. I gcás nach bhfuil sé ar intinn ag Ballstát an moladh a chur chun feidhme, 
ba cheart dó cúiseanna a thabhairt faoin gcinneadh gan é sin a dhéanamh agus na 
cúiseanna sin a fhógairt go poiblí.  

(29) Chun trédhearcacht agus rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, ba cheart don Choimisiún 
dul i dteagmháil leis na geallsealbhóirí leasmhara uile. Chuige sin, ba cheart don 
Choimisiún comhoibriú go dlúth le geallsealbhóirí lena n-áirítear gníomhaithe 
príobháideacha agus poiblí, amhail comhlachtaí arna rialú le dlíthe poiblí na n-
earnálacha oideachais nó sláinte, agus dul i gcomhairle leo faoi bhearta chun dlús a chur 
leis an gclaochlú digiteach ar leibhéal an Aontais. Nuair a rachfar i gcomhairle leis na 
geallsealbhóirí, is gá a bheith chomh cuimsitheach agus is féidir agus ról a thabhairt 
do na comhlachtaí sin atá ríthábhachtach chun rannpháirtíocht na gcailíní agus na 
mban san oideachas digiteach agus i ngairmeacha digiteacha a chur chun cinn, agus 
é mar aidhm an cur chuige is cothroime ó thaobh inscne de a chur chun cinn agus 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach á gcur chun 
feidhme. Bheadh rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí tábhachtach ar leibhéal na 
mBallstát freisin, go háirithe agus a dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach agus a gcoigeartuithe á nglacadh. Ar leibhéal an Aontais agus ar 
an leibhéal náisiúnta araon, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit ról a 
thabhairt d’eagraíochtaí gnó, lena n-áirítear ionadaithe FBManna, comhpháirtithe 
sóisialta agus an tsochaí shóisialta, ar bhonn tráthúil, agus spriocdhátaí á leagan síos 
acu i gcomhair aiseolais atá comhsheasmhach lena n-acmhainní teoranta.

(29a) Tá eolaíocht, taighde, forbairt agus nuálaíocht fíor-riachtanach chun na cuspóirí a 
bhaineann le claochlú digiteach cuimsitheach agus ceannasacht dhigiteach Eorpach 
a bhaint amach. Dá bhrí sin, tá gá le tuilleadh infheistíochta sa taighde, san fhorbairt, 
sa nuálaíocht, san eolaíocht agus i bpobal na heolaíochta, toisc gurb iad sin ceann 
feadhna na réabhlóide teicneolaíche agus digití.

(30) Le Tionscadail Ilnáisiúnta a bhfuil roinnt Ballstát rannpháirteach iontu, ba cheart go 
lamhálfaí d’idirghabháil ar mhórscála a dhéanamh i réimsí tábhachtacha atá riachtanach 
chun na spriocanna digiteacha a bhaint amach, go háirithe trí acmhainní ón Aontas, ó 
na Ballstáit, agus i gcás inarb iomchuí ó fhoinsí príobháideacha, a chomhthiomsú. I gcás 
inar gá chun na spriocanna digiteacha a bhaint amach, féadfaidh na Ballstáit 
cinneadh a dhéanamh páirt a thabhairt do thíortha comhlachaithe an Aontais i 
dTionscadail Ilnáisiúnta. Ba cheart iad a chur i bhfeidhm ar bhealach comhordaithe, i 
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ndlúthchomhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit. Ar an gcúis sin, ba cheart ról lárnach 
a bheith ag an gCoimisiún i dtaobh dlús a chur le himscaradh Tionscadal Ilnáisiúnta trí 
shainaithint a dhéanamh ar thionscadail Ilnáisiúnta atá réidh lena gcur chun feidhme as 
measc na gcatagóirí tionscadal a áirítear go táscach san Iarscríbhinn, agus comhairle á 
cur aige ar na Ballstáit maidir le roghnú an tsásra cur chun feidhme is oiriúnaí atá ann, 
maidir le roghnú na bhfoinsí cistithe agus meascán na bhfoinsí sin, maidir le nithe 
straitéiseacha eile a bhfuil baint acu le cur chun feidhme na dtionscadal sin. I gcás nach 
bhfuil sásraí cur chun feidhme atá ann cheana oiriúnach do spriocanna Tionscadail 
Ilnáisiúnta, ba cheart don Choimisiún treoir a sholáthar maidir le Cuibhreannas don 
Bhonneagar Digiteach Eorpach (EDIC) a chur ar bun mar shásra cur chun feidhme▌.

(31) Ba cheart tacaíocht phoiblí do na Tionscadail Ilnáisiúnta a úsáid go háirithe chun 
aghaidh a thabhairt ar chliseadh margaidh nó ar chásanna infheistíochta fo-optamacha 
ar bhealach comhréireach, gan an chothroime iomaíochta a shaobhadh, gan maoiniú 
príobháideach a dhúbláil nó a phlódú agus ba cheart breisluach Eorpach soiléir a bheith 
ag Tionscadail Ilnáisiúnta, agus ba cheart iad a chur chun feidhme i gcomhréir leis 
an dlí is infheidhme de chuid an Aontais agus leis an dlí náisiúnta atá comhsheasmhach 
le dlí an Aontais.

(32) Le Tionscadail Ilnáisiúnta, ba cheart a bheith in ann foinsí éagsúla cistithe an Aontais, 
na mBallstát agus, i gcás inarb infheidhme, thíortha comhlachaithe an Aontais a 
mhealladh agus a mheascadh le chéile ar bhealach éifeachtúil, agus sineirgí a aimsiú 
eatarthu, i gcás inar féidir. Go háirithe, ba cheart go bhféadfaí na cistí ó chlár an 
Aontais arna bhainistiú go lárnach agus acmhainní arna ngealladh ag na Ballstáit a 
chomhcheangal, lena n-áirítear, faoi choinníollacha áirithe, ranníocaíochtaí ón tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta, mar a mhínítear i gCuid 3 de threoir an Choimisiúin 
do na Ballstáit maidir le Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta19, chomh maith le 
ranníocaíochtaí ó chistí Forbraíochta Réigiúnaí agus ó chistí Comhtháthaithe na hEorpa. 
Nuair atá cúis maith leis, mar gheall ar chineál Tionscadail Ilnáisiúnta áirithe, ba cheart 
ranníocaíochtaí ó eintitis seachas an tAontas agus na Ballstáit, lena n-áirítear 
ranníocaíochtaí príobháideacha, a cheadú.

(33) Ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit agus é ag gníomhú mar 
chomhordaitheoir Tionscadal Ilnáisiúnta, cúnamh a thabhairt do Bhallstáit a leas i 
dTionscadail Ilnáisiúnta a shainaithint, treoraíocht a thabhairt maidir le roghnú sásraí 
barrmhaithe cur chun feidhme agus cúnamh a chur ar fáil dóibh sa chur chun feidhme, 
nithe a rannchuideofar leis an rannpháirtíocht is leithne agus is féidir a bhaint amach. 

▌

(34a) Ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le heochairtháscairí feidhmíochta. 
Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar 
síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr20. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 

19 ▌SWD(2021) 12 final.
20 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
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agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe. 

(35) Chun coinníollacha comhionanna a áirithiú maidir leis an gCinneadh seo a chur chun 
feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir le 
▌EDIC a shuí. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle21,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

 
CAIBIDIL 1

 ÁBHAR, CUSPÓIRÍ AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1
Ábhar 

(1) Leis an gCinneadh seo bunaítear Clár Beartais ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ agus 
leagtar amach sásra faireacháin agus comhair le haghaidh an chláir sin ina bhfuil bearta 
chun: 

(a) treo soiléir do chlaochlú digiteach an Aontais agus do bhaint amach na 
spriocanna digiteacha faoi 2030 a shocrú bunaithe ar tháscairí intomhaiste;

(b) comhar idir institiúidí an Aontais agus na Ballstáit a leagan amach agus a 
spreagadh; 

(c) comhsheasmhacht, inchomparáideacht, trédhearcacht agus iomláine 
fhaireachán agus thuairisciú an Aontais a áirithiú. 

(2) Leis an gCinneadh seo bunaítear creat le haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta freisin.

Airteagal 2
Cuspóirí ginearálta

Oibreoidh institiúidí an Aontais agus na Ballstáit i gcomhar chun tacú leis na cuspóirí 
ginearálta seo a leanas agus chun iad a bhaint amach (cuspóirí):

(a) timpeallacht dhigiteach a chur chun cinn atá dírithe ar an duine, cuimsitheach, eiticiúil, 
slán, oscailte, trédhearcach agus idir-inoibritheach agus ina bhfuil teicneolaíochtaí 
agus seirbhísí digiteacha lena n-urramaítear prionsabail, cearta agus luachanna an 
Aontais;

(b) athléimneacht chomhchoiteann na mBallstát a threisiú agus na bearnaí digiteacha a 
dhúnadh, bíodh siad sóisialta, eacnamaíoch, geografach nó bunaithe ar inscne, go 
háirithe trí dheiseanna leanúnacha a chur chun cinn do gach duine aonair, chun 

21 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena 
leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na 
Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
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scileanna ▌agus inniúlachtaí digiteacha bunúsacha agus ardleibhéil a fhorbairt agus 
trí fhorbairt córas cothrománach ardfheidhmíocht digiteach oideachais agus oiliúna a 
chothú trí ghairmoiliúint agus oiliúint ghairmiúil, uas-sciliú, athsciliú agus 
foghlaim ar feadh an tsaoil; 

(c) uathriail straitéiseach oscailte dhigiteach an Aontais a áirithiú, go háirithe trí bhíthin 
bonneagair dhigiteacha agus sonraí atá slán agus inrochtana lenar féidir méideanna 
ollmhóra sonraí a phróiseáil agus trína gcumasaítear forbairtí teicneolaíochta eile, lena 
dtacófar le hiomaíochas agus le hinbhuanaitheacht thionscal agus gheilleagar an 
Aontais, go háirithe FBManna, agus le hathléimneacht slabhraí luacha an Aontais;

(d) imlonnú agus úsáid cumas digiteach a chur chun cinn, lena laghdófar an bhearna 
dhigiteach gheografach agus lena dtabharfar rochtain do theicneolaíochtaí digiteacha 
agus sonraí ar bhonn oscailte, inrochtana agus cothrom, agus cosaint na gceart 
bunúsach, lena n-áirítear slándáil, a áirithiú ag an am céanna, chun ardleibhéal 
déine digití agus nuálaíochta i bhfiontair an Aontais, go háirithe FBManna, a bhaint 
amach; 

(da) éiceachóras cuimsitheach agus inbhuanaithe de bhonneagair dhigiteacha idir-
inoibritheacha a fhorbairt ina mbeidh ardfheidhmíocht, imeall-ríomhaireacht, 
néalríomhaireacht, ríomhaireacht chandamach, intleacht shaorga, bainistiú sonraí 
agus nascacht líonra ag obair i gcóineasú, chun a nglacadh a chur chun cinn i 
ngnólachtaí an Aontais, chun deiseanna a chruthú le haghaidh fáis agus post trí 
thaighde, fhorbairt agus nuálaíocht; 

(db) forbairt caighdeán rialála a chur chun cinn chun a áirithiú gur féidir le gnóthais 
de chuid an Aontais, go háirithe FBManna, dul in iomaíocht go cothrom feadh 
slabhraí luacha domhanda;

(e) rochtain ar líne do chách ar an saol daonlathach, ar sheirbhísí poiblí agus ar sheirbhísí 
sláinte agus cúraim a áirithiú, go háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste lena n-
áirítear daoine faoi mhíchumas, lena gcuirfear seirbhísí agus uirlisí cuimsitheacha, 
éifeachtúla, idir-inoibritheacha agus pearsantaithe ar fáil a bhfuil ardchaighdeáin 
slándála agus phríobháideachta ag baint leo;

(f) a áirithiú go mbeidh bonneagair agus teicneolaíochtaí digiteacha chomh maith le 
soláthar amhábhar criticiúil níos inbhuanaithe, níos athléimní, agus níos tíosaí ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní, go n-úsáidfear iad ar bhealach níos éifeachtúla agus 
go mbeidh siad ina rannchuidiú do gheilleagar agus sochaí inbhuanaithe, chiorclach 
agus aeráidneodrach i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip, lena n-áirítear 
trí thaighde agus nuálaíocht a chur chun cinn a rannchuidíonn leis an gcríoch sin;

(fa) a áirithiú go ndéanfar modheolaíochtaí láidre a fhorbairt agus a úsáid chun 
éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní a thomhas;

(g) éascú a dhéanamh ar dhálaí coinbhéirseacha le haghaidh infheistíochtaí poiblí agus 
príobháideacha i gclaochlú digiteach ar fud an Aontais, lena n-áirítear trí na sineirgí 
idir úsáid chistí an Aontais agus úsáid cistí náisiúnta a neartú, agus trí chuir chuige 
rialála agus tacaíochta intuartha a fhorbairt, lena mbaineann an leibhéal réigiúnach 
agus an leibhéal áitiúil freisin;

(h) a áirithiú ar bhealach comhordaithe agus comhleanúnach go gcuirfear gach beartas 
agus clár atá ábhartha do bhaint amach na spriocanna digiteacha san áireamh le go 
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mbeidh siad ina rannchuidiú iomlán don aistriú glas agus digiteach, agus forluí á 
sheachaint agus ualaí riaracháin á n-íoslaghdú ag an am céanna;

(ha) an athléimneacht i gcoinne cibearionsaithe a fheabhsú, rannchuidiú le feasacht 
riosca agus eolas ar phróisis chibearshlándála a mhéadú, lena méadófar na 
hiarrachtaí arna ndéanamh ag eagraíochtaí poiblí agus príobháideacha chun 
leibhéil bhunúsacha ar a laghad den chibearshlándáil a bhaint amach.

Airteagal 3
Sainmhínithe

Chun críocha an Chinnidh seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1) ciallaíonn ‘an tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach 
(‘DESI’)’ tacar bliantúil táscairí anailíse agus tomhais ar ar a bhonn a dhéanann an 
Coimisiún faireachán ar fheidhmíocht fhoriomlán dhigiteach an Aontais agus na 
mBallstát thar roinnt gnéithe beartais, lena n-áirítear an dul chun cinn atá déanta acu i 
dtreo na spriocanna digiteacha a leagtar amach in Airteagal 4;

(2) ciallaíonn ‘Tionscail Ilnáisiúnta’ tionscadail mhórscála lena n-éascaítear baint amach 
na spriocanna digiteacha a leagtar amach in Airteagal 4, lena n-áirítear an maoiniú 
dóibh arna tabhairt ag an Aontas agus ag na Ballstáit agus comhlíontacht na gceanglas 
a leagtar amach in Airteagal 12;

(3) ciallaíonn ‘staidreamh’ staidreamh mar a shainmhínítear in Airteagal 3(1) de 
Rialachán (CE) 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle22; 

(4) ciallaíonn ‘piarmheasúnú’ sásra athbhreithniúcháin lenar féidir le Ballstáit ▌barúil a 
thabhairt ar ghnéithe sonracha na mbeartas, na mbeart agus na ngníomhartha arna 
moladh ag Ballstát ar leith agus go háirithe ar a éifeachtúla agus ar a oiriúnaí is atá 
siad chun rannchuidiú le sprioc sonrach i measc na spriocanna digiteacha a leagtar 
amach in Airteagal 4 a bhaint amach, i gcomhthéacs an chomhair bhliantúil arna bhunú 
faoi Airteagal 8 agus lenar féidir dea-chleachtais a mhalartú agus tuilleadh comhair a 
chur chun cinn;

(5) ciallaíonn ‘conair réamh-mheasta’ an chonair a mheastar a bheidh le gach sprioc 
digiteach go dtí 2030 chun na spriocanna digiteacha a leagtar amach in Airteagal 4 a 
bhaint amach agus an chonair sin bunaithe ar shonraí stairiúla, i gcás inarb ann dóibh. 

(5a) ciallaíonn ‘déine dhigiteach’ an luach comhiomlánaithe arna shannadh do 
ghnóthas, bunaithe ar líon na dteicneolaíochtaí a mbaineann an fiontar sin úsáid 
astu, i bhfianaise scórchlár teicneolaíochtaí éagsúla, i gcomhréir le DESI;

(5b) ciallaíonn ‘bunscil dhigiteach’ cumas bunúsach chun feistí digiteacha agus 
feidhmchláir ar líne a úsáid, mar shampla chun faisnéis agus sonraí pearsanta a 
rochtain, a chuardach agus a bhainistiú, ábhar a chruthú agus a chomhroinnt, 

22  Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le 
staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh 
na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh 
Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir 
Staidrimh na gComhphobal Eorpach (IO L 87, 31.3.2009, lch. 164).
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cumarsáid agus comhoibriú a dhéanamh agus chun teicneolaíochtaí intleachta 
saorga a shainaithint agus meastóireacht chriticiúil a dhéanamh orthu;

(5c) ciallaíonn ‘ardscil dhigiteach’ cumas speisialaithe chun teicneolaíochtaí digiteacha 
a úsáid, amhail scileanna chun teicneolaíochtaí a dhearadh, a fhorbairt, a 
bhainistiú agus a chur in úsáid;

(5 d) ciallaíonn ‘aonbheannach’:
(a) aonbheannach réadaithe, eadhon gnóthais a bunaíodh tar éis 1990 ag a 

raibh TTP nó díolachán trádála a bhí os cionn EUR 1 bhilliún; nó
(b) aonbheannach neamhréadaithe, eadhon gnóthais a rinneadh a luacháil ar 

luach EUR 1 bhilliún nó os a chionn ina mbabhta cistithe fiontair 
phríobháidigh is déanaí (lena gciallaítear nár deimhníodh an luacháil in 
idirbheart tánaisteach), de réir an Chompáis Dhigitigh: Cumarsáid;

(5 e) Ciallaíonn ‘fiontar beag nó fiontar meánmhéide’ nó ‘FBM’ micrifhiontar, fiontar 
beag nó fiontar meánmhéide mar a shainmhínítear in Airteagal 2 den Iarscríbhinn 
a ghabhann le Moladh 2003/361/CE23 ón gCoimisiún. 

CAIBIDIL 2
SPRIOCANNA DIGITEACHA 

Airteagal 4
Spriocanna digiteacha

(1) Oibreoidh institiúidí an Aontais agus Ballstáit i gcomhar chun na spriocanna 
digiteacha seo a leanas a bhaint amach san Aontas faoi 2030 (spriocanna digiteacha):
(1) daonra ag a mbeidh scileanna digiteacha agus gairmithe digiteacha ardoilte:

(a) bunscileanna digiteacha ar a laghad a bheith ag 80 % díobh siúd idir 16-74 
bliana d’aois;

(b) 20 milliún speisialtóir teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide (TFC) ar 
a laghad a bheith fostaithe laistigh den Aontas, lena gcuirfear rochtain 
na mban ar an réimse sin chun cinn, agus é mar aidhm paireacht inscne 
a bhaint amach agus líon na gcéimithe TFC a mhéadú; 

(2) bonneagair dhigiteacha slána, fheidhmiúla agus inbhuanaithe:

(a) clúdach líonra Gigighiotáin a bheith ag gach teaghlach, áitreabh gnó agus 
institiúidí oideachais, leis an deighleán deireanach ag dul chomh fada 
le gléas an úsáideora deiridh, lena mbeidh na limistéir uile a bhfuil daonra 
iontu clúdaithe ag líonraí ardluais den chéad ghlúin eile, agus prionsabal 
na neodrachta teicneolaíche á chur san áireamh ag an am céanna;

(b) táirgeadh inbhuanaithe leathsheoltóirí ceannródaíocha agus inbhuanaithe 
san Aontas a bheith ar a laghad 20 % den táirgeacht domhanda ó thaobh 

23      Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga 
agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).
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luacha de i gcomhréir le Rialachán [an Gníomh Eorpach um 
Shliseanna];

(c) ar a laghad 10 000 ‘imeall-nód’ aeráidneodracha slána a bheith 
imlonnaithe san Aontas, arna scaipeadh ar bhealach a ráthaíonn rochtain 
ar sheirbhísí sonraí aga folaigh íseal (laistigh de roinnt milleasoicind) pé 
áit a bhfuil gnólachtaí lonnaithe;

(d) faoi 2025, a chéad ríomhaire le luasghéarú candamach a bheith ag an 
Aontas, rud a réiteoidh an bealach don Aontas a bheith ar thús 
cadhnaíochta ó thaobh cumais chandamacha de faoi 2030.

(da) bonneagar néalríomhaireachta sonraí iomaíoch agus inbhuanaithe a 
bheith i bhfeidhm ag an Aontas, faoi 2030, lena ngabhfaidh 
ardchaighdeáin slándála agus phríobháideachais agus lena 
gcomhlíonfar rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí.

(3) claochlú digiteach gnólachtaí:

(a) ceann amháin nó níos mo de na nithe seo a leanas a bheith glactha ag 
75 % d’fhiontair an Aontais ar a laghad, i gcomhréir lena n-oibríochtaí 
gnó:

(1) seirbhísí néalríomhaireachta; 

(2)  mórshonraí; 

(3)  an intleacht shaorga;

(b) leibhéal bunúsach déine digití a bheith bainte amach ag níos mó ná 90 % 
d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (‘FBManna’) an Aontais;

(c) go n-éascóidh an tAontas fás a gcuideachtaí atá i mbun fáis agus go 
gcuirfidh sé feabhas ar a rochtain ar mhaoiniú, as a dtiocfaidh dúbailt ar a 
laghad ar líon na n-aonbheannach dá thoradh sin agus go n-áiritheoidh sé 
feidhmiú rianúil na Mol Nuálaíochta Digití Eorpacha chun uathriail 
straitéiseach oscailte an Aontais a mhéadú ó thaobh soláthraithe táirgí, 
seirbhísí agus réiteach digiteach Eorpach de;

(4) digitiú na seirbhísí poiblí:

(a) príomhsheirbhísí agus riarachán poiblí a bheith 100 % inrochtana ar líne 
ag saoránaigh an Aontais agus ag gnólachtaí; 

(b) rochtain a bheith ag 100 % de shaoránaigh an Aontais ar a dtaifid leighis 
(ríomhthaifid sláinte (RTS)); 

(c) rochtain a bheith ag 100 % de shaoránaigh an Aontais ar réiteach slán 
aitheantais dhigitigh (ID) arna aithint ar fud an Aontais agus smacht 
iomlán úsáideoirí ar a gcuid sonraí pearsanta a áirithiú.

(2) Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú faoi 2026 ar na spriocanna digiteacha a leagtar 
amach i mír 1. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 
agus na Comhairle maidir le toradh an athbhreithnithe agus déanfaidh sé togra 
reachtach a chur faoina mbráid chun na spriocanna digiteacha i mír 1 a athbhreithniú i 
gcás ina measann sé gur gá sin chun aghaidh a thabhairt ar fhorbairtí teicniúla, 
eacnamaíocha agus sochaíocha le go mbeidh rath ar chlaochlú digiteach an Aontais.
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CAIBIDIL 3
RIALACHAS: SÁSRA FAIREACHÁIN AGUS COMHAIR

Airteagal 5
Faireachán ar an dul chun cinn

(1) Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar dhul chun cinn an Aontais i leith na gcuspóirí 
agus na spriocanna digiteacha a leagtar amach in Airteagail 2 agus 4. Chuige sin, 
braithfidh an Coimisiún ar ▌DESI ▌, agus chun críoch an chinnidh seo, i gcomhréir 
le hAirteagal 25(2), glacfaidh sé gníomh tarmligthe lena leagfar amach na 
heochairtháscairí feidhmíochta (‘KPIanna’) i leith gach sprice digití. .

(2) Soláthróidh na Ballstáit don Choimisiún go tráthúil na staidrimh agus na sonraí is gá 
don fhaireachán éifeachtach ar an aistriú digiteach agus ar a oiread is a baineadh amach 
na gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha, agus na sonraí a bheith imdhealaithe de 
réir an leibhéil réigiúnaigh i gcás inar féidir. Áireofar leis sin faisnéis ábhartha ar 
infhaighteacht agus inrochtaineacht speictrim. I gcás nach bhfuil na staidrimh ábhartha 
ó na Ballstáit ar fáil fós, féadfaidh an Coimisiún modheolaíocht mhalartach bailithe 
sonraí a úsáid, amhail staidéir nó sonraí a bhailiú go díreach ó na Ballstáit, i gcomhairle 
leis na Ballstáit, chun a áirithiú go ndéantar an leibhéal réigiúnach a dhoiciméadú 
i gceart. Ní dhéanfaidh úsáid na modheolaíochta malartaí bailithe sonraí difear do 
chúraimí Eurostat mar a leagtar síos iad i gCinneadh 2012/504/AE ón gCoimisiún24. I 
gcás inarb infheidhme, déanfar sonraí a imdhealú ó thaobh inscne de.

(3) Saineoidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit agus le Parlaimint na 
hEorpa, conairí réamh-mheasta ar leibhéal an Aontais maidir le baint amach gach 
ceann de na spriocanna digiteacha, a bheadh ina mbunús don fhaireachán agus do na 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach. I gcás inar gá, i 
bhfianaise forbairtí teicniúla, eacnamaíocha nó sochaíocha, tabharfaidh an Coimisiún 
ceann amháin nó níos mó de na conairí réamh-mheasta sin cothrom le dáta.

(4) Soláthróidh na Ballstáit don Choimisiún go tráthúil an fhaisnéis is gá don fhaireachán 
éifeachtach ar an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na bprionsabal atá 
cumhdaithe sa ▌Dearbhú maidir le Cearta Digiteacha agus Prionsabail le haghaidh 
na Deacáide Digití.

Airteagal 6
Tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide Digití’

(1) Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil chuimsitheach a thíolacadh agus a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le ‘Staid na Deacáide Digití’. 
Cumhdófar sa tuarascáil chuimsitheach dul chun cinn maidir le claochlú digiteach an 
Aontais agus áireofar inti ▌ DESI ▌. Tíolacfar an chéad tuarascáil faoin... [16 mhí 
tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Chinnidh seo.

(2) Sa tuarascáil maidir le ‘Staid na Deacáide Digití’, soláthróidh an Coimisiún measúnú 
ar dhul chun cinn aistriú digiteach an Aontais i leith na spriocanna digiteacha ▌agus 
ar an méid a bhfuil na cuspóirí agus na prionsabail a chumhdaítear sa ▌ Dearbhú 

24 Cinneadh 2012/504/AE ón gCoimisiún an 17 Meán Fómhair 2012 maidir le Eurostat (IO L 251, 18.9.2012, 
lch. 49).
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maidir le Cearta Digiteacha agus Prionsabail le haghaidh na Deacáide Digití á 
gcomhlíonadh chomh maith. Bunófar an measúnú ar an dul chun cinn arna dhéanamh, 
go háirithe, ar an anailís agus ar na heochairtháscairí feidhmíochta in DESI i 
gcomparáid le leibhéal an Aontais, leibhéal na mBallstát agus, i gcás inar féidir, ar 
an leibhéal réigiúnach chomh maith le conairí réamh-mheasta náisiúnta agus, i gcás 
inarb infheidhme, ar bhunú Tionscadal Ilnáisiúnta agus ar an dul chun cinn ina dtaobh. 

(3) Sa tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide Digití’, déanfaidh an Coimisiún bearnaí agus 
ganntanais shuntasacha a shainaithint agus beartais, bearta nó gníomhaíochtaí a 
mholadh a bheidh le déanamh ag na Ballstáit i réimsí nár leor an dul chun cinn a 
rinneadh iontu chun na cuspóirí agus spriocanna digiteacha a bhaint amach ▌. Leis na 
beartais, bearta agus gníomhartha sin, féadfar aghaidh a thabhairt ar na nithe seo a 
leanas: 

(a) leibhéal comhchoiteann uaillmhian na rannchuidithe agus na dtionscnamh arna 
moladh ag na Ballstáit, d’fhonn na cuspóir agus na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagail 2 agus 4 a bhaint amach ▌;

(b) beartais, bearta agus gníomhartha ar leibhéal na mBallstát agus ar an leibhéal 
réigiúnach agus beartais agus bearta eile a d’fhéadfadh a bheith ábhartha ó 
thaobh cúrsaí trasteorann;

(c) agus beartais, bearta nó gníomhartha breise ar bith a d’fhéadfadh a bheith ag 
teastáil chun coigeartú a dhéanamh ar threochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach; 

(d)  idirghníomhaíochtaí idir na beartais, bearta agus gníomhartha atá ann cheana 
agus atá beartaithe agus comhsheasmhacht na mbeartas, na mbeart agus na 
ngníomhartha sin. 

(4) Cuirfear san áireamh sa tuarascáil gealltanais chomhpháirteacha dá dtagraítear in 
Airteagal 8 (4) maille lena gcur chun feidhme.

(5) Cuirfear san áireamh sa tuarascáil freisin faisnéis faoin dul chun cinn maidir le 
beartais, bearta nó gníomhartha molta dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo agus 
maidir le moltaí arna nglacadh de bhun Airteagal 9 agus maidir lena gcur chun 
feidhme.

(6) Déanfar measúnú sa tuarascáil freisin ar an ngá atá le beartais, bearta nó gníomhartha 
breise ar bith a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ar leibhéal an Aontais.

Airteagal 7
Treochláir Straitéiseacha Náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 

(1) Faoin ... [6 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Chinnidh seo ▌], déanfaidh gach 
Ballstát a threochlár straitéiseach Náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach a chur 
faoi bhráid an Choimisiúin (treochlár náisiúnta). Beidh na treochláir naisiúnta ▌ 
comhsheasmhach leis na cuspóirí agus spriocanna digiteacha, agus rannchuideofar 
leo na cuspóirí agus na spriocanna digiteacha sin a bhaint amach ar leibhéal an Aontais. 
Déanfar leo tionscnaimh ábhartha earnálacha a chur i gcuntas agus áiritheofar 
comhsheasmhacht leo.
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(2) Beidh na nithe seo a leanas i ngach treochlár náisiúnta:

(a) príomhbheartais, príomhbhearta agus príomhghníomhartha an Bhallstáit a 
cuireadh chun feidhme, a glacadh agus atá beartaithe, lena rannchuidítear leis 
na cuspóirí agus na spriocanna digiteacha ▌;

(b) conairí réamh-mheasta náisiúnta ar rannchuidithe iad do spriocanna ábhartha 
digiteacha ar féidir iad a thomhas ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal 
réigiúnach agus tuairisc ar an gcaoi a n-aistrítear na cuspóirí sna conairí sin; 

(c) uainiú agus tionchar ionchasach na mbeartas, na mbeart agus na ngníomhartha 
a cuireadh chun feidhme, a glacadh agus atá beartaithe dá dtagraítear i bpointe 
(a) maidir leis na cuspóirí agus le gach ceann de na spriocanna;

(d) uainiú chur chun feidhme na mbeartas, na mbeart agus na ngníomhartha a 
glacadh agus atá beartaithe maille le meastachán ar cathain a bheidh tionchar ag 
na beartais, bearta agus gníomhartha sin ar bhaint amach na spriocanna 
digiteacha.

(3) Bainfidh na beartais, na bearta agus na gníomhartha dá dtagraítear i mír 2 le ▌ceann 
amháin nó níos mó de na nithe seo a leanas▌: 

(a) dlíthe Aontais nó dlíthe náisiúnta is infheidhme go díreach a bheith i bhfeidhm; 

(b) tugadh gealltanas amháin nó níos mó chun beartais, bearta nó gníomhartha a 
ghlacadh; 

(c) ▌acmhainní airgeadais leithdháilte; 

(d) ▌acmhainní daonna slógtha;

(e) acmhainní speictrim raidió a leithdháil nó a shann na húdaráis náisiúnta nó a 
bhfuil gealltanais tugtha ina leith; 

(f) is cumasóirí tábhachtacha eile iad a bhaineann le cuspóirí agus spriocanna 
digiteacha.

(4) Soláthróidh Ballstáit forbhreathnú ginearálta ar an infheistíocht is gá le go 
rannchuideofar le baint amach na gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a leagtar 
amach ina dtreochláir náisiúnta ▌ , maille le tuairisc ghinearálta ar fhoinsí na 
hinfheistíochta sin, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, úsáid bheartaithe chláir 
agus ionstraimí Aontais. Féadfar moltaí le haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta a áireamh 
sna treochláir náisiúnta ▌.

(4a) Féadfaidh na Ballstáit treochláir réigiúnacha a chur ar fáil (treochláir 
réigiúnacha). Déanfar na treochláir réigiúnacha a ailíniú le treochláir náisiúnta na 
mBallstát chun a áirithiú go saothrófar na cuspóirí agus na spriocanna digiteacha 
ar fud a gcríche.

(5) Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le tíortha 
faoi leith a eisíodh i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh curtha san áireamh ina 
dtreochláir náisiúnta ▌. I gcoigeartuithe ar threochláir náisiúnta ▌, cuirfear san 
áireamh na beartais, bearta agus gníomhartha arna moladh faoi Airteagal 6(3) agus na 
moltaí arna nglacadh faoi Airteagal 9.

(6) Eiseoidh an Coimisiún treoirlínte chun cúnamh a thabhairt do na Ballstáit a 
dtreochláir náisiúnta ▌a ullmhú, lena n-áirítear an bealach ina mbunófar ar an leibhéal 
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náisiúnta, agus i gcás inar féidir, ar an leibhéal réigiúnach, conairí réamh-mheasta 
iomchuí lenar féidir rannchuidiú go héifeachtach le conairí réamh-mheasta ar leibhéal 
an Aontais a bhaint amach. Cuirfidh an Coimisiún tacaíocht ar fáil freisin do na 
Ballstáit agus a dtreochláir náisiúnta á n-ullmhú acu.

Airteagal 8
Comhar bliantúil idir an Coimisiún agus na Ballstáit

(1) Oibreoidh na Ballstáit agus an Coimisiún i ndlúthchomhar lena chéile chun bealaí a 
shainaithint le haghaidh a thabhairt ar easnaimh i réimsí nár leor an dul chun cinn iontu 
chun ceann amháin nó níos mó de na spriocanna digiteacha a bhaint amach ▌ nó i gcás 
inar sainaithníodh bearnaí suntasacha nó easpaí bunaithe ar thorthaí na tuarascála ar 
‘Staid na Deacáide Digití’. Cuirfear san áireamh san anailís sin, go háirithe, 
acmhainneachtaí éagsúla na mBallstát rannchuidiú le roinnt de na spriocanna 
digiteacha agus an riosca go bhféadfadh éifeacht dhíobhálach a bheith ag moilleanna 
ar roinnt de na spriocanna sin ar bhaint amach spriocanna digiteacha eile. 

(2) Laistigh de dhá mhí ó fhoilsiú na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, déanfaidh 
an Coimisiún agus na Ballstáit réamhbharúlacha na mBallstát a phlé, go háirithe a 
mhéid a bhaineann le beartais, bearta agus gníomhartha a mhol an Coimisiún sa 
tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide Digití’. 

(3) Laistigh de 5 mhí ó fhoilsiú na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, cuirfidh na 
Ballstáit lena mbaineann coigeartuithe ar a dtreochláir náisiúnta ▌faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin, ar coigeartuithe iad lena gcuimseofar 
beartais, bearta agus gníomhartha a bhfuil sé ar intinn ag na Ballstáit tabhairt fúthu, 
lena n-áireofar, i gcás inarb ábhartha, moltaí le haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta chun 
dul chun cinn a chothú sna réimsí lena mbaineann na spriocanna digiteacha ▌agus 
chun na cuspóirí ▌a bhaint amach. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus a coiste 
inniúil a iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann na coigeartuithe a thíolacadh. 
Má mheasann Ballstát nach gá aon ghníomh agus nach gá a threochlár náisiúnta ▌a 
thabhairt cothrom le dáta, tabharfaidh sé a chúiseanna i scríbhinn. 

(4) Ag aon phointe sa chomhar bliantúil, féadfaidh an Coimisiún nó ceann amháin nó níos 
mó de na Ballstáit gealltanais chomhpháirteacha a ghlacadh, dul i gcomhairle le 
Ballstáit eile maidir le beartas, bearta nó gníomhartha nó Tionscadail Ilnáisiúnta a 
bhunú mar a fhoráiltear in Airteagal 12. Féadfaidh an Coimisiún nó Ballstát a bhfuil 
beartas, beart nó gníomh molta aige a iarraidh freisin go seolfar próiseas 
athbhreithnithe piaraí maidir le gnéithe sonracha an bheartais, an bhirt nó an ghnímh 
sin, agus go háirithe maidir lena oiriúnacht rannchuidiú le sprioc digiteach sonrach a 
bhaint amach. Féadfar toradh an phróisis athbhreithnithe piaraí a áireamh sa chéad 
tuarascáil eile ina dhiaidh sin ar ‘Staid na Deacáide Digití’.

(5) Déanfaidh an Coimisiún na Ballstáit a chur ar an eolas maidir leis na beartais, bearta 
agus gníomhartha a bhfuil sé ar intinn aige a mholadh sa tuarascáil ar ‘Staid na 
Deacáide Digití’ sula bhfoilseofar an tuarascáil. 

Airteagal 9
Moltaí
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(1) Tar éis don Choimisiún beartais, bearta nó gníomhartha a mholadh faoi Airteagal 6 (3), 
má theipeann ar Bhallstát na coigeartuithe iomchuí ar a threochlár náisiúnta ▌a chur 
chun feidhme gan cúiseanna leordhóthanacha a thabhairt, féadfaidh an Coimisiún 
moladh a ghlacadh, lena n-áirítear anailís shonrach ar an mbealach arbh fhéidir leis an 
teip sin tionchar a imirt ar bhaint amach chuspóirí agus spriocanna digiteacha an 
Chinnidh seo. 

(2) Tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann lánaird ar mholadh an Choimisiúin agus, i 
gcás inarb iomchuí, déanfaidh sé a threochlár náisiúnta ▌a choigeartú dá réir sin 
laistigh de trí mhí. Má mheasann an Ballstát lena mbaineann nár cheart dó coigeartú a 
dhéanamh ar an treochlár náisiúnta ▌i gcomhréir leis an moladh nó le cuid shuntasach 
de, tabharfaidh sé a chúiseanna don Choimisiún i scríbhinn agus cuirfidh sé an tuairim 
sin ar fáil don phobal laistigh de 3 mhí.

(3) Beidh na moltaí ina gcomhlánú ar na moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le tíortha 
faoi leith (CSRanna) arna n-eisiúint i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, agus 
beidh siad comhsheasmhach leis na moltaí a áirítear san Athbhreithniú ar 
Fheidhmíocht FBManna ón gCoimisiún agus sna Tuarascálacha Cur Chun 
Feidhme ar Straitéisí Tionsclaíocha agus Straitéisí maidir le FBManna.

(4) Ina theannta sin, i gcás ina dtiocfaidh an Coimisiún ar an gconclúid nach leor bearta 
náisiúnta agus go gcuirfidh siad baint amach tráthúil na gcuspóirí agus na spriocanna 
digiteacha ▌i mbaol, féadfaidh sé bearta a mholadh de réir mar is iomchuí agus na 
cumhachtaí atá aige faoi na Conarthaí a fheidhmiú chun baint amach comhchoiteann 
na gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha sin a áirithiú.

(5) I gcás ina n-imíonn Ballstát ar bhonn leanúnach ón gconair réamh-mheasta náisiúnta 
ar feadh roinnt blianta, nó mura bhfuil sé ar intinn aige gníomh ceartaitheach bunaithe 
ar mholadh ón gCoimisiún roimhe sin a ghlacadh, déanfaidh an Coimisiún idirphlé 
spriocdhírithe a thionscnamh leis an mBallstát i gceist agus Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle a chur ar an eolas ina leith sin. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus 
a coiste inniúil a iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit lena mbaineann a 
bheith rannpháirteach i malartú tuairimí maidir leis an ábhar.

(6) Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas maidir le 
haon mholadh arna ghlacadh de bhun an Airteagail seo.

Airteagal 10
Comhar

(1) Oibreoidh an Coimisiún agus na Ballstáit i ndlúthchomhar lena chéile chun críocha 
cur chun feidhme na n-oibleagáidí agus na gcúraimí a bhunaítear leis an gCinneadh 
seo. Chuige sin féadfaidh Ballstáit idirphlé a thionscnamh leis an gCoimisiún nó leis 
an gCoimisiún agus na Ballstáit eile ar aon ábhar atá ábhartha do bhaint amach na 
spriocanna digiteacha agus na gcuspóirí. Soláthróidh an Coimisiún gach seirbhís 
cúnaimh theicniúil agus saineolas iomchuí agus eagróidh sé malartú faisnéise, ▌dea-
chleachtas agus comhordúcháin ar bhonn struchtúrtha. 

(1a) Féadfaidh na Ballstáit lena mbaineann nó an Coimisiún a iarraidh go seolfaí 
próiseas athbhreithnithe piaraí chun críocha chur chun feidhme na n-oibleagáidí 
agus na gcúraimí a bhunaítear leis an gCinneadh seo.
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Airteagal 11
Comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí

(1) Oibreoidh an Coimisiún i ndlúthchomhar agus ar bhonn leanúnach, ar bhealach 
tráthúil agus trédhearcach, le geallsealbhóirí príobháideacha agus poiblí, lena n-
áirítear ionadaithe FBManna, comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta, 
chun faisnéis a bhailiú agus beartais, bearta agus gníomhartha molta a fhorbairt chun 
críocha chur chun feidhme an Chinnidh seo. Déanfar gach cruinniú a thaifeadadh i 
gclár Trédhearcachta AE.

(2) Oibreoidh na Ballstáit i gcomhar, ar bhealach tráthúil, le geallsealbhóirí 
príobháideacha agus poiblí, lena n-áirítear ionadaithe FBManna, comhpháirtithe 
sóisialta, an tsochaí shibhialta, mar aon le hionadaithe áitiúla agus réigiúnacha i 
gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta, agus a dtreochláir náisiúnta ▌agus 
coigeartuithe ar na treochláir sin á nglacadh acu. 

CAIBIDIL 4
CREAT LE HAGHAIDH TIONSCADAIL ILNÁISIÚNTA 

Airteagal 12
Tionscadail Ilnáisiúnta

(1) Is é an cuspóir ▌a bheidh leis na Tionscadail Ilnáisiúnta baint amach na spriocanna 
digiteacha a éascú. 

(2) Beidh sé d’aidhm ag Tionscadail Ilnáisiúnta ceann amháin nó níos mó de na cuspóirí 
sonracha seo a leanas a bhaint amach:

(a) feabhas a chur ar an gcomhar idir an tAontas agus na Ballstáit i dtaobh chuspóirí 
na Deacáide Digití a bhaint amach trí urraim a thabhairt do phrionsabail na 
neodrachta teicneolaíche agus na hinbhuanaitheachta i dtaobh cistí a 
leithdháileadh;

(b) barr feabhais teicneolaíochta agus iomaíochas tionsclaíoch an Aontais a threisiú 
sna teicneolaíochtaí criticiúla, comhcheangail teicneolaíochta chomhlántacha, 
táirgí digiteacha, seirbhísí digiteacha agus bonneagair dhigiteacha atá 
riachtanach le haghaidh téarnamh agus fáis eacnamaíoch agus le haghaidh 
slándála agus sábháilteachta daoine aonair; 

(c) aghaidh a thabhairt ar laigí agus spleáchais straitéiseacha an Aontais ar fud 
shlabhraí an tsoláthair dhigitigh chun feabhas a chur ar a n-athléimneacht;

(d) méadú a dhéanamh ar infhaighteacht réiteach digiteach sábháilte i réimsí a 
bhaineann le leas an phobail agus san earnáil phríobháideach agus ar an leas is 
fearr is féidir a bhaint astu a chur chun cinn;

(e) rannchuidiú le claochlú digiteach cuimsitheach agus inbhuanaithe an tsochaí 
agus an gheilleagair a rachaidh chun tairbhe gach saoránaigh agus gnólachta, 
go háirithe FBManna, ar fud an Aontais;

(ea) scileanna digiteacha do shaoránaigh a chur chun cinn trí oideachas, oiliúint 
agus foghlaim ar feadh an tsaoil, agus béim á leagan ar rannpháirtíocht atá 
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chothrom ó thaobh inscne de a chothú maidir leis an oideachas agus 
deiseanna gairme;

(eb) feidhmiú an Mhargaidh Aonair Dhigitigh agus a iomaíochas a neartú trí 
oibríochtaí trasteorann a éascú agus trí bhacainní trádála nach bhfuil údar 
leo a bhaint.

Leagtar amach san Iarscríbhinn liosta táscach de réimsí gníomhaíochta a bhféadfaí 
Tionscadail Ilnáisiúnta lena dtugtar aghaidh ar na cuspóirí sonracha sin a bhunú.

(3) Beidh trí Bhallstáit ar a laghad rannpháirteach i dTionscadal Ilnáisiúnta.

(3a) I gcás inarb iomchuí, féadfaidh Ballstát atá rannpháirteach i dTionscadal 
Ilnáisiúnta cur chun feidhme a chuid den tionscadal sin a tharmligean chuig 
réigiún, i gcomhréir lena threochlár náisiúnta.

(4) Leanfaidh dlí an Aontais is infheidhme agus an dlí náisiúnta atá comhsheasmhach le 
dlí an Aontais d’fheidhm a bheith acu maidir le tionscadail Ilnáisiúnta.

(5) Féadfaidh an Coimisiún a mholadh, de bhun Airteagal 6(3) agus Airteagal 8(4), go 
ndéanfaidh na Ballstáit Tionscadal Ilnáisiúnta a chur ar bun nó a iarraidh ar Bhallstát 
a bheith rannpháirteach i dTionscadal Ilnáisiúnta, lena gcomhlíontar na ceanglais a 
leagtar amach i míreanna (1) go (3), agus an dul chun cinn i gcur chun feidhme na 
dtreochlár náisiúnta ▌á chur san áireamh. Féadfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
freisin tabhairt faoi Thionscadal Ilnáisiúnta a chur ar bun, nó a bheith rannpháirteach 
ann, mar ghealltanas comhpháirteach. 

Airteagal 13
Roghnú agus cur chun feidhme Tionscadal Ilnáisiúnta

(1) Agus moltaí le haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta sna treochláir náisiúnta ▌agus 
gealltanais chomhpháirteacha á gcur san áireamh aige, ullmhóidh agus foilseoidh an 
Coimisiún i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, mar iarscríbhinn a ghabhann leis an 
tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide Digití’, na prionsabail agus tosaíochtaí straitéiseacha 
i dtaobh cur chun feidhme na dTionscadal Ilnáisiúnta agus tuarascáil ar dhul chun cinn 
na dTionscadal Ilnáisiúnta a roghnaíodh lena gcur chun feidhme tráth foilsithe na 
tuarascála den bhliain sin.

(2) Féadfar, le cláir agus scéimeanna infheistíochta uile an Aontas ▌, rannchuidiú a 
dhéanamh le Tionscadal Ilnáisiúnta, i gcomhréir leis na rialacha a eascraíonn as 
bunús dlí na gclár. 

(2a) Is féidir le tír chomhlachaithe de chuid an Aontais a bheith rannpháirteach i 
rannpháirtíocht Tionscadail Ilnáisiúnta, i gcás ina bhfuil gá leis an rannpháirtíocht 
sin chun baint amach spriocanna digiteacha an Aontais agus na mBallstát a éascú. 
Comhlíonfaidh tír chomhlachaithe den sórt sin, lena n-áirítear a ranníocaíochtaí 
airgeadais, na rialacha a eascraíonn as cláir agus scéimeanna infheistíochta an 
Aontais arna n-imscaradh sa Tionscadal Ilnáisiúnta.

(3) Is féidir le heintitis eile, cibé acu poiblí nó príobháideach, rannchuidiú le Tionscadail 
Ilnáisiúnta i gcás inarb iomchuí. Níor cheart srianta ar infhaighteacht thorthaí na 
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dtionscadal do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí san Aontas a bheith mar 
thoradh ar ranníocaíochtaí príobháideacha.

(4) Is féidir Tionscadail Ilnáisiúnta a chur chun feidhme leis na sásraí cur chun feidhme 
seo a leanas: 

(a) Comhghnóthais;

(b) Cuibhreannais don Bhonneagar Taighde Eorpach;

(c) gníomhaireachtaí an Aontais;

(d) go neamhspleách ag na Ballstáit lena mbaineann; 

(e) chun Tionscadail Thábhachtacha ar mhaithe le Leas na hEorpa i gCoitinne faoi 
Airteagal 107(3), pointe (b), ▌CFAE a chur chun cinn;

(f) Cuibhreannais don Bhonneagar Digiteach Eorpach i gcomhréir le Caibidil 5 den 
Chinneadh seo;

(g) aon sásra cur chun feidhme iomchuí eile. 

Airteagal 14
Luasaire Tionscadal Ilnáisiúnta

(1) Tar éis don Choimisiún moladh dá dtagraítear in Airteagal 12(5) a thabhairt, tar éis 
gealltanais chomhpháirteacha a bheith tugtha nó ar iarraidh na mBallstát 
rannpháirteach, comhordóidh an Coimisiún cur chun feidhme Tionscadail Ilnáisiúnta, 
agus é ag gníomhú ina Luasaire Tionscadail Ilnáisiúnta.

(2) Sa chéad chéim den chomhordú, foilseoidh an Coimisiún glao ar léiriú spéise a bheidh 
dírithe chuig gach Ballstáit. Is é an aidhm a bheidh leis an nglao ar léiriú spéise ná a 
shuíomh an bhfuil sé ar intinn ag Ballstát a bheith rannpháirteach sa Tionscadal 
Ilnáisiúnta agus cén rannchuidiú airgeadais nó neamhairgeadais a bheartaíonn sé a 
sholáthar.

(3) Sa dara céim den chomhordú, má léiríonn ar a laghad trí Bhallstáit spéis i dTionscadal 
Ilnáisiúnta agus má bheartaíonn siad ag an am céanna gealltanais airgeadais nó 
neamhairgeadais a chur ar fáil don Tionscadal sin, tabharfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle le gach Ballstáit, treoraíocht maidir le roghnú an tsásra cur chun 
feidhme iomchuí, foinsí cistithe agus comhcheangal na bhfoinsí sin laistigh den 
tionscadal, chomh maith le gnéithe straitéiseacha eile a bhaineann le cur chun feidhme 
an tionscadail sin. Féadfaidh an Coimisiún freisin a mholadh ar a thionscnamh féin do 
na Ballstáit rannpháirteacha Tionscadal Ilnáisiúnta a chomhordú i gcomhréir leis na 
céimeanna a dtugtar tuairisc orthu i míreanna 2 agus 3.

(4) Féadfaidh an Coimisiún treoraíocht a thabhairt maidir le Cuibhreannas don 
Bhonneagar Digiteach Eorpach nua a bhunú, i gcomhréir le hAirteagal 15. 

(5) Tacóidh an Coimisiún le cur chun feidhme Tionscadal Ilnáisiúnta trí sheirbhísí agus 
acmhainní dá dtagraítear in Airteagal 10 a sholáthar, de réir mar is iomchuí. 

CAIBIDIL 5
CUIBHREANNAS DON BHONNEAGAR DIGITEACH EORPACH 
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Airteagal 15
Cuspóir agus stádas an Chuibhreannais don Bhonneagar Digiteach Eorpach (EDIC) 

(1) Féadfaidh Ballstáit Tionscadal Ilnáisiúnta a chur chun feidhme trí bhíthin 
Cuibhreannais don Bhonneagar Digiteach Eorpach (‘EDIC’). 

(2) Beidh pearsantacht dhlítheanach ag EDIC ó dháta theacht i bhfeidhm an chinnidh ón 
gCoimisiún dá dtagraítear in Airteagal 16 (3), pointe (a). 

(3) I ngach Ballstát, beidh an inniúlacht dhlítheanach is fairsinge atá ar fáil d’eintitis 
dhlítheanacha faoi dhlí an Bhallstáit sin ag EDIC. Féadfaidh sé, go háirithe, maoin 
inchorraithe, réadmhaoin agus maoin intleachtúil a fháil, féadfaidh na maoine sin a 
bheith faoina úinéireacht agus féadfaidh sé iad a dhiúscairt, conarthaí a thabhairt i 
gcrích agus a bheith ina pháirtí in imeachtaí dlíthiúla.

(4) Beidh oifig chláraithe ag EDIC agus beidh an oifig sin lonnaithe ar chríoch ceann de 
na Ballstáit rannpháirteacha.

Airteagal 16
EDIC a bhunú

(1) Ballstáit a dhéanann iarratas ar EDIC a bhunú (‘iarratasóirí’), cuirfidh siad iarratas faoi 
bhráid an Choimisiúin. Is i scríbhinn a chuirfear isteach an t-iarratas agus beidh na 
nithe seo a leanas ann:

(a) iarraidh chuig an gCoimisiún chun EDIC a bhunú;

(b) Reachtanna molta de chuid EDIC;

(c) tuairisc theicniúil ar an tionscadal Ilnáisiúnta a bheidh le cur chun feidhme ag 
EDIC;

(d) dearbhú ón mBallstát óstach lena n-aithnítear gur comhlacht idirnáisiúnta é 
EDIC de réir bhrí Airteagail 143, pointe (g) agus 151(1), pointe (b) de 
Threoir 2006/112/CE25 ón gComhairle agus gur eagraíocht idirnáisiúnta é de réir 
bhrí Airteagal 12(1), pointe (b), de Threoir 2008/118/CE26 ón gComhairle, ón 
uair a bunaíodh é. Leagfar síos teorainneacha agus coinníollacha na ndíolúintí 
dá bhforáiltear sna forálacha sin i gcomhaontú idir bhaill EDIC.

(2) Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an iarratas agus cuspóirí an Chinnidh seo agus 
cúinsí praiticiúla a bhaineann le cur chun feidhme an Tionscadail Ilnáisiúnta a bheidh 
le cur chun feidhme ag EDIC á gcur san áireamh. 

25 Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras   
cánach breisluacha (IO L 347, 11.12.2006, lch. 1). 

26 Treoir 2008/118/CE ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir leis na comhshocruithe 
ginearálta maidir le dleacht mháil agus lena n-aisghairtear Treoir 92/12/CEE 
(IO L 9, 14.1.2009, lch. 12).
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(3) I gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 25(2) agus 
torthaí an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 2 á gcur san áireamh aige, glacfaidh an 
Coimisiún ceann de na cinntí seo a leanas trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme: 

(a) EDIC a bhunú tar éis dó a shocrú go gcomhlíontar na ceanglais a leagtar síos sa 
Chaibidil seo;

(b) an t-iarratas a dhiúltú má shocraíonn sé nach gcomhlíontar na ceanglais a leagtar 
síos sa Chaibidil seo, éagmais an dearbhaithe dá dtagraítear in Airteagal 16(1), 
pointe (d) san áireamh. Sa chás sin, féadfaidh na Ballstáit cuibhreannas a bhunú 
fós trí bhíthin comhaontaithe ach ní luafar an t-ainm EDIC leis, ná ní bhainfidh 
sé tairbhe den struchtúr cur chun feidhme a leagtar síos sa Chaibidil seo. 

(4) Cuirfear an cinneadh dá dtagraítear i mír 2 in iúl do na hiarratasóirí. I gcás ina 
ndiúltaítear don iarratas, míneofar an cinneadh do na hiarratasóirí ar bhealach soiléir 
agus beacht.

(5) Foilseofar an cinneadh EDIC a bhunú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Déanfaidh 
an Coimisiún clár poiblí de EDICanna a chruthú agus déanfaidh sé é a nuashonrú 
ar bhealach tráthúil.

(6) Cuirfear gnéithe bunriachtanacha Reachtanna EDIC, mar a leagtar amach iad in 
Airteagal 19(1), pointí (a) agus (c), agus, más infheidhme, gnéithe bunriachtanacha 
Reachtanna EDIC atá san iarratas, i gceangal leis an gcinneadh EDIC a bhunú.

Airteagal 17
Ballraíocht 

(1) Beidh trí Bhallstát ar a laghad san áireamh le ballraíocht EDIC. Ballstáit a 
sholáthraíonn rannchuidiú airgeadais nó neamhairgeadais agus iadsan amháin a bheidh 
ina gcomhaltaí de EDIC le cearta vótála. 

(2) Tar éis cinneadh a ghlacadh chun EDIC a bhunú, féadfaidh Ballstáit eile ballraíocht a 
ghlacadh ann tráth ar bith ar bhonn téarmaí córa agus réasúnta arna sonrú sna 
Reachtanna. 

(3) Féadfaidh Ballstáit nach soláthraíonn rannchuidiú airgeadais nó neamhairgeadais 
ballraíocht a ghlacadh in EDIC mar bhreathnóirí gan cearta vótála. 

(4) Féadfaidh EDIC a bheith oscailte do rannpháirtíocht eintiteas nach Ballstáit iad, lena 
bhféadfar inter alia tíortha comhlachaithe an Aontais, eagraíochtaí idirnáisiúnta a 
bhfuil leas Eorpach acu agus eintitis phríobháideacha a bheith san áireamh iontu, mar 
a shonraítear sna Reachtanna. Más amhlaidh an cás, beidh tromlach na gceart vótála i 
dtionól na gcomhaltaí ag Ballstáit go comhpháirteach beag beann ar mhéid na 
rannchuidithe ó eintitis nach Ballstáit iad. 

Airteagal 18
Rialachas 

(1) Beidh ar a laghad an dá chomhlacht seo a leanas ag EDIC: 
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(a) tionól na gcomhaltaí comhdhéanta de Bhallstáit, eintitis eile dá dtagraítear in 
Airteagal 17(4) agus an Coimisiún mar an comhlacht a bhfuil cumhachtaí 
cinnteoireachta iomlána aige, lena n-áirítear an buiséad a ghlacadh;

(b) stiúrthóir, arna cheapadh ag tionól na gcomhaltaí, mar chomhlacht 
feidhmiúcháin agus ionadaí dlíthiúil EDIC.

(2) Beidh an Coimisiún rannpháirteach i bplé thionól na gcomhaltaí gan cearta vótála a 
bheith aige. Mar sin féin, i gcás ina bhfuil clár Aontais arna bhainistiú go lárnach ag 
rannchuidiú le Tionscadail Ilnáisiúnta ó thaobh airgeadais de, beidh ceart crosta ag an 
gCoimisiún i dtaca le cinntí an tionóil. Beidh cinntí an tionóil, lena n-áirítear torthaí 
na vótala agus vóta ar leith de gach comhalta, ar fáil go poiblí laistigh de 15 lá tar 
éis a nglactha. 

(3) Le Reachtanna EDIC bunófar forálacha sonracha i dtaobh an rialachais, laistigh de 
cheanglais mhíreanna 1 agus 2. 

Airteagal 19
Reachtanna EDIC 

(1) Beidh an méid seo a leanas ar a laghad i Reachtanna EDIC:

(a) liosta comhaltaí agus breathnóirí agus an nós imeachta maidir le hathruithe 
ballraíochta agus ionadaíochta, a urramóidh ceart na mBallstát neamh-
rannpháirteach ballraíocht a ghlacadh in EDIC;

(b) an tuairisc mhionsonraithe ar an Tionscadal Ilnáisiúnta, cúraimí na gComhaltaí, 
más infheidhme, agus amlíne tháscach;

(c) oifig chláraithe agus ainm;

(d) cearta agus oibleagáidí na gcomhaltaí, lena n-áirítear an oibleagáid 
ranníocaíochtaí a dhéanamh leis an mbuiséad; 

(da) an córas dliteanais, i gcomhréir le hAirteagal 20;
(e) cearta vótála;

(f) rialacha maidir le húinéireacht an bhonneagair, le maoin intleachtúil, le brabús 
agus le sócmhainní eile, de réir mar is infheidhme. 

(2) Beidh na leasuithe ar eilimintí bunriachtanacha na Reachtanna atá i gceangal leis an 
gcinneadh lena ndéantar EDIC a chur ar bun de bhun Airteagal 16(6) faoi réir an 
nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 16. 

Airteagal 20
Dliteanas 

(1) Beidh EDIC faoi dhliteanas maidir lena chuid fiach. 

(2) Beidh dliteanas airgeadais na gcomhaltaí as fiacha EDIC teoranta do ranníocaíochtaí 
a rinne siad cheana le EDIC. Féadfaidh na comhaltaí a shonrú sna Reachtanna go 
ngabhfaidh siad dliteanas seasta atá níos airde ná a ranníocaíochtaí faoi seach nó 
dliteanas neamhtheoranta chucu féin.
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(3) Ní bheidh an tAontas faoi dhliteanas i leith fhiacha EDIC. 

Airteagal 21
An dlí agus an dlínse is infheidhme 

(1) Rialófar bunú agus feidhmiú inmheánach EDIC:

(a) faoi dhlí an Aontais, go háirithe an Cinneadh seo; 

(b) faoi dhlí an Bhallstáit ina bhfuil oifig chláraithe EDIC i gcás nithe nach rialaítear 
le gníomhartha dá dtagraítear i bpointe (a) nó nach rialaítear ach go páirteach 
leo; 

(c) leis na Reachtanna agus lena rialacha cur chun feidhme.

(2) Gan dochar do na cásanna ar a bhfuil dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 
faoi na Conarthaí, is faoi dhlí an Bhallstáit ina bhfuil oifig chláraithe ag EDIC a 
chinnfear an dlínse is inniúil chun díospóidí idir na Comhaltaí i ndáil le EDIC, idir na 
comhaltaí agus EDIC, agus idir EDIC agus tríú páirtithe a réiteach.

Airteagal 22
Foirceannadh

(1) Is leis na Reachtanna a chinnfear an nós imeachta a bheidh le leanúint le haghaidh 
EDIC a fhoirceannadh tar éis do thionól na gcomhaltaí cinneadh a dhéanamh ina leith 
sin. Féadfar aistriú gníomhaíochtaí go heintiteas dlítheanach eile a áireamh le 
foirceannadh.

(2) Beidh feidhm ag rialacha dócmhainneachta an Bhallstáit ina bhfuil oifig chláraithe ag 
EDIC i gcás nach mbeidh EDIC in ann a fhiacha a íoc. 

Airteagal 23
Tuairisciú agus rialú 

(1) Cuirfidh EDIC tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí ar fáil, ina mbeidh tuairisc 
theicniúil ar a ghníomhaíochtaí agus tuarascáil airgeadais. Déanfaidh tionól na 
gcomhaltaí í a fhormheas agus déanfar í a tharchur chuig an gCoimisiún. Cuirfear an 
tuarascáil sin ar fáil go poiblí.

(2) Soláthróidh an Coimisiún treoraíocht maidir le hábhair a chumhdaítear sa tuarascáil 
bhliantúil ar ghníomhaíochtaí.

CAIBIDIL 6
FORÁLACHA DEIRIDH

Airteagal 24
Faisnéis a sholáthar 
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(1) Arna iarraidh sin don Choimisiún, soláthróidh na Ballstáit an fhaisnéis is gá chun a 
chúraimí a dhéanamh faoin gCinneadh seo, go háirithe maidir leis an bhfaisnéis is gá 
chun Airteagail 7, 8 agus 9 a chur chun feidhme. Beidh an fhaisnéis arna hiarraidh ag 
an gCoimisiún i gcomhréir le cur i gcrích na gcúraimí sin. I gcás ina dtagróidh an 
fhaisnéis arna soláthar d’fhaisnéis a sholáthair gnóthais roimhe sin, ar iarraidh ó 
Bhallstát, cuirfear na gnóthais sin ar an eolas ina thaobh sin tráth nach déanaí ná 10 
lá roimh fhaisnéis a sholáthar don Choimisiún. 

Airteagal 24a
An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an 
chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in 
Airteagal 5 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama 
amhail ó ...[dháta theacht i bhfeidhm an Chinnidh seo].

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 5 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe 
sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh sin. 
Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm 
cheana.

4. Sula nglacfar gníomh tarmligthe, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a 
leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr.

5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an 
tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 5 i bhfeidhm ach 
amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse [2 mhí] tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. 
Cuirfear síneadh [2 mhí] leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na 
hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 25 
An Coiste

(1) Gheobhaidh an Coimisiún cúnamh ó choiste (‘an Coiste Cumarsáide’). Beidh an coiste 
sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. 

(2) I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán 
(AE) Uimh. 182/2011, ag féachaint d’Airteagal 8 de. 
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Airteagal 26 
Teacht i bhfeidhm

(1) Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle
An tUachtarán An tUachtarán



RR\1256602GA.docx 37/182 PE719.734v02-00

GA

IARSCRÍBHINN - Réimsí gníomhaíochta

Réimsí gníomhaíochta neamh-uileghabhálacha: 

(a) Bonneagar sonraí agus seirbhísí coiteanna Eorpacha;

(b) An chéad ghlúine eile de phróiseálaithe ísealchumhachta iontaofa a thabhairt don 
Aontas;

(c) Imscaradh uile-Eorpach conairí 5G a fhorbairt;

(d) Sár-ríomhairí agus ríomhairí candamacha, nasctha le EuroHPC, a fháil; 

(e) Bonneagar cumarsáide sárshlán candamach spásbhunaithe a fhorbairt agus a 
imscaradh;

(f) Líonra lárionad oibríochtaí slándála a imscaradh;

(g) Riarachán poiblí nasctha;

(h) Bonneagar Eorpach um sheirbhísí blochshlabhra;

(i) Moil nuálaíochta digití Eorpacha;

(j) Comhpháirtíochtaí ardteicneolaíochta le haghaidh scileanna digiteacha trí bhíthin an 
Chomhshocraithe do Scileanna;

(ja)   Scileanna agus oiliúint sa chibearshlándáil;
(k) Tionscadail eile a chomhlíonann na critéir uile in Airteagal 12 den Chinneadh seo agus 

a mbeidh gá leo le himeacht ama de bharr forbairtí sóisialta, eacnamaíocha nó 
comhshaoil, atá ag teacht chun cinn, chun cuspóirí chlár beartais na Deacáide Digití a 
bhaint amach. 
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IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA hEINTITIS NÓ DAOINE
ÓNA bhFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR

Rinneadh an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht 
eisiach an Rapóirtéara. Fuair an Rapóirtéir ionchur ó na heintitis nó na daoine seo a leanas 
nuair a bhí an tuarascáil á hullmhú, go dtí gur glacadh sa choiste í:

Eintiteas agus/nó duine
BusinessEurope
Eurochambres
SMEunited
European Digital SME Alliance
EuroCommerce
Wi-Fi Coalition
Dynamic Spectrum Alliance
GigaEurope
Buanionadaíocht Phoblacht na Seice chuig AE
Buanionadaíocht Phoblacht na Slóvaice chuig AE
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Dragoş Pîslaru

RÉASÚNÚ GEARR

Tá athruithe bunúsacha agus struchtúracha ag teacht ar an margadh saothair, ar an áit oibre, ar 
phatrúin oibre agus ar phróifíl oibre oibrithe agus ar iompraíocht tomhaltóirí chomh maith leis 
an tslí a bhíonn daoine ag maireachtáil go ginearálta, mar thoradh ar an gCeathrú Réabhlóid 
Thionsclaíoch, an digitiú agus an intleacht shaorga (IS). Táthar ag dréim go rachaidh na 
hathruithe sin chun tairbhe na saoránach agus na sochaí trí chaighdeán na beatha a fheabhsú 
agus trí dheiseanna nua fostaíochta agus samhlacha gnó níos inbhuanaithe a chruthú, agus ag 
an am céanna go mbeidh roinnt rioscaí agus dúshlán ag baint leo agus go mbeidh gá le 
meastóireacht agus oiriúnú leanúnach, dinimiciúil a dhéanamh ar na creataí reachtacha ábhartha 
i gcomhréir le rialacha agus prionsabail AE. I measc na rialacha sin tá Colún Eorpach na gCeart 
Sóisialta (EPSR), Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus Cairt Shóisialta na 
hEorpa, chomh maith leis na Treoirlínte Eitice um Intleacht Shaorga Iontaofa de chuid an 
Ghrúpa Ardleibhéil Saineolaithe um an Intleacht Shaorga.

Leag paindéim COVID-19 béim ar an ngá atá ann go n-athródh ár ngeilleagar agus ár sochaí i 
dtreo domhan atá níos digitithe, agus léiríodh an cumas atá againn freagairt agus oiriúnú go 
tapa nuair is gá.  D’áiritheofaí leis an gConair i dtreo na Deacáide Digití go mbainfeadh an 
tAontas Eorpach claochlú digiteach amach a bheadh tairbheach agus nach bhfágfadh aon duine 
ar lár. . I ndáil leis sin, ní mór don Chonair Dhigiteach rochtain a chruthú ar fhás sochaíoch 
agus pearsanta agus ar dheiseanna do chách agus gnéithe sóisialta, comhshaoil, oideachais agus 
saothair a chur san áireamh chun nach bhfágfar aon duine ar lár agus chun deighilt dhigiteach 
inár sochaí a chosc. 

Leagann an Rapóirtéir béim freisin ar an ngá atá le leas a bhaint as an gclaochlú digiteach chun 
an bhearna idir na hinscní sa tsochaí agus i margadh an tsaothair a laghdú, chun deiseanna nua 
a chruthú d’aos óg na hEorpa agus chun feabhas a chur ar inrochtaineacht scileanna digiteacha 
agus glasa agus ar rochtain ar theicneolaíocht agus ar idirlíon ardluais do ghrúpaí faoi 
mhíbhuntáiste agus grúpaí leochaileacha, do dhaonraí i gceantair thuaithe agus iargúlta agus do 
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dhaoine scothaosta.

Ina theannta sin, tá sé riachtanach go gcuirfidh an Chonair i dtreo na Deacáide Digití brú ar an 
Aontas Eorpach agus ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh deiseanna comhionanna ag ár 
saoránaigh chun scileanna agus acmhainneacht a shealbhú agus na scileanna agus an 
acmhainneacht atá acu a uasghrádú ionas go mbeidh siad i gcomhréir le riachtanas an 
mhargaidh saothair.

Tá an Rapóirtéir den tuairim nach mór do Chlár Beartais 2030 le haghaidh chlaochlú digiteach 
an Aontais feabhas a chur ar staid shaoránaigh AE trí aistriú cóir chuig geilleagar glas 
inbhuanaithe a chuimsiú.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um 
Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe 
seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ina Theachtaireacht ‘2030 Digital 
Compass: the European way for the Digital 
Decade’ [Compás Digiteach 2030: an 
modh Eorpach don Deacáid Dhigiteach]’ 
an 9 Márta 202131 (‘An Teachtaireacht 
maidir le Compás Digiteach’) leag an 
Coimisiún amach an fhís atá aige do 2030 
saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú 
leis an gclaochlú digiteach. Maidir le modh 
an Aontais le haghaidh chlaochlú digiteach 
an gheilleagair agus na sochaithe, ba 
cheart go gcuimseodh sé ceannasacht 
dhigiteach, cuimsiú, comhionannas, 
inbhuanaitheacht, athléimneacht, slándáil, 
caighdeán na beatha a fheabhsú, urraim 
do chearta agus do mhianta na saoránach 
agus ba cheart dó rannchuidiú le 
geilleagar agus sochaí dhinimiciúil, 
éifeachtúil ó thaobh acmhainní de agus 
chothrom san Aontas.

(1) Ina Theachtaireacht ‘2030 Digital 
Compass: the European way for the Digital 
Decade’ [Compás Digiteach 2030: an 
modh Eorpach don Deacáid Dhigiteach]’ 
an 9 Márta 202131 (‘An Teachtaireacht 
maidir le Compás Digiteach’) leag an 
Coimisiún amach an fhís atá aige do 2030 
saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú 
leis an gclaochlú digiteach. Ba cheart go 
gcuimseofaí le modh an Aontais le 
haghaidh chlaochlú digiteach an 
gheilleagair agus na sochaí ceannasacht 
dhigiteach, ceannaireacht dhomhanda, 
inrochtaineacht, cuimsiú 
inacmhainneachta, comhionannas, 
inbhuanaitheacht, athléimneacht, slándáil, 
cáilíocht saoil a fheabhsú, infhaighteacht 
seirbhísí agus urraim do chearta agus 
mianta na saoránach. Ba cheart dó 
fostaíocht ar ardcháilíocht a chruthú, 
cearta oibrithe, slándáil post agus forbairt 
scileanna a neartú, agus, ag an am 
céanna, cur leis an iomaíochas agus le 
geilleagar agus sochaí dhinimiciúil, 
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chuimsitheach agus chothrom san Aontas 
a bheidh éifeachtúil ó thaobh acmhainní 
de, agus dá bhrí sin rannchuidiú le cur 
chun feidhme Cholún Eorpach na gCeart 
Sóisialta sa ré dhigiteach agus lárionad 
fiontraíochta an domhain a dhéanamh 
den Eoraip.

__________________ __________________
31 Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions ‘2030 
Digital Compass: the European way for the 
Digital Decade’ [Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle, chuig an gCoiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus chuig Coiste na Réigiún ‘Compás 
Digiteach 2030: an modh Eorpach do na 
Deich mBliana Digiteacha’] 
COM/2021/118 final/2.

31 Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions ‘2030 
Digital Compass: the European way for the 
Digital Decade’ [Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle, chuig an gCoiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus chuig Coiste na Réigiún ‘Compás 
Digiteach 2030: an modh Eorpach don 
Deacáid Dhigiteach’] COM/2021/118 
final/2.

Leasú 2

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Ba cheart Treoir (AE) 2019/882 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a a chur san áireamh.
__________________
1aTreoir (AE) 2019/882 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Aibreán 2019 i ndáil leis na ceanglais 
inrochtaineachta le haghaidh táirgí agus 
seirbhísí (IO L 151, 7.6.2019, lch. 70).

Leasú 3

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Mar a leagtar amach sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún lena 
ndéantar an straitéis tionsclaíochta nua 
202032 a thabhairt cothrom le dáta, is gá 
don Aontas Eorpach córais 
theicneolaíochtaí criticiúla agus earnálacha 
straitéiseacha a shainaithint, aghaidh a 
thabhairt ar laigí straitéiseacha agus ar 
spleáchais ardriosca a bhféadfadh 
ganntanais soláthair nó rioscaí 
cibearshlándála a bheith mar thoradh orthu, 
agus claochlú digiteach a chothú. Cuireann 
an méid sin i bhfios a thábhachtaí atá sé go 
rachaidh Ballstáit i gcomhar lena chéile 
agus go dtacóidh siad le hiarrachtaí an 
tionscail aghaidh a thabhairt ar na 
spleáchais sin agus riachtanais acmhainne 
straitéiseacha a fhorbairt. Is freagra sé seo 
freisin ar an anailís atá sa Tuarascáil 2021 
um Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach33. 
Faoi chuimsiú na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta agus ullmhúchán na 
bpleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta, ghríosaigh an Coimisiún 
na Ballstáit chun a gcuid díchill i bhfabhar 
Tionscadail Ilnáisiúnta sa réimse digiteach 
a chomhordú. Léirigh an t-eispéireas sin, 
gur gá don Choimisiún tacaíocht a 
thabhairt d’iarrachtaí comhordaithe na 
mBallstát, agus don Aontas sásraí cur chun 
feidhme a chur chun cinn lena n-éascófar 
infheistíochtaí comhpháirteacha chun 
Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú. I gcomhar 
le tionscnaimh eile an Choimisiúin amhail 
an Fhaireachlann um Theicneolaíochtaí 
Criticiúla34, ba cheart struchtúr rialachais a 
bhunú chun an Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach a chur chun feidhme 
agus ba cheart go gcabhródh an struchtúr 
sin le spleáchais straitéiseacha dhigiteacha 
an Aontais atá ann faoi láthair agus a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a 
shainaithint agus go rannchuideodh sé le 
ceannasacht dhigiteach an Aontais a 
neartú.

(3) Mar a leagtar amach sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún lena 
ndéantar an straitéis tionsclaíochta nua 
202032 a thabhairt cothrom le dáta, is gá 
don Aontas Eorpach córais 
theicneolaíochtaí criticiúla agus earnálacha 
straitéiseacha a shainaithint, aghaidh a 
thabhairt ar laigí straitéiseacha agus ar 
spleáchais ardriosca a bhféadfadh 
ganntanais soláthair nó rioscaí 
cibearshlándála a bheith mar thoradh orthu, 
agus claochlú digiteach a chothú. Cuireann 
an méid sin i bhfios a thábhachtaí atá sé go 
rachaidh Ballstáit i gcomhar lena chéile 
agus go dtacóidh siad le hiarrachtaí an 
tionscail aghaidh a thabhairt ar na 
spleáchais sin agus riachtanais acmhainne 
straitéiseacha a fhorbairt. Is freagra sé seo 
freisin ar an anailís atá sa Tuarascáil 2021 
um Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach33. 
Faoi chuimsiú na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta agus ullmhúchán na 
bpleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta, ghríosaigh an Coimisiún 
na Ballstáit chun a gcuid díchill i bhfabhar 
Tionscadail Ilnáisiúnta sa réimse digiteach 
a chomhordú. Léirigh an t-eispéireas sin, 
gur gá don Choimisiún tacaíocht a 
thabhairt d’iarrachtaí comhordaithe na 
mBallstát, agus don Aontas sásraí cur chun 
feidhme a chur chun cinn lena n-éascófar 
infheistíochtaí comhpháirteacha chun 
Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú. I gcomhar 
le tionscnaimh eile an Choimisiúin amhail 
an Fhaireachlann um Theicneolaíochtaí 
Criticiúla34, ba cheart struchtúr rialachais a 
bhunú chun an Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach a chur chun feidhme 
agus ba cheart go gcabhródh an struchtúr 
sin le spleáchais straitéiseacha dhigiteacha 
an Aontais atá ann faoi láthair agus a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a 
shainaithint agus go rannchuideodh sé le 
forbairt dhigiteach ghnólachtaí na hEorpa 
a neartú, go háirithe gnólachtaí beaga 
agus meánmhéide, agus ag an am céanna 
uirlisí agus eolas digiteach níos 
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ardfhorbartha a thabhairt d’oibrithe 
Eorpacha.

_________________ _________________
32 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún, ‘Updating the 
2020 New Industrial Strategy: Building a 
stronger Single Market for Europe’s 
recovery [An straitéis nua tionsclaíochta 
don Eoraip a nuashonrú: Margadh aonair 
níos láidre a thógáil le haghaidh théarnamh 
na hEorpa], 5.5.2021 COM(2021) 350 
final.

32 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún, ‘Updating the 
2020 New Industrial Strategy: Building a 
stronger Single Market for Europe’s 
recovery [An straitéis nua tionsclaíochta 
don Eoraip a nuashonrú: Margadh aonair 
níos láidre a thógáil le haghaidh théarnamh 
na hEorpa], 5.5.2021 COM(2021) 350 
final.

33 COM(2021) 750 final of 8.9.2021 – 
‘2021 Strategic Foresight Report - The 
EU’s capacity and freedom to act’ 
[Tuarascáil 2021 um 
Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach - 
Inniúlacht an Aontais Eorpaigh agus an 
tsaoirse chun gníomhú].

33 COM(2021) 750 final of 8.9.2021 – 
‘2021 Strategic Foresight Report - The 
EU’s capacity and freedom to act’ 
[Tuarascáil 2021 um 
Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach - 
Inniúlacht an Aontais Eorpaigh agus an 
tsaoirse chun gníomhú].

34 Action Plan on synergies between civil, 
defence and space industries [Plean 
Gníomhaíochta maidir le sineirgí idir 
tionscail shibhialta, chosanta agus spáis], 
22.2.2021, COM(2021) 70 final, Gníomh 
4.

34 Action Plan on synergies between civil, 
defence and space industries [Plean 
Gníomhaíochta maidir le sineirgí idir 
tionscail shibhialta, chosanta agus spáis], 
22.2.2021, COM(2021) 70 final, Gníomh 
4.

Leasú 4

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip35, cuireadh i dtábhacht gur cheart 
don Eoraip leas a bhaint as acmhainn an 
chlaochlaithe dhigitigh, rud atá ina 
phríomhchumasóir chun cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach. Ba 
cheart don Aontas an claochlú digiteach is 
gá a chur chun cinn agus infheistíocht a 
dhéanamh de bhrí gur cumasóir criticiúil 
iad teicneolaíochtaí digiteacha chun 

(4) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip35, cuireadh i dtábhacht gur cheart 
don Eoraip leas a bhaint as acmhainn an 
chlaochlaithe dhigitigh, rud atá ina 
phríomhchumasóir chun cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach. Ba 
cheart don Aontas an claochlú digiteach is 
gá a chur chun cinn agus infheistíocht a 
dhéanamh de bhrí gur cumasóir criticiúil 
iad teicneolaíochtaí digiteacha chun 
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spriocanna inbhuanaitheachta an 
Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach i 
roinnt earnálacha éagsúla. Is féidir le 
teicneolaíochtaí digiteacha amhail an 
intleacht shaorga, 5G, an néalríomhaireacht 
agus an imeall-ríomhaireacht agus idirlíon 
na rudaí nithiúla dlús a chur le beartais 
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide 
agus an comhshaol a chosaint agus 
tionchar na mbeartas sin a uasmhéadú. Ina 
theannta sin, leis an digitiú, cuirtear 
deiseanna nua ar fáil chun cianfhaireachán 
a dhéanamh ar thruailliú aeir agus uisce, nó 
chun faireachán a dhéanamh ar úsáid 
fuinnimh agus acmhainní nádúrtha agus an 
úsáid sin a optamú. Teastaíonn ón Eoraip 
earnáil dhigiteach ag a bhfuil an inbhuaine 
ina croílár, earnáil lena n-áiritheofar ar 
bhonn infhíoraithe go mbeidh an 
bonneagar agus na teicneolaíochtaí 
digiteacha níos inbhuanaithe agus níos 
tíosaí ar fhuinneamh agus ar acmhainní 
agus lena rannchuideofar le geilleagar agus 
sochaí inbhuanaithe chiorclach 
aeráidneodrach i gcomhréir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip.

spriocanna inbhuanaitheachta an 
Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach i 
roinnt earnálacha éagsúla, agus chun a 
áirithiú go rachaidh na beartais sin chun 
tairbhe na nglúnta atá ann faoi láthair 
agus na nglúnta atá le teacht. Is féidir le 
teicneolaíochtaí digiteacha amhail an 
intleacht shaorga, 5G, an néalríomhaireacht 
agus an imeall-ríomhaireacht agus idirlíon 
na rudaí nithiúla dlús a chur le beartais a 
bhaineann le cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip agus 
an comhshaol a chosaint agus tionchar na 
mbeartas sin a uasmhéadú. Ina theannta 
sin, leis an digitiú, cuirtear deiseanna nua 
ar fáil le haghaidh iompar inbhuanaithe, 
feirmeoireacht chliste agus eangacha 
cliste, cianfhaireachán a dhéanamh ar 
thruailliú aeir agus uisce, nó chun 
faireachán a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhféadfaí fuinneamh agus acmhainní 
nádúrtha a úsáid, lena n-áirítear chun 
bochtaineacht fuinnimh a chosc agus 
éifeachtúlacht agus inacmhainneacht 
fuinnimh a áirithiú, agus an úsáid sin a 
bharrfheabhsú. Teastaíonn ón Eoraip 
earnáil dhigiteach ag a bhfuil an 
inbhuanaitheacht, an iomaíochas, an 
cuimsiú agus an chothroime ina croílár, 
earnáil lena n-áiritheofar ar bhonn 
infhíoraithe go mbeidh an bonneagar agus 
na teicneolaíochtaí digiteacha níos 
inbhuanaithe agus níos tíosaí ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní agus lena 
rannchuideofar le geilleagar agus sochaí 
inbhuanaithe, chothrom, chiorclach 
aeráidneodrach i gcomhréir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip.

__________________ __________________
35 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún ‘The European 
Green deal’ [an Comhaontú Glas don 
Eoraip], 11.12.2019, COM/2019/640 final.

35 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún ‘The European 
Green deal’ [an Comhaontú Glas don 
Eoraip], 11.12.2019, COM/2019/640 final.

Leasú 5
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Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart na beartais a bheartaítear 
sa Teachtaireachta maidir le Compás 
Digiteach a chur chun feidhme chun na 
gníomhartha a shainmhínítear sa straitéis 
maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a 
mhúnlú a neartú, agus chun tógáil ar 
ionstraimí an Aontais atá ann cheana 
(amhail cláir um Chomhtháthú, an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, 
Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle36 , Rialachán 
(AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle37 agus Rialachán (AE) 
2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle38 agus chun tógáil ar na cistí 
arna leithdháileadh le haghaidh claochlú 
digiteach faoi Rialachán (AE) 2021/241 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle39 . Dá bhrí sin, leis an 
gCinneadh seo ba cheart Clár Beartais dar 
teideal ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ 
a bhunú chun claochlú digiteach rathúil ar 
gheilleagar agus ar shochaí an Aontais a 
ghnóthú, a bhrostú agus a mhúnlú.

(5) Ba cheart na beartais a bheartaítear 
sa Teachtaireacht maidir le Compás 
Digiteach a chur chun feidhme chun na 
gníomhartha a shainmhínítear sa straitéis 
maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a 
mhúnlú a neartú, agus chun tógáil ar 
ionstraimí an Aontais atá ann cheana 
(amhail cláir um Chomhtháthú, an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, 
Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle36 , Rialachán 
(AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle37 agus Rialachán (AE) 
2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle38 agus chun tógáil ar na cistí 
arna leithdháileadh le haghaidh claochlú 
digiteach faoi Rialachán (AE) 2021/241 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle39 lena mbaintear úsáid, i gcás 
inarb iomchuí, as sineirgí idir cistí an 
Aontais agus cistí náisiúnta. Dá bhrí sin, 
leis an gCinneadh seo ba cheart Clár 
Beartais dar teideal ‘Conair i dtreo na 
Deacáide Digití’ a bhunú chun claochlú 
digiteach rathúil ar gheilleagar agus ar 
shochaí an Aontais a ghnóthú, a bhrostú 
agus a mhúnlú, agus gan aon duine a 
fhágáil ar lár.

_________________ _________________
36 Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 29 
Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár um 
Eoraip Dhigiteach agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh (AE) 2015/2240 (IO L 166, 
11.5.2021, lch. 1).

36 Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 29 
Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár um 
Eoraip Dhigiteach agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh (AE) 2015/2240 (IO L 166, 
11.5.2021, lch. 1).

37 Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 28 
Aibreán 2021 lena mbunaítear Fís Eorpach 
– an Clár Réime um Thaighde agus um 
Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha 
maidir le rannpháirtíocht agus leathadh 
agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1290/2013 agus (AE) 

37 Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 28 
Aibreán 2021 lena mbunaítear Fís Eorpach 
– an Clár Réime um Thaighde agus um 
Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha 
maidir le rannpháirtíocht agus leathadh 
agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1290/2013 agus (AE) 
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Uimh. 1291/2013 (IO L 170, 12.5.2021, 
lch. 1).

Uimh. 1291/2013 (IO L 170, 12.5.2021, 
lch. 1).

38 Rialachán (AE) 2021/523 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Márta 
2021 lena mbunaítear Clár InvestEU agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 
(IO L 107, 26.3.2021, lch. 30).

38 Rialachán (AE) 2021/523 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Márta 
2021 lena mbunaítear Clár InvestEU agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 
(IO L 107, 26.3.2021, lch. 30).

39 Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 12 
Feabhra 2021 lena mbunaítear an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (IO L 57, 
18.2.2021, lch. 17).

39 Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 12 
Feabhra 2021 lena mbunaítear an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (IO L 57, 
18.2.2021, lch. 17).

Leasú 6

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun conair an Aontais a leanúint 
maidir le luas an chlaochlaithe dhigitigh, 
ba cheart spriocanna digiteacha a shuí. Ba 
cheart na spriocanna sin a nascadh le 
réimsí nithiúla ar cheart dul chun cinn 
comhchoiteann a dhéanamh ina dtaobh 
laistigh den Aontas. Tá na spriocanna 
bunaithe ar na ceithre phríomhphointe a 
sainaithníodh sa Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach gur réimsí 
ríthábhachtacha iad le haghaidh claochlú 
digiteach an Aontais: scileanna digiteacha, 
bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachta 
agus seirbhísí poiblí.

(6) Chun conair an Aontais a leanúint 
maidir le luas an chlaochlaithe dhigitigh, 
ba cheart spriocanna digiteacha a shuí, 
agus cásanna agus difríochtaí sonracha i 
gcumais na mBallstát aonair á gcur san 
áireamh. Ba cheart na spriocanna sin a 
nascadh le réimsí nithiúla ar cheart dul 
chun cinn comhchoiteann a dhéanamh ina 
dtaobh laistigh den Aontas. Tá na 
spriocanna bunaithe ar na ceithre 
phríomhphointe a sainaithníodh sa 
Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach 
gur réimsí ríthábhachtacha iad le haghaidh 
claochlú digiteach an Aontais: oideachas 
agus scileanna digiteacha, bonneagair 
dhigiteacha, digitiú gnólachta agus 
seirbhísí poiblí. Mar sin féin, chun go 
mbainfear amach na spriocanna sin, ní 
mór cur chuige trasearnálach a ghlacadh 
lena ndéanfar foráil do léiriú iomlán na 
gné sóisialta, chun a áirithiú go gcuirfear 
daoine i gcroílár na bpróiseas 
claochlaithe dhigitigh.

Leasú 7
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Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) De bharr na hiomaíochta 
domhanda agus na luachanna arb iad 
oidhreacht shaoránaigh an Aontais iad, 
ní mór dul i ngleic leis na dúshláin sin ar 
níos mó ná leibhéal amháin, tríd an ngné 
shóisialta den digitiú a fhorbairt in 
éineacht lena ghné eacnamaíoch. Tá sé de 
cheart ag an Aontas Eorpach, agus tá sé 
de dhualgas air, ar bhonn polaitiúil, 
morálta agus cultúrtha, bealach eiticiúil 
atá dírithe ar an duine a chur ar aghaidh 
chun dul chun cinn a dhéanamh maidir le 
próisis digitithe, ina bhfuil daoine ina 
gceann feadhna agus ina dtairbhí 
nuálaíochta araon.

Leasú 8

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Tá scileanna digiteacha bunúsacha 
agus ardscileanna digiteacha fíor-
riachtanach chun athléimneacht 
chomhchoiteann shochaí an Aontais a 
threisiú. Beidh saoránaigh a bhfuil cumas 
agus ábaltacht dhigiteach acu in ann leas a 
bhaint as na deiseanna a bhaineann leis 
an Deacáid Dhigiteach. Thairis sin, ba 
cheart go dtacódh an oiliúint dhigiteach 
agus an t-oideachas digiteach le lucht 
saothair inar féidir le líon i bhfad níos mó 
daoine ná mar atá amhlaidh inniu, 
sainscileanna digiteacha a shealbhú chun 
poist ardcháilíochta agus gairmeacha 
fiúntacha a bhaint amach, trí chóineasú a 
bheith ann idir mná agus fir. Anuas air 
sin, tá bonneagar digiteach inbhuanaithe 
i gcomhair nascachta, micrileictreonaice 
agus an cumas mórshonraí a phróiseáil 
ina chumasóir riachtanach chun leas a 
bhaint as tairbhí an digitithe, le haghaidh 

(7) Tá scileanna digiteacha bunúsacha 
agus ardscileanna digiteacha, do chách, 
agus béim ar leith á leagan ar ghrúpaí 
leochaileacha, fíor-riachtanach chun 
athléimneacht chomhchoiteann an Aontais 
maidir lena shochaí, gheilleagar agus 
inbhuanaitheacht an chomhshaoil a 
threisiú, chun an deighilt dhigiteach a 
dhúnadh, chun iomaíochas domhanda an 
Aontais a áirithiú agus chun a spleáchais 
theicneolaíocha a laghdú. Beidh 
saoránaigh a bhfuil cumas digiteach acu, 
agus ar aois ar bith, in ann leas a bhaint as 
deiseanna na Deacáide Digití, fostaíocht 
d’ardchaighdeán a fháil, eolas a fháil 
agus rochtain níos fearr a bheith acu ar a 
gcearta sóisialta agus saothair, as líne 
agus ar líne. Ina theannta sin, ba cheart 
don oiliúint agus oideachas digiteach, tríd 
an ngairmoiliúint agus oiliúint ghairmiúil, 
athoiliúint, uasoiliúint agus foghlaim ar 
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forbairtí breise teicneolaíocha agus le 
haghaidh ceannaireacht dhigiteach na 
hEorpa. Tá gá le nascacht shlán den 
scoth le haghaidh gach duine agus gach 
áit san Eoraip, ceantair thuaithe agus 
ceantair iargúlta40 san áireamh. Tá 
síorfhás ar riachtanais na sochaí ar 
bhandaleithead uaslódála agus íoslódála. 
Faoi 2030, ba cheart líonraí ar luas 
gigighiotáin a bheith ar fáil ar 
choinníollacha inrochtana dóibh siúd uile 
a bhfuil a leithéid de thoilleadh ag teastáil 
uathu nó a bhfuil gá acu air. Thairis sin, 
tá micreaphróiseálaithe lárnach cheana 
féin i bhformhór na bpríomh-
luachshlabhraí straitéiseacha, ach 
meastar go mbeidh éileamh níos mó fós 
orthu amach anseo go háirithe ar na cinn 
is nuálaí. Imeall-nóid aerdáidneodracha 
ar ardchaighdeán slándála lena rathófar 
do ghnólachtaí, beag beann ar a suíomh, 
rochtain ar sheirbhísí sonraí ag a mbeidh 
aga folaigh íseal agus toilleadh 
candamach, meastar go mbeidh siad ina 
gcumasóirí criticiúla freisin.

feadh an tsaoil, na scileanna 
riachtanacha a chur ar fáil d’oibrithe 
maidir le litearthacht, uimhearthacht 
agus ábhair ETIM. Ní mór béim ar leith a 
leagan ar ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste a 
chuimsiú amhail daoine óga, mná, daoine 
faoi mhíchumas, daoine scothaosta agus 
daoine atá ina gcónaí i gceantair thuaithe 
agus iargúlta chun i bhfad níos mó post ar 
ardchaighdeán agus gairmeacha 
fiúntacha a fháil ná mar atá amhlaidh 
inniu, agus rochtain chomhionann ar 
oideachas digiteach nó teilea-obair, a 
tugadh chun suntais le linn phaindéim 
COVID-19, le cóineasú idir mná agus fir 
agus gné láidir inscne chun 
rannpháirtíocht chothrom na mban san 
aistriú digiteach a áirithiú. Ba cheart 
béim ar leith a leagan ar staidéir 
idirdhisciplíneacha a bhaineann leis an 
digitiú agus le TFC a chur chun cinn, 
agus ar scileanna digiteacha a chur in 
oiriúint don fhostaíocht i margadh an 
tsaothair agus sa timpeallacht dhigiteach 
nua.
Ina theannta sin, tá bonneagar digiteach 
inbhuanaithe le haghaidh nascachta, 
micrileictreonaice agus an cumas tacair 
shonraí ollmhóra a phróiseáil ina 
gcumasóirí riachtanacha chun leas a 
bhaint as tairbhí an digitithe, le haghaidh 
forbairtí eile teicneolaíochta agus le 
haghaidh cheannaireacht dhigiteach na 
hEorpa. Tá gá le nascacht shlán den 
scoth, idirlíon inacmhainne agus rochtain 
ar uirlisí digiteacha le haghaidh gach 
duine agus gach áit san Eoraip, ceantair 
thuaithe agus ceantair iargúlta40 san 
áireamh, chun Aontas cuimsitheach a 
bhaint amach nach mbeidh aon ghrúpa 
faoi mhíbhuntáiste ann. Tá síorfhás ar 
riachtanais na sochaí ar bhandaleithead 
uaslódála agus íoslódála. Faoi 2030, ba 
cheart líonraí ar luas gigighiotáin a 
bheith ar fáil ar choinníollacha 
inrochtana dóibh siúd uile a bhfuil a 
leithéid de thoilleadh ag teastáil uathu nó 
a bhfuil gá acu air. Thairis sin, tá 
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micreaphróiseálaithe lárnach cheana féin 
i bhformhór na bpríomh-luachshlabhraí 
straitéiseacha, ach meastar go mbeidh 
éileamh níos mó fós orthu amach anseo 
go háirithe ar na cinn is nuálaí. Imeall-
nóid aeráidneodracha ar ardchaighdeán 
slándála lena rathófar do ghnólachtaí, 
gan beann ar a suíomh, rochtain ar 
sheirbhísí sonraí ag a mbeidh aga folaigh 
íseal agus toilleadh candamach, meastar 
go mbeidh siad ina gcumasóirí criticiúla 
freisin.

__________________ __________________
40 Fís fhadtéarmach le haghaidh Cheantair 
Thuaithe an Aontais. COM(2021) 345 
final.

40 Fís fhadtéarmach le haghaidh Cheantair 
Thuaithe an Aontais. COM(2021) 345 
final.

Leasú 9

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Le blianta beaga anuas, tá méadú 
as cuimse tagtha ar shaincheisteanna 
meabhairshláinte a bhaineann le 
cianobair agus le hoideachas san Aontas, 
go háirithe i measc daoine óga. Mar 
gheall ar mhodhanna agus timpeallachtaí 
nua oibre, ar gá uirlisí digiteacha a úsáid 
lena n-aghaidh, is léir gur fágadh doiléir 
an t-idirdhealú idir spásanna 
príobháideacha agus spásanna oibre agus 
gur cuireadh leis an mbrú atá ar oibrithe 
a bheith nasctha go buan le 
timpeallachtaí fíorúla, cleachtas ar léir go 
ndéanann sé dochar don 
mheabhairshláinte agus don fholláine in 
éagmais bearta coisctheacha agus 
réamhchúraim. Tá gá le gnéithe láidre 
meabhairshláinte agus folláine, coisc, 
tacaíochta síceolaíche, téarnaimh agus 
iarchúraim a chothú chun a áirithiú go 
mbeidh oibrithe in ann tairbhe a bhaint as 
timpeallachtaí oibre a mbeidh cruth 
digiteach orthu, agus béim ar leith á 
leagan ar a gceart chun dícheangail a 
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chur chun cinn gan eagla a bheith ann go 
mbeidh iarmhairtí diúltacha ann agus 
chun cothromaíocht oibre is saoil a 
bhaint amach sa ré dhigiteach.

Leasú 10

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Diomaite de bheith ina gcumasóirí, 
beidh gach ceann de na teicneolaíochtaí 
thuasluaite i gcroílár táirgí nua, próisis 
mhonaraithe nua agus samhlacha nua gnó a 
bheidh bunaithe ar chomhroinnt chóir 
sonraí sa gheilleagar sonraí. Braithfidh 
claochlú gnólachtaí ar a gcumas 
teicneolaíochtaí digiteacha nua a ghlacadh 
go pras i ngach earnáil, lena n-áirítear 
éiceachórais thionsclaíocha agus 
éiceachórais seirbhísí atá ag titim ar gcúl 
faoi láthair.

(8) Diomaite de bheith ina gcumasóirí, 
beidh gach ceann de na teicneolaíochtaí 
thuasluaite i gcroílár táirgí nua, próisis 
mhonaraithe nua agus samhlacha nua gnó a 
bheidh bunaithe ar chomhroinnt chóir 
sonraí sa gheilleagar sonraí. Braithfidh 
claochlú rathúil gnólachtaí ar a gcumas 
teicneolaíochtaí digiteacha nua a ghlacadh 
go pras i ngach earnáil, lena n-áirítear 
éiceachórais thionsclaíocha agus 
éiceachórais seirbhísí atá ag titim ar gcúl 
faoi láthair agus a lucht saothair a ullmhú 
go stuama don saol nua.

Leasú 11

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8b) Leis an digitiú, is féidir níos mó 
solúbthachta agus neamhspleáchais a 
chur ar fáil d’oibrithe, ach is féidir leis 
freisin a bheith ina chúis le haghaidh 
‘teicneostruis’ mar gheall ar an ró-ualach 
cognaíoch agus anacair mheabhrach 
agus mhothúchánach de bharr dianobair 
a dhéanamh le huirlisí TF. Tá dul chun 
cinn déanta ag an digitiú ar staid na n-
oibrithe ar bheagán oiliúna nach bhfuil 
in ann coinneáil suas le teicneolaíocht 
nua ná rochtain a fháil uirthi agus tá an 
baol ann go bhfágfar ar lár iad nó go 
mbeidh orthu oibriú ar ráta atá chomh 
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hard le meaisín i ngeall ar 
idirghníomhaíochtaí idir daoine agus 
meaisín. Má chuirtear tairseach cosanta 
ar fáil, is féidir le gnéithe dearfacha 
teacht chun cinn ó dhigitiú toisc gur féidir 
léi rochtain ar an margadh saothair a 
éascú dóibh siúd a bhfuil míchumas 
fisiceach, néar-éagsúlacht nó 
saincheisteanna meabhairshláinte orthu 
agus iad siúd a bhfuil freagrachtaí 
cúraim orthu má chuirtear chun feidhme 
go maith é.

Leasú 12

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8c) Tá iarmhairtí dearfacha mar 
thoradh ar theilea-obair amhail 
deiseanna oibre níos fearr do mhná, 
solúbthacht agus neamhspleáchas 
méadaithe, agus i gcásanna áirithe, 
cothromaíocht oibre is saoil níos fearr; 
mar sin féin, ní mó iad ná na hiarmhairtí 
diúltacha a mheastar a bheith ann amhail 
rócheangal agus teicneostrus, ina mbíonn 
uaireanta oibre breise gan phá mar 
thoradh orthu, ach bíonn tionchair 
dhiúltacha acu freisin ar an tsláinte lena 
n-áirítear an ceart chun dícheangail agus 
cothromaíocht oibre is saoil a shárú, na 
línte idir an saol gairmiúil agus an saol 
príobháideach a dhoiléiriú, uaireanta 
oibre níos faide lena n-áirítear obair le 
linn am saor, an andúil i leith scáileáin a 
mhéadú, easpa trealaimh oifige 
eirgeanamaíoch atá ar fáil sa bhaile, 
faireachas méadaithe ar oibrithe ag córais 
intleachta saorga, agus easpa 
idirghníomhaíochta sóisialta.

Leasú 13

Togra le haghaidh Cinnidh
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Aithris 8 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8d) Is féidir le hobair dhigiteach agus 
teilea-obair ábhair imní maidir le 
príobháideachas a chruthú maidir le 
cearta oibrithe, toisc go bhféadfadh sé brú 
a chur ar fhostaithe uaireanta fada a 
chaitheamh os comhair scáileán, agus dá 
bhrí sin níor cheart uirlisí den sórt sin a 
úsáid chun faireachán a dhéanamh ar 
fheidhmíocht oibrithe; is minic a 
spreagann an méadú atá tagtha ar 
oibrithe poistíneachta cineálacha nua 
fostaíochta amhail conarthaí gan 
íosmhéid uaireanta nó féinfhostaíocht as 
a dtagann easpa cosanta agus 
éagobhsaíochta d’oibrithe, rud a 
chruthaíonn rioscaí síceasóisialta, 
contúirt ioncaim, neamhshláine agus 
neamhoird mhatánchnámharlaigh.

Leasú 14

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8e) Is léir go bhfuil breisluach ag 
baint le creat an Aontais a chuíchóiriú 
agus a shimpliú chun tallann 
idirnáisiúnta a mhealladh in earnáil na 
teicneolaíochta, chun an sreabhadh 
tallainne agus an tsoghluaisteacht a 
chumasú dóibh siúd a thagann chun 
oibre san Aontas, agus dóibh siúd ar mian 
leo gluaiseacht laistigh den Aontas. I 
ndáil leis sin, ba cheart na Ballstáit a 
spreagadh chun scéimeanna de chuid an 
Aontais a chur chun cinn ar leibhéal atá 
comhionann le scéimeanna náisiúnta, 
amhail an Treoir athbhreithnithe maidir 
leis an gCárta Gorm lena n-aithnítear 
scileanna tríú tír atá coibhéiseach le 
cáilíochtaí in earnáil na teicneolaíochta, 
agus ar an gcaoi sin ceann de na 
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príomhbhacainní a shárú maidir le 
tallann idirnáisiúnta a mhealladh in 
earnáil na teicneolaíochta. Ina theannta 
sin, tá gá le huirlisí agus reachtaíochtaí 
nuálacha nua chun cabhrú le fostóirí a 
mheaitseáil le hoibrithe ionchasacha 
TFC, chun aghaidh a thabhairt ar 
ghanntanais sa mhargadh saothair, agus 
chun aitheantas cáilíochtaí agus 
scileanna idirnáisiúnta a éascú.

Leasú 15

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8f) Teastaíonn toil pholaitiúil, 
acmhainní leordhóthanacha agus taighde 
eolaíoch chun curaclaim éifeachtacha 
don oideachas digiteach a fhorbairt; ba 
cheart don Choimisiún agus do na 
Ballstáit tús áite a thabhairt d’fhorbairt 
modhanna nuálacha teagaisc agus 
curaclaim i réimse ETIM agus an 
ríomhchlárúcháin, agus go háirithe 
leibhéal na hanailíse matamaitice, 
staidrimh agus eacnaiméadraí a neartú ar 
mhaithe le tuiscint a fháil ar nádúr 
dóchúil algartam IS; ba cheart rochtain 
na mban in oideachas agus oiliúint ETIM 
a éascú ós rud é go bhfuil gá le forbairt 
scileanna san oideachas aosach a mhéid 
is gá sa bhunoideachas nó sa 
mheánoideachas; leis an oideachas 
digiteach, ba cheart feasacht a ardú 
freisin maidir le gnéithe den saol laethúil 
atá bunaithe ar mheaisínfhoghlaim, lena 
n-áirítear innill mholta, fógraíocht 
spriocdhírithe, algartaim sna meáin 
shóisialta agus domhainbhrionnuithe.

Leasú 16

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 g (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8g) Ní féidir na bearnaí digiteacha atá 
ann faoi láthair a dhúnadh ach amháin 
trí bhearta spriocdhírithe cuimsitheacha 
atá dírithe ar mhná agus daoine 
scothaosta araon agus, dá bhrí sin, tá gá 
le hinfheistíochtaí suntasacha i mbearta 
spriocdhírithe maidir le hathsciliú, uas-
sciliú agus oideachais chun bearnaí 
digiteacha den sórt sin a dhúnadh; ba 
cheart dul i ngleic leis an easpa beart 
spriocdhírithe agus córasach maidir le 
hoiliúint ghairmiúil d’aosaigh.

Leasú 17

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8h) Ba cheart rochtain leathanbhanda 
a bheith ag gach saoráid oideachais 
chomh maith le bonneagar láidir maidir 
leis an bhfoghlaim dhigiteach; ba cheart 
go mbeadh na scileanna agus na huirlisí 
intleachta saorga is gá ag múinteoirí 
chun timpeallacht foghlama digití a chur 
ar fáil; ba cheart infheistíocht a iarraidh i 
dtionscnaimh scileanna códaithe don aos 
óg chun scileanna intleachta saorga agus 
cáilíochtaí ardleibhéil a chothú, lena n-
áirítear acadaimh chódaithe, cláir scoile 
samhraidh agus scoláireachtaí a 
bhaineann go sonrach leis an intleacht 
shaorga; ba cheart sealanna oiliúna de 
chuid an Aontais maidir le Deiseanna 
Digiteacha (DOT) a leathnú tuilleadh go 
dtí an ghairmoiliúint.

Leasú 18

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 i (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8i) Ba cheart don Choimisiún obair 
leantach a dhéanamh maidir leis an 
sprioc atá aige 20 milliún speisialtóir TFC 
a bheith fostaithe san Aontas, chun an 
bhearna mhór idir na hinscní san earnáil 
sin a dhúnadh. Chun an tallann is fearr 
TFC a choinneáil agus chun cosc a chur 
ar imirce daoine oilte, is gá don Aontas 
tuarastail iomaíocha, dálaí oibre, comhar 
trasteorann agus bonneagar iomaíoch 
nuálaíochta a chumasú.

Leasú 19

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Braithfidh an saol daonlathach agus 
seirbhísí poiblí go mór freisin ar 
theicneolaíochtaí digiteacha agus dá bhrí 
sin ba cheart rochtain iomlán a bheith ag 
cách orthu, trí thimpeallacht dhigiteach 
den chéad scoth lena soláthrófar seirbhísí 
agus uirlisí atá éasca le húsáid, éifeachtúil 
agus pearsantaithe ag a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachais.

(9) Braithfidh an saol daonlathach agus 
seirbhísí poiblí go mór freisin ar 
theicneolaíochtaí digiteacha agus, dá bhrí 
sin, ba cheart go mbeidís, mar aon le 
hoiliúint i scileanna digiteacha, 
inrochtana go hiomlán do gach duine, go 
háirithe grúpaí i gcás leochaileach, lena 
n-áirítear daoine faoi mhíchumas, daoine 
ó chúlraí agus ó cheantair faoi 
mhíbhuntáiste, chomh maith le daoine 
scothaosta. Ba cheart gurb é atá sna 
seirbhísí sin ná timpeallacht dhigiteach 
den chéad scoth lena soláthrófar seirbhísí 
agus uirlisí atá éasca le húsáid, éifeachtúil 
agus pearsantaithe ag a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachais. Ba cheart gach 
seirbhís phoiblí a bheith ar fáil ar líne 
agus as líne.

Leasú 20

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(11) Maidir le dul chun cinn comhchuí 
cuimsitheach agus seasmhach i dtreo 
claochlú digiteach agus i dtreo spriocanna 
digiteacha an Aontais a bhaint amach, 
teastaíonn cineál rialachais cuimsitheach, 
láidir, iontaofa, solúbtha agus trédhearcach 
atá bunaithe ar dhlúthchomhar agus 
comhordú idir institiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais na Ballstáit 
chun é sin a dhéanamh. Le sásra iomchuí, 
ba cheart comhordú a áirithiú ar chóineasú, 
ar chomhsheasmhacht agus ar éifeachtacht 
beartas agus beart ar leibhéal an Aontais 
agus ar an leibhéal náisiúnta. Dá bhrí sin, is 
gá forálacha a leagan síos maidir le sásra 
faireacháin agus comhair chun an 
Teachtaireacht maidir leis an gCompás 
Digiteach a chur chun feidhme.

(11) Maidir le dul chun cinn comhchuí 
cuimsitheach agus seasmhach i dtreo 
claochlú digiteach agus i dtreo spriocanna 
digiteacha an Aontais a bhaint amach, 
teastaíonn cineál rialachais cuimsitheach, 
láidir, iontaofa, ionchuimsitheach, 
solúbtha agus trédhearcach atá bunaithe ar 
dhlúthchomhar agus comhordú idir 
institiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais, na Ballstáit 
agus raon leathan geallsealbhóirí agus 
comhpháirtithe sóisialta chun é sin a 
dhéanamh. Le sásra iomchuí, ba cheart 
comhordú a áirithiú ar chóineasú, ar 
chomhsheasmhacht agus ar éifeachtacht 
beartas agus beart ar leibhéal an Aontais 
agus ar an leibhéal náisiúnta. Dá bhrí sin, is 
gá forálacha a leagan síos maidir le sásra 
faireacháin agus comhair chun an 
Teachtaireacht maidir leis an gCompás 
Digiteach a chur chun feidhme.

Leasú 21

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart don Innéacs um an 
nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach (‘DESI’)41 a bheith mar chuid 
den tuarascáil ar staid na Deacáide Digití 
agus ba cheart é a úsáid chun faireachán a 
dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo na 
spriocanna digiteacha. Ba cheart go n-
áireofaí leis an bhfaireachán sin anailís ar 
na táscairí lena ndéanfar an dul chun cinn 
ar leibhéal na mBallstát a thomhas, anailís 
ar na beartais agus tionscnaimh náisiúnta 
arb é is aidhm dóibh cuspóirí agus 
spriocanna an Chinnidh seo a bhaint 
amach, mar aon le hanailísí cothrománacha 
agus téamacha lena rianófar claochlú 
digiteach gheilleagair na hEorpa agus 
rangú dhul chun cinn na mBallstát ina 
thaobh. Go háirithe, ba cheart gnéithe agus 
táscairí DESI a ailíniú leis na spriocanna 
digiteacha a leagtar amach sa Chinneadh 

(13) Ba cheart an tInnéacs um an 
nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach (‘DESI’41, lena n-áirítear 
Scórchlár na mBan sa Teicneolaíocht 
Dhigiteach (‘WiD’) a bheith ina chuid den 
tuarascáil maidir le staid na Deacáide 
Digití agus ba cheart é a úsáid chun 
faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn 
i dtreo na spriocanna digiteacha, lena n-
áirítear iad siúd arb é is aidhm dóibh an 
bhearna inscne dhigiteach a dhúnadh 
faoi 2030. Ba cheart go n-áireofaí leis an 
bhfaireachán sin anailís ar na táscairí lena 
ndéanfar an dul chun cinn ar leibhéal na 
mBallstát a thomhas, anailís ar na beartais 
agus tionscnaimh náisiúnta arb é is aidhm 
dóibh cuspóirí agus spriocanna an 
Chinnidh seo a bhaint amach, mar aon le 
hanailísí cothrománacha agus téamacha 
lena rianófar claochlú digiteach 
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seo. Maidir le gach sprioc digiteach, ba 
cheart eochairtháscairí feidhmíochta a 
leagan amach sna gníomhartha cur chun 
feidhme a ghlacfaidh an Coimisiún. Ba 
cheart na heochairtháscairí feidhmíochta a 
thabhairt cothrom le dáta nuair is gá ar 
mhaithe le faireachán éifeachtach 
leanúnach agus le forbairtí teicneolaíochtaí 
a chur san áireamh. Ba cheart an sásra 
bailithe sonraí laistigh de na Ballstáit a 
threisiú chun staid reatha cuimsitheach a 
chur ar fáil maidir leis an dul chun cinn i 
dtreo na spriocanna digiteacha agus maidir 
leis na beartais, cláir agus tionscnaimh 
ábhartha ag an leibhéal náisiúnta chomh 
maith. Bunaithe ar na hathbhreithnithe 
agus i gcás inar gá, ba cheart don 
Choimisiún, i gcomhairle leis na Ballstáit, 
treochlár a ullmhú chun riachtanais bailithe 
sonraí amach anseo a leagan amach. . Agus 
an DESI á shainaithint aige, ba cheart go 
mbraithfeadh an Coimisiún den chuid is 
mó ar staitisticí oifigiúla a bhailítear i 
suirbhéanna éagsúla an Aontais i ndáil leis 
an tsochaí faisnéise42. Ba cheart don 
Choimisiún staidéir shonracha a úsáid chun 
sonraí a bhailiú i dtaobh táscairí ábhartha 
nach ndéantar tomhas orthu i suirbhéanna 
an Aontais.

gheilleagair na hEorpa agus rangú dhul 
chun cinn na mBallstát ina thaobh. Go 
háirithe, ba cheart gnéithe agus táscairí 
DESI a ailíniú leis na spriocanna 
digiteacha a leagtar amach sa Chinneadh 
seo agus ba cheart spriocanna maidir le 
cuimsiú sóisialta a chur san áireamh agus 
iad miondealaithe de réir aoisghrúpaí 
agus inscne mar aon le spriocanna 
comhshaoil. Maidir le gach sprioc 
digiteach, ba cheart eochairtháscairí 
feidhmíochta a leagan amach sna 
gníomhartha cur chun feidhme a ghlacfaidh 
an Coimisiún. Ba cheart na 
heochairtháscairí feidhmíochta a thabhairt 
cothrom le dáta nuair is gá ar mhaithe le 
faireachán éifeachtach leanúnach agus le 
forbairtí teicneolaíochtaí a chur san 
áireamh. Ba cheart do na Ballstáit sásraí 
bailithe sonraí uathoibrithe agus simplí a 
fhorbairt agus ba cheart iad a atreisiú 
chun staid na himeartha a chur i láthair 
maidir leis an dul chun cinn i dtreo na 
spriocanna digiteacha, faisnéis maidir leis 
na beartais, na cláir agus na tionscnaimh 
ábhartha ar an leibhéal náisiúnta, agus an 
tionchar agus na hiarmhairtí a bhíonn 
aige sin ar dhálaí oibre agus ar 
mheabhairshláinte na n-oibrithe. 
Bunaithe ar na hathbhreithnithe agus i gcás 
inar gá, ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhairle leis na Ballstáit, treochlár a 
ullmhú chun riachtanais bailithe sonraí 
amach anseo a leagan amach. Agus an 
DESI á shainaithint aige, ba cheart go 
mbraithfeadh an Coimisiún den chuid is 
mó ar staitisticí oifigiúla a bhailítear i 
suirbhéanna éagsúla an Aontais i ndáil leis 
an tsochaí faisnéise42. Ba cheart don 
Choimisiún staidéir shonracha a úsáid chun 
sonraí a bhailiú i dtaobh táscairí ábhartha 
nach ndéantar tomhas orthu i suirbhéanna 
an Aontais.

__________________ __________________
41 Is é atá in DESI tacar bliantúil anailísí 
agus táscairí tomhais, atá in úsáid ó 2014 
chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun 
cinn foriomlán na hEorpa agus dul chun 

41 Is é atá in DESI tacar bliantúil anailísí 
agus táscairí tomhais, atá in úsáid ó 2014 
chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun 
cinn foriomlán na hEorpa agus dul chun 
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cinn na mBallstát aonair san earnáil 
dhigiteach a thagarmharcáil, anailísí agus 
táscairí tomhais atá ina n-ionchuir i 
bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus 
sna moltaí tírshonracha.

cinn na mBallstát aonair san earnáil 
dhigiteach a thagarmharcáil, anailísí agus 
táscairí tomhais atá ina n-ionchuir i 
bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh agus 
sna moltaí tírshonracha.

42 Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le 
staidreamh Comhphobail i ndáil leis an 
tsochaí faisnéise (IO L 286, 31.10.2009, 
lch. 31-35).

42 Rialachán (CE) Uimh. 1006/2009 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 808/2004 maidir le 
staidreamh Comhphobail i ndáil leis an 
tsochaí faisnéise (IO L 286, 31.10.2009, 
lch. 31-35).

Leasú 22

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Chun na comhreachtóirí a 
choinneáil ar an eolas i dtaobh dul chun 
cinn an chlaochlaithe dhigitigh san Aontas, 
ba cheart don Choimisiún tuarascáil 
bhliantúil faoi ‘Staid na Deacáide Digití’ a 
chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 
agus na Comhairle, lena dtabharfar 
forléargas agus anailís maidir le claochlú 
digiteach an Aontais agus meastóireacht ar 
an dul chun cinn arna dhéanamh maidir le 
cuspóirí na Deacáide Digití agus maidir 
leis na spriocanna digiteacha don tréimhse 
i dtreo 2030. Ba cheart an tuarascáil faoi 
‘Staid na Deacáide Digití’, go háirithe 
DESI, a bheith ina hionchur sa Seimeastar 
Eorpach, lena n-áirítear gnéithe a 
bhaineann leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta.

(14) Chun na comhreachtóirí a 
choinneáil ar an eolas faoi dhul chun cinn 
an chlaochlaithe dhigitigh san Aontas, ba 
cheart don Choimisiún tuarascáil bhliantúil 
a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 
agus na Comhairle maidir le ‘Staid na 
Deacáide Digití’, ina mbeidh forléargas 
agus anailís ar chlaochlú digiteach an 
Aontais agus meastóireacht ar an dul chun 
cinn atá déanta maidir le cuspóirí na 
Deacáide Digití agus na spriocanna 
digiteacha don tréimhse i dtreo 2030, 
chomh maith le measúnú ar thionchar an 
chlaochlaithe dhigitigh ar dhálaí 
maireachtála agus oibre shaoránaigh an 
Aontais. Ba cheart an tuarascáil faoi ‘Staid 
na Deacáide Digití’, go háirithe DESI, a 
bheith ina hionchur sa Seimeastar Eorpach, 
lena n-áirítear gnéithe a bhaineann leis an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta.

Leasú 23

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 15
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún tuairisciú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha, 
lena sonrófar méid dhul chun cinn an 
Aontais i ndáil le treochtaí réamh-mheasta 
le haghaidh gach sprioc, le measúnú ar na 
hiarrachtaí is gá chun gach sprioc a bhaint 
amach, lena n-áireofar bearnaí 
infheistíochta in inniúlachtaí digiteacha 
agus feasacht a mhúscailt i dtaobh na 
ngníomhartha is gá chun ceannasacht 
dhigiteach a mhéadú. Sa tuarascáil ba 
cheart go n-áireofaí measúnú ar chur chun 
feidhme tograí rialála ábhartha chomh 
maith le measúnú ar na gníomhartha arna 
ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar 
leibhéal na mBallstát.

(15) Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún tuairisciú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha, 
lena sonrófar méid dhul chun cinn an 
Aontais i ndáil le treochtaí réamh-mheasta 
le haghaidh gach sprioc, le measúnú ar na 
hiarrachtaí is gá chun gach sprioc a bhaint 
amach, lena n-áireofar bearnaí 
infheistíochta in inniúlachtaí digiteacha 
agus feasacht a mhúscailt i dtaobh na 
ngníomhartha is gá chun ceannasacht 
dhigiteach agus digitiú seirbhísí poiblí a 
mhéadú. Ba cheart go n-áireofaí sa 
tuarascáil forléargas ar na rioscaí agus na 
tairbhí d’oibrithe atá i mbun na 
spriocanna sin a bhaint amach. Sa 
tuarascáil ba cheart go n-áireofaí measúnú 
ar chur chun feidhme tograí rialála 
ábhartha chomh maith le measúnú ar na 
gníomhartha arna ndéanamh ar leibhéal an 
Aontais agus ar leibhéal na mBallstát.

Leasú 24

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ar bhonn na hanailíse sin, mholfaí 
beartais shonracha, bearta agus 
gníomhartha sa tuarascáil. Agus beartais, 
bearta agus gníomhartha á moladh aige sa 
tuarascáil, ba cheart don Choimisiún na 
nithe seo a leanas a chur san áireamh: na 
sonraí is déanaí atá ar fáil, na gealltanais 
chomhpháirteacha arna nglacadh, na 
beartais agus na bearta arna sainmhíniú ag 
na Ballstáit chomh maith leis an dul chun 
cinn maidir le gníomhartha molta a 
sainaithníodh i dtuarascáil roimhe sin agus 
ar tugadh aghaidh orthu le linn an 
chomhair bhliantúil. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún na nithe seo a 
leanas a chur san áireamh: na difríochtaí 

(16) Ar bhonn na hanailíse sin, mholfaí 
beartais shonracha, bearta agus 
gníomhartha sa tuarascáil. Agus beartais, 
bearta agus gníomhartha á moladh aige sa 
tuarascáil, ba cheart don Choimisiún na 
nithe seo a leanas a chur san áireamh: na 
sonraí is déanaí atá ar fáil, na gealltanais 
chomhpháirteacha arna nglacadh, na 
beartais agus na bearta arna sainmhíniú ag 
na Ballstáit chomh maith leis an dul chun 
cinn maidir le gníomhartha molta a 
sainaithníodh i dtuarascáil roimhe sin agus 
ar tugadh aghaidh orthu le linn an 
chomhair bhliantúil. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún na nithe seo a 
leanas a chur san áireamh: na difríochtaí 
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acmhainneachta atá ag na Ballstáit aonair 
rannchuidiú leis na spriocanna digiteacha a 
bhaint amach, chomh maith leis na beartais 
agus bearta atá ann cheana féin a meastar 
iad a bheith iomchuí chun na spriocanna a 
bhaint amach, fiú murab ann dá n-
éifeachtaí go fóill.

acmhainneachta atá ag na Ballstáit aonair 
rannchuidiú leis na spriocanna agus cearta 
digiteacha a bhaint amach, chomh maith 
leis na beartais agus bearta atá ann cheana 
féin a meastar iad a bheith iomchuí chun na 
spriocanna a bhaint amach, fiú murab ann 
dá n-éifeachtaí go fóill.

Leasú 25

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Chun go mbainfidh an tAontas 
amach na spriocanna digiteacha a leagtar 
síos sa Chinneadh seo, ba cheart don 
Choimisiún, in éineacht leis na Ballstáit, 
treochtaí réamh-mheasta a fhorbairt ina 
dtaobh. Ba cheart do na Ballstáit na 
treochtaí réamh-mheasta sin a aistriú ina 
dtreochtaí réamh-mheasta náisiúnta, i gcás 
inar féidir. Ba cheart acmhainneacht 
dhifriúil na mBallstát rannchuidiú leis na 
spriocanna digiteacha a chur san áireamh 
agus a léiriú sna treochtaí réamh-mheasta 
náisiúnta. Leis na treochtaí réamh-mheasta 
sin, ba cheart go gcuideofaí le cur chun 
cinn thar thréimhse ama a mheasúnú ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta faoi seach.

(19) Chun go mbainfidh an tAontas 
amach na spriocanna digiteacha a leagtar 
síos sa Chinneadh seo, ba cheart don 
Choimisiún, in éineacht leis na Ballstáit, 
treochtaí réamh-mheasta a fhorbairt ina 
dtaobh. Ba cheart na conairí a fhorbairt 
ag baint úsáide as critéir shoiléire. Ba 
cheart do na Ballstáit na treochtaí réamh-
mheasta sin a aistriú ina dtreochtaí réamh-
mheasta náisiúnta, i gcás inar féidir. Ba 
cheart acmhainneacht dhifriúil na 
mBallstát rannchuidiú leis na spriocanna 
digiteacha, a staid shonrach agus 
túsphointí éagsúla, chomh maith le 
difríochtaí réigiúnacha a chur san áireamh 
agus a léiriú sna treochtaí réamh-mheasta 
náisiúnta. Leis na treochtaí réamh-mheasta 
sin, ba cheart go gcuideofaí le cur chun 
cinn thar thréimhse ama a mheasúnú ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta faoi seach.

Leasú 26

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Chun trédhearcacht agus 
rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, ba cheart 
don Choimisiún dul i dteagmháil leis na 
geallsealbhóirí leasmhara uile. Chuige sin, 

(29) Chun trédhearcacht agus 
rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, ba cheart 
don Choimisiún dul i dteagmháil leis na 
geallsealbhóirí leasmhara uile. Chuige sin, 
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ba cheart don Choimisiún comhoibriú go 
dlúth le geallsealbhóirí lena n-áirítear 
gníomhaithe príobháideacha agus poiblí, 
amhail comhlachtaí arna rialú le dlíthe 
poiblí na n-earnálacha oideachais nó 
sláinte, agus dul i gcomhairle leo faoi 
bhearta chun dlús a chur leis an gclaochlú 
digiteach ar leibhéal an Aontais. Bheadh 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
tábhachtach ar leibhéal na mBallstát 
freisin, go háirithe agus a dtreochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach agus a gcoigeartuithe á 
nglacadh.

ba cheart don Choimisiún comhoibriú go 
dlúth le comhpháirtithe sóisialta agus 
geallsealbhóirí lena n-áirítear gníomhaithe 
príobháideacha agus poiblí, amhail 
comhlachtaí arna rialú le dlíthe poiblí na n-
earnálacha oideachais nó cúraim sláinte, 
agus dul i gcomhairle leo faoi bhearta chun 
dlús a chur leis an gclaochlú digiteach ar 
leibhéal an Aontais. Bheadh 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
tábhachtach ar leibhéal na mBallstát 
freisin, go háirithe agus a dtreochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach agus a gcoigeartuithe á 
nglacadh.

Leasú 27

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29a) Tá luathoideachas digiteach, 
curaclaim nuashonraithe oideachais 
dhigitigh agus foghlaim ar feadh an tsaoil 
riachtanach chun na cáilíochtaí is gá sa 
ré dhigiteach a fhorbairt, chun dul i 
ngleic leis an eisiamh digiteach agus 
chun an bhearna dhigiteach sa tsochaí a 
shárú. Tá easpa trealaimh nó scileanna 
cuí ina bhac mór ar rochtain a fháil ar na 
teicneolaíochtaí is déanaí agus uaireanta 
fiú ar sheirbhísí bunúsacha, go háirithe 
do leanaí, daoine óga agus daoine 
scothaosta, daoine faoi mhíchumas, 
chomh maith le daoine i gceantair 
thuaithe agus iargúlta.

Leasú 28

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29b) Má tá rath le bheith air, ba cheart 
go mbeadh an t-aistriú digiteach ag teacht 
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le feabhsuithe maidir leis an daonlathas 
ag an obair, leis an dea-rialachas, leis an 
gcuimsiú sóisialta agus le seirbhísí poiblí 
ar ardchaighdeán.

Leasú 29

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29c) Tá deiseanna ann don 
cheannaireacht dhomhanda agus do 
dhúshláin dhomhanda araon leis an ré 
dhigiteach agus leis an tionchar 
forleathan atá ag próiseas an digitithe ar 
an tsochaí, ar an ngeilleagar agus ar an 
bhfostaíocht san Aontas. Leis an ré 
dhigiteach, tá gá freisin le hidirphlé 
leathan daonlathach maidir le beartas 
digiteach leis na saoránaigh, leis na 
comhpháirtithe sóisialta agus le 
geallsealbhóirí ábhartha eile chun 
prionsabail, creataí rialála agus 
ionstraimí a fhorbairt lena dtabharfar 
aghaidh ar thionchar an digitithe ar 
oibrithe agus ar an tsochaí.

Leasú 30

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29d) Ní mór a áirithiú go mbeidh 
rochtain ag ceardchumainn ar an láthair 
oibre agus ar na hoibrithe féin, lena n-
áirítear na háiteanna ina ndéantar obair 
go digiteach. Tá an ceart ag gach oibrí, 
lena n-áirítear oibrithe sa gheilleagar 
digiteach, cómhargáil a dhéanamh agus 
comhghníomhaíocht a ghlacadh.

Leasú 31
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Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29e) Is dúshláin lárnacha iad an 
bhearna dhigiteach idir na hinscní agus 
an neamhionannas inscne, ós rud é go 
bhfuil na mná faoi ghannionadaíocht in 
earnáil dhigiteach an Aontais, go háirithe 
in TFC agus in ábhair ETIM. Ba cheart 
bearta nithiúla a dhéanamh chun 
cothromaíocht inscne agus comhionannas 
ag an obair a áirithiú, go háirithe chun 
rochtain chomhionann agus deiseanna 
comhionanna a bheith acu lena n-áirítear 
pá comhionann agus ionadaíocht 
chomhionann i margadh an tsaothair.

Leasú 32

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29f) Níor cheart faillí a dhéanamh ar 
ghairmoideachas ná ar ghairmoiliúint 
(VET) ach ba cheart níos mó tábhachta a 
thabhairt dóibh sa dheacáid dhigiteach. Is 
gá do roinnt Ballstát aghaidh a thabhairt 
ar an easpa tarraingteachta agus gradaim 
i ngairmoideachas agus gairmoiliúint 
agus i gcórais dé-oideachais toisc go n-
aithnítear go gcuireann sé barr feabhais 
chun cinn i gcomhréir leis an Moladh ón 
gComhairle an 24 Samhain 2020 maidir 
le gairmoideachas agus gairmoiliúint 
(VET) don iomaíochas inbhuanaithe, don 
chothroime shóisialta agus don 
athléimneacht. Ba cheart do na Ballstáit 
córais dé-oideachais agus córais ghairme 
ar ardcháilíocht a fhorbairt bunaithe ar 
churaclaim sholúbtha, ar ghairmthreoir 
láidir agus ar naisc le riachtanais 
mhargadh an tsaothair. Ba cheart 
rannpháirtíocht san fhoghlaim aosach 
agus printíseachtaí a mhéadú chun 
foghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun 
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cinn, rud a chothóidh comhdheiseanna i 
margadh an tsaothair. Ba cheart 
múinteoirí, foghlaimeoirí, tuismitheoirí 
agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a 
bheith páirteach i bhforbairt na 
gcuraclam oideachais sin chun oideachas 
rathúil a fháil a d’fhéadfadh a bheith 
digiteach nuair is féidir nó nuair is 
inmhianaithe, d’fhonn oideachas 
cuimsitheach agus inrochtana a áirithiú 
agus an bhearna idir na daoine is mó atá 
faoi mhíbhuntáiste agus iad siúd a bhfuil 
acmhainní leordhóthanacha acu a 
dhúnadh.

Leasú 33

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29g) Tá tábhacht ag baint leis an 
gcomhar idir rialtais, comhpháirtithe 
sóisialta, lucht léinn agus geallsealbhóirí 
eile maidir leis an aistriú digiteach, lena 
n-áirítear taighde agus nuálaíocht i 
dteicneolaíochtaí digiteacha, ionas go 
gcuirfear gach gné shóisialta agus 
dhaonna san áireamh. Tá gá le 
cothromaíocht inscne chun 
rannpháirtíocht iomlán na mban i 
ndearadh an gheilleagair dhigitigh agus 
in aistriú cóir digiteach a áirithiú.

Leasú 34

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29h) Tá infheistíocht chorparáideach 
san oiliúint fhoirmiúil agus 
neamhfhoirmiúil agus san fhoghlaim ar 
feadh an tsaoil ríthábhachtach chun tacú 
leis an aistriú cóir i dtreo an gheilleagair 
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dhigitigh. Tá sé de fhreagracht ar 
chuideachtaí athoiliúint agus uasoiliúint 
leordhóthanach a chur ar fáil dá 
bhfostaithe uile lena mbaineann chun go 
mbeidh siad in ann foghlaim conas uirlisí 
digiteacha a úsáid agus oibriú le róbait 
chomhoibríocha agus teicneolaíochtaí 
nua eile, agus ar an gcaoi sin oiriúnú a 
dhéanamh le riachtanais athraitheacha 
mhargadh an tsaothair agus fanacht i 
bhfostaíocht;

Leasú 35

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29i) Ní mór don Aontas a bheith ina 
cheannaire domhanda maidir le húsáid 
na hintleachta saorga ar bhealach atá 
freagrach go sóisialta, eiticiúil, 
trédhearcach agus cuntasach a chur chun 
cinn. Tá feidhm iomlán ag acquis 
fostaíochta agus sóisialta an Aontais 
maidir leis an intleacht shaorga agus tá sé 
ríthábhachtach go n-áiritheofar 
forfheidhmiú cuí an dlí fostaíochta a 
bhaineann le seirbhísí digiteacha chun 
sláinte agus sábháilteacht oibrithe a 
chosaint.

Leasú 36

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29j) Tá gá le cur chuige 
comhchoiteann Eorpach maidir le gnéithe 
eiticiúla an aistrithe dhigitigh. Ní mór 
d’aon chreat rialála ina leith sin a bheith 
leormhaith agus bunaithe ar mheasúnú 
tionchair cuimsitheach ionas nach 
gcuirfear bac ar nuálaíocht agus ar 
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chruthú post amach anseo. Ba cheart aird 
ar leith a thabhairt ar chineálacha nua 
oibre, amhail obair ardán poistíneachta, a 
eascraíonn as teicneolaíochtaí nua a chur 
i bhfeidhm, chun dálaí maithe oibre agus 
fostaíochta sa gheilleagar digiteach agus 
digitiú earnálacha agus gairmeacha 
éagsúla eacnamaíocha a áirithiú.

Leasú 37

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 k (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29k) Sa Chlár Oibre Nua Scileanna don 
Eoraip, ní mór aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a bhaineann le cáilíochtaí agus 
eolas a oiriúnú agus a fháil, i bhfianaise 
an aistrithe éiceolaíoch agus dhigitigh, 
lena n-áirítear gnéithe eiticiúla. Ba cheart 
go mbeadh forbróirí, ríomhchláraitheoirí, 
cinnteoirí agus cuideachtaí ar an eolas 
faoina bhfreagracht eiticiúil. Tá sé 
tábhachtach a áirithiú go gcuirfear 
faisnéis chuimsitheach ar fáil d’úsáideoirí 
deiridh agus do thomhaltóirí, go mbíonn 
malartuithe rialta idir na geallsealbhóirí 
ábhartha go léir i ndáil leis sin agus 
freisin gur féidir athbhreithniú daonna a 
iarraidh i ngach cinneadh maidir le 
hacmhainní daonna chun go ndéanfar 
cinneadh uathoibrithe a fhreaschur.

Leasú 38

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 l (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29l) Níor cheart go ndéanfadh an t-
aistriú digiteach neamh-chomhionannas 
agus steiréitíopaí inscne a atreisiú trí 
chlaonadh agus réamhchlaonadh 
analógach a chlaochlú go claonadh 
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digiteach trí algartaim. Ba cheart daoine 
ó chúlraí éagsúla, lena n-áirítear bunadh 
eitneach éagsúil, mná, daoine óga agus 
daoine faoi mhíchumas a áireamh i 
bhforbairt agus úsáid na seirbhísí 
digiteacha. Ba cheart go mbeadh rochtain 
ag cách ar na seirbhísí sin, bunaithe ar 
dhearadh do chách, agus ba cheart go 
mbeadh an fhorbairt dhigiteach ina 
huirlis bhunriachtanach don chuimsiú.

Leasú 39

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 m (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29m) Beidh eolaíocht, nuálaíocht agus 
T&D fíor-riachtanach chun na cuspóirí a 
bhaineann le claochlú digiteach 
cuimsitheach agus ceannasacht 
dhigiteach Eorpach a bhaint amach. Dá 
bhrí sin, tá gá le tuilleadh infheistíochta 
sa taighde, sa nuálaíocht, san eolaíocht 
agus i bpobal na heolaíochta, toisc gurb 
iad sin ceann feadhna na réabhlóide 
teicneolaíche agus digití. Ag an am 
céanna, ba cheart a áirithiú nach 
bhfágfar daoine ná réigiúin ar lár.

Leasú 40

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 n (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29n) Cruthú agus fairsingiú an eolais 
dhigitigh a chur chun cinn agus tacú leis 
na cláir agus na líonraí taighde a 
cruthaíodh i measc ollscoileanna 
Eorpacha chun cabhrú le gnólachtaí agus 
fiontraithe Eorpacha an tallann is fearr a 
mhealladh agus a bheith ar thús 
cadhnaíochta ar fud an domhain maidir 
le nuálaíocht dhigiteach. Is féidir 
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ganntanas agus mí-oiriúintí scileanna a 
chosc trí naisc níos fearr a bhunú idir na 
córais oideachais agus oiliúna agus 
cuideachtaí, trí fheabhas a chur ar dhálaí 
oibre agus fostaíochta agus ar 
infheistíochtaí gnóthas i scileanna agus i 
gcáilíochtaí a bhfoirne. Ba cheart don 
earnáil phoiblí claochlú digiteach 
cothrom a áirithiú agus an nuálaíocht 
shóisialta a chur chun cinn.

Leasú 41

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29 o (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29o) Léiríonn innéacs DESI go bhfuil 
bunscileanna digiteacha de dhíth ar 90 % 
de na poist agus nach bhfuil scileanna 
digiteacha bunúsacha ag 42 % de 
shaoránaigh an Aontais1a. Ina theannta 
sin, léiríonn Scórchlár Digiteach na 
mBan, atá mar chuid d’innéacs DESI, 
nach bhfuil ach 19 % de speisialtóirí TFC 
agus thart ar aon trian de chéimithe 
eolaíochta, teicneolaíochta, 
innealtóireachta agus matamaitice ar 
mná iad, agus dá bharr sin tá bearna 
shuntasach inscne fós ann i scileanna 
speisialaithe digiteacha1b. Ní mór 
rannpháirtíocht na gcailíní agus na mban 
i réimse na heolaíochta, na 
teicneolaíochta, na hinnealtóireachta, na 
n-ealaíon agus na matamaitice (STEAM) 
a chur chun cinn go gníomhach trí 
ghníomhaíocht nithiúil beartais chun 
rannpháirtíocht agus cuimsiú iomlán na 
gcailíní agus na mban sa gheilleagar 
digiteach a chothú, ós rud é nach bhfuil 
iontu ach 36 % de chéimithe STEM1c, in 
ainneoin go ndéanann cailíní níos fearr 
ná na buachaillí sa litearthacht 
dhigiteach1d.
__________________
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1a https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-economy-and-society-
index-desi
1b https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/news/women-
digital-scoreboard-2021
1c https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-
a8ed-01aa75ed71a1/language-en
1d 2018 Staidéar Idirnáisiúnta 
Ríomhaireachta agus Faisnéise 
Litearthachta (ICILS)

Leasú 42

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Le Tionscadail Ilnáisiúnta a bhfuil 
roinnt Ballstát páirteach iontu, ba cheart go 
mbeifí in ann idirghníomhuithe mórscála a 
dhéanamh i réimsí tábhachtacha atá 
riachtanach chun na spriocanna digiteacha 
a bhaint amach, go háirithe trí acmhainní 
ón Aontas, ó na Ballstáit, agus i gcás inarb 
iomchuí ó fhoinsí príobháideacha, a 
chomhthiomsú. Ba cheart iad a chur i 
bhfeidhm ar bhealach comhordaithe agus 
dlúthchomhar ann idir an Coimisiún agus 
na Ballstáit. Ar an gcúis sin, ba cheart ról 
lárnach a bheith ag an gCoimisiún dlús a 
chur le himscaradh Tionscadail Ilnáisiúnta 
trí thionscadail Ilnáisiúnta atá réidh lena 
gcur chun feidhme a shainaithint as measc 
na gcatagóirí tionscadail a áirítear go 
táscach san Iarscríbhinn, agus comhairle á 
cur aige ar na Ballstáit maidir le roghnú an 
tsásra cur chun feidhme, maidir le roghnú 
na bhfoinsí cistithe agus meascán na 
bhfoinsí sin, maidir le nithe straitéiseacha 
eile a bhfuil baint acu le cur chun feidhme 
na dtionscadal sin, agus maidir le roghnú 
Cuibhreannais do Bhonneagar Digiteach 
Eorpach (EDIC) mar shásra cur chun 

(30) Le Tionscadail Ilnáisiúnta a bhfuil 
roinnt Ballstát páirteach iontu, ba cheart go 
mbeifí in ann idirghabhálacha mórscála a 
dhéanamh i réimsí tábhachtacha atá 
riachtanach chun na spriocanna digiteacha 
a bhaint amach, go háirithe trí acmhainní 
ón Aontas, ó na Ballstáit, agus i gcás inarb 
iomchuí ó fhoinsí príobháideacha, a 
chomhthiomsú. I gcás inar gá chun na 
spriocanna digiteacha a bhaint amach, 
féadfaidh na Ballstáit cinneadh a 
dhéanamh páirt a thabhairt do thíortha 
comhlachaithe an Aontais i dTionscadail 
Ilnáisiúnta. Ba cheart iad a chur i 
bhfeidhm ar bhealach comhordaithe agus 
dlúthchomhar ann idir an Coimisiún agus 
na Ballstáit. Ar an gcúis sin, ba cheart ról 
lárnach a bheith ag an gCoimisiún dlús a 
chur le himscaradh Tionscadail Ilnáisiúnta 
trí thionscadail Ilnáisiúnta atá réidh lena 
gcur chun feidhme a shainaithint as measc 
na gcatagóirí tionscadail a áirítear go 
táscach san Iarscríbhinn, agus comhairle á 
cur aige ar na Ballstáit maidir le roghnú an 
tsásra cur chun feidhme, maidir le roghnú 
na bhfoinsí cistithe agus meascán na 
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feidhme, i gcás inarb iomchuí. bhfoinsí sin, maidir le nithe straitéiseacha 
eile a bhfuil baint acu le cur chun feidhme 
na dtionscadal sin, agus maidir le roghnú 
Cuibhreannais do Bhonneagar Digiteach 
Eorpach (EDIC) mar shásra cur chun 
feidhme, i gcás inarb iomchuí.

Leasú 43

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Le Tionscadail Ilnáisiúnta ba cheart 
a bheith in ann foinsí éagsúla cistithe an 
Aontais agus na mBallstát a mhealladh 
agus a mheascadh le chéile ar bhealach 
éifeachtúil. Go háirithe, ba cheart gur féidir 
cistí ó chlár Aontais atá faoi bhainistíocht 
lárnach a mheascadh le hacmhainní arna 
ngeallúint ag na Ballstáit, lena n-áirítear, 
faoi choinníollacha áirithe, ranníocaíochtaí 
ón tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta, mar a mhínítear i gCuid 3 
de threoraíocht an Choimisiúin do na 
Ballstáit maidir le Pleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta44 , chomh maith le 
ranníocaíochtaí ó chistí Forbraíochta 
Réigiúnaí agus ó chistí Comhtháthaithe na 
hEorpa. Nuair atá cúis maith leis, mar 
gheall ar chineál Tionscadail Ilnáisiúnta 
áirithe, ba cheart ranníocaíochtaí ó eintitis 
seachas an tAontas agus na Ballstáit, lena 
n-áirítear ranníocaíochtaí príobháideacha, a 
cheadú.

(32) Le Tionscadail Ilnáisiúnta ba cheart 
a bheith in ann foinsí éagsúla cistithe an 
Aontais, na mBallstát agus, i gcás inarb 
infheidhme, thíortha comhlachaithe an 
Aontais a mhealladh agus a mheascadh le 
chéile ar bhealach éifeachtúil. Go háirithe, 
ba cheart gur féidir cistí ó chlár Aontais atá 
faoi bhainistíocht lárnach a mheascadh le 
hacmhainní arna ngeallúint ag na Ballstáit, 
lena n-áirítear, faoi choinníollacha áirithe, 
ranníocaíochtaí ón tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta, mar a mhínítear i 
gCuid 3 de threoraíocht an Choimisiúin do 
na Ballstáit maidir le Pleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta44, chomh maith le 
ranníocaíochtaí ó chistí Forbraíochta 
Réigiúnaí agus ó chistí Comhtháthaithe na 
hEorpa. Nuair atá cúis maith leis, mar 
gheall ar chineál Tionscadail Ilnáisiúnta 
áirithe, ba cheart ranníocaíochtaí ó eintitis 
seachas an tAontas agus na Ballstáit, lena 
n-áirítear ranníocaíochtaí príobháideacha, a 
cheadú.

_________________ _________________
44 An Bhruiséil, 22.1.2021 SWD(2021) 12 
final.

44 An Bhruiséil, 22.1.2021 SWD(2021) 12 
final.

Leasú 44

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) treo soiléir do chlaochlú digiteach 
an Aontais agus do bhaint amach na 
spriocanna digiteacha a shocrú;

(a) treo soiléir do chlaochlú digiteach 
cuimsitheach, sóisialta, inbhuanaithe 
agus eiticiúil an Aontais agus do bhaint 
amach na spriocanna digiteacha a shocrú;

Leasú 45

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) timpeallacht dhigiteach a chur chun 
cinn atá dírithe ar an duine, atá 
cuimsitheach, slán agus oscailte agus ina 
bhfuil teicneolaíochtaí agus seirbhísí 
digiteacha lena n-urramaítear do 
phrionsabail agus luachanna an Aontais 
agus lena dtreisítear na prionsabail agus na 
luachanna sin;

(a) timpeallacht dhigiteach a chur chun 
cinn atá dírithe ar an duine, cóir, eiticiúil, 
spreagúil, nuálaíoch, inbhuanaithe, 
cuimsitheach, sóisialta, inrochtana, slán 
agus oscailte agus ina bhfuil 
teicneolaíochtaí agus seirbhísí digiteacha 
lena n-urramaítear do dhínit an duine agus 
do chearta, prionsabail agus luachanna an 
Aontais agus lena dtreisítear na prionsabail 
agus na luachanna sin sa ré dhigiteach ina 
n-urramaítear do chearta na saoránach 
agus na n-oibrithe agus d’fhostaíocht ar 
ardcháilíocht, agus ina gceadaítear do 
dhaoine scileanna a fháil agus a 
choinneáil trí oideachas agus oiliúint i 
gcomhréir leis an gcéad phrionsabal de 
Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta chun 
iad a chumhachtú agus a chumasú a 
bheith faoi bhláth, daoine atá faoi 
mhíchumas a chur san áireamh trí 
dheireadh a chur leis na bacainní ar na 
deiseanna a chuirtear ar fáil leis an 
digitiú chun iad a chuimsiú agus trí 
thionscnaimh a chruthú dá bhfostaíocht;

Leasú 46

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(aa) a áirithiú go mbeidh rochtain ag 
gach saoránach ar nascacht, ar idirlíon 
saor nó inacmhainne agus ar rochtain ar 
uirlisí digiteacha;

Leasú 47

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) a áirithiú go gcuirfidh gach 
beartas digiteach feabhas ar rathúnas na 
saoránach agus na n-oibrithe trí shlándáil 
fostaíochta sa mhargadh saothair 
digiteach, lena n-áiritheofar dálaí oibre 
cothroma agus cearta oibrithe;

Leasú 48

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ac) bearta nithiúla a ghlacadh chun 
cearta oibrithe atá ann cheana féin a 
oiriúnú agus a leathnú, agus chun a 
áirithiú go mbeidh rochtain ag 
ceardchumainn ar an ionad oibre 
digiteach; cómhargáil a chur i bhfeidhm 
agus a áirithiú go mbeidh cearta 
comhionanna ag oibrithe i gcineálacha 
nua eagraíochtaí oibre;

Leasú 49

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ad) a áirithiú gur úinéirí a gcuid 
sonraí iad oibrithe i dtimpeallachtaí oibre 
digiteacha, agus go bhfanfaidh siad mar 
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úinéirí na sonraí sin, agus go mbeidh sé 
de cheart acu a gcuid sonraí a choimeád 
fiú má tá deireadh tagtha le caidreamh 
fostaíochta;

Leasú 50

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) athléimneacht chomhchoiteann na 
mBallstát a threisiú agus an bhearna 
dhigiteach a dhúnadh go háirithe trí 
scileanna digiteacha bunúsacha agus 
speisialaithe do chách a chur chun cinn 
agus forbairt córas oideachais agus 
oiliúna ardfheidhmíochta a chothú;

(b) athléimneacht chomhchoiteann na 
mBallstát a threisiú agus na bearnaí 
digiteacha a dhúnadh ar bhealach 
inbhuanaithe, bíodh siad sóisialta, 
eacnamaíoch, geografach nó 
inscnebhunaithe, lena n-áirítear an 
bhearna dhigiteach inscne i measc na 
mban in ábhair ETIM a laghdú, go 
háirithe trí rochtain ar theicneolaíocht, 
uirlisí digiteacha agus leathanbhanda 
ardluais a áirithiú, agus trí scileanna 
digiteacha bunúsacha speisialaithe a chur 
chun cinn lena n-áiritheofar 
comhdheiseanna d’fhostaíocht ar 
ardcháilíocht agus slándáil post níos airde 
do chách;

Leasú 51

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) díriú go háirithe ar dhaoine óga 
agus ar sheandaoine, agus ar ghrúpaí 
faoi mhíbhuntáiste, amhail mná agus 
daoine ó cheantair thuaithe, iargúlta agus 
ceantair inar tearc an daonra, chun 
idirdhealú a chosc;

Leasú 52

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 –mír 1 – pointe b b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) forbairt córais oideachais agus 
oiliúna atá ardfheidhmíoch cuimsitheach 
agus digiteach a chothú agus béim ar 
leith á leagan ar oideachas na luath-óige 
agus ar oideachas scoile trí ghairmoiliúint 
agus oiliúint ghairmiúil, trí athoiliúint, 
uasoiliúint agus foghlaim ar feadh an 
tsaoil, a mbeidh rochtain ag gach duine 
air, lena n-áirítear daoine faoi 
mhíchumas;

Leasú 53

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bc) a áirithiú go mbainfidh gach ball 
den tsochaí tairbhe as an gclaochlú 
digiteach go cothrom, agus nach bhfágfar 
aon duine ar lár, trí chur chuige láidir 
trasnach a chur i bhfeidhm maidir le 
beartais agus gníomhaíochtaí faoin gClár 
Beartais seo, agus aghaidh a thabhairt ar 
bhearnaí digiteacha atá ann cheana agus 
a d’fhéadfadh a bheith ann i ngeall ar 
theicneolaíochtaí dorochtana, easpa 
scileanna digiteacha, bacainní 
socheacnamaíocha, nó cúiseanna eile;

Leasú 54

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bd) athléimneacht chomhchoiteann na 
mBallstát a threisiú agus an deighilt 
dhigiteach a dhúnadh go háirithe trí 
dhálaí maithe oibre agus fostaíochta a 
áirithiú chun oibrithe oilte a mhealladh 
agus trí chur i gcuimhne do chuideachtaí 
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an fhreagracht acu infheistíocht a 
dhéanamh in uas-sciliú agus athoiliúint 
chun a áirithiú go mbeidh a gcuid 
fostaithe réidh don aistriú digiteach;

Leasú 55

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(be) aistriú digiteach inbhuanaithe cóir 
na n-ionad oibre a áirithiú agus an lucht 
saothair atá ann cheana á choimeád; 
foráil a dhéanamh maidir le hath-
leithdháileadh inmheánach oibrithe, agus 
ar an gcaoi sin bearta sábháilteachta a 
chruthú do dhaoine atá i ngiorracht do 
dhul ar scor agus iad ag dul i ngleic le 
deacrachtaí a bhaineann le forbairtí 
digiteacha;

Leasú 56

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bf) meaitseáil scileanna digiteacha 
oibrithe le margadh an tsaothair a éascú 
chun cruthú post ar ardchaighdeán a 
chothú agus borradh a chur faoi 
iomaíochas chuideachtaí an Aontais;

Leasú 57

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bg) bearta a áirithiú lena gcuirtear 
chun cinn rochtain ar phoist 
ardcháilíochta agus ar fhostaíocht i bpoist 
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TFC agus i bpoist a bhaineann le réimse 
cúrsaí digiteacha;

Leasú 58

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) ceannasacht dhigiteach a áirithiú 
go háirithe trí bhíthin bonneagar digiteach 
slán agus inrochtana lenar féidir méideanna 
ollmhóra sonraí a phróiseáil agus trína 
gcumasaítear forbairtí teicneolaíochta eile, 
lena dtacófar le hiomaíochas thionscail an 
Aontais;

(c) a áirithiú go rachaidh forbairt 
dhigiteach an Aontais chun tairbhe dá 
shaoránaigh uile, ag treisiú an 
mhargaidh aonair, trí bhíthin bonneagar 
digiteach slán agus inrochtana lenar féidir 
méideanna ollmhóra sonraí a phróiseáil 
agus trína gcumasaítear forbairtí 
teicneolaíochta eile, lena dtacófar le 
hiomaíochas thionscail an Aontais;

Leasú 59

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) bearta nithiúla meabhairshláinte a 
mholadh chun inbhuanaitheacht san 
aistriú digiteach a chosaint, amhail 
seirbhísí tacaíochta meabhairshláinte 
cheirde a áirithiú agus a éascú ar mhaithe 
le luathaithint agus rochtain ar chóireáil;

Leasú 60

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) imlonnú agus úsáid cumas 
digiteach a chur chun cinn lena dtabharfar 
rochtain do theicneolaíochtaí digiteacha 
agus sonraí ar bhonn éasca agus cothrom 

(d) imlonnú agus úsáid cumas 
digiteach a chur chun cinn lena dtabharfar 
rochtain shlán do theicneolaíochtaí 
digiteacha agus sonraí ar bhonn 
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chun ardleibhéal déine digití agus 
nuálaíochta i bhfiontair an Aontais, go 
háirithe na cinn bheaga agus meánmhéide, 
a bhaint amach;

inrochtana, éasca agus cothrom chun 
ardleibhéal déine digití agus nuálaíochta i 
bhfiontair an Aontais, go háirithe na cinn 
bheaga agus meánmhéide, chomh maith le 
gnólachtaí nuathionscanta, a bhaint 
amach; a chur ar chumas gach oibrí agus 
cuardaitheora poist faisnéis a fháil maidir 
lena gcearta sa timpeallacht dhigiteach, 
in eitic na hintleachta saorga, agus 
cosaint príobháideachais;

Leasú 61

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) soiléiriú a dhéanamh ar dhliteanas 
maidir le húsáid na hintleachta saorga 
laistigh d’eagraíocht oibre, i gcás 
tionóiscí ceirde d’oibrithe agus i gcás 
damáistí a dhéantar do thríú páirtithe 
araon;

Leasú 62

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) rochtain ar líne do chách ar an saol 
daonlathach, ar sheirbhísí poiblí agus ar 
sheirbhísí sláinte agus cúraim a áirithiú, go 
háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste 
lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, lena 
gcuirfear seirbhísí agus uirlisí 
cuimsitheacha, éifeachtúla agus 
pearsantaithe ar fáil a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachta ag baint leo;

(e) rochtain ar líne do chách ar an saol 
daonlathach, ar sheirbhísí poiblí, ar 
oideachas agus ar sheirbhísí sláinte agus 
cúraim a áirithiú, go háirithe do ghrúpaí atá 
faoi mhíbhuntáiste lena n-áirítear daoine 
faoi mhíchumas agus daoine scothaosta, 
lena gcuirfear seirbhísí agus uirlisí 
cuimsitheacha, éifeachtúla, inrochtana, 
idir-inoibritheacha agus pearsantaithe ar 
fáil a bhfuil ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachta ag baint leo, amhail 
criptiú úrscothach agus réitigh foinse 
oscailte saor in aisce, agus an rogha le 
haghaidh seirbhísí as líne á coinneáil i 
gcónaí; cláir oiliúna a áirithiú le 
haghaidh forbairt scileanna digiteacha, 
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agus rochtain ar na seirbhísí agus ar na 
huirlisí sin a chur chun cinn trí rochtain 
níos éasca ar oiliúint agus ar threoir 
shaincheaptha dhaonna a mholadh;

Leasú 63

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) bearta nithiúla a mholadh chun 
cearta saoránach agus oibrithe a chosaint 
ar rochtain chomhionann ar chúram 
sláinte, árachas sláinte agus scéimeanna 
slándála sóisialta, lena n-áiritheofar nach 
ndiúltófar rochtain d’aon duine ar 
sheirbhísí oideachais, sláinte agus cúraim 
ar bhonn na staire leighis agus an stádais 
airgeadais nó mar gheall ar easpa 
bonneagair dhigitigh nó scileanna 
leordhóthanacha;

Leasú 64

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) a áirithiú go mbeidh bonneagair 
agus teicneolaíochtaí digiteacha níos 
inbhuanaithe agus níos tíosaí ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní agus go 
mbeidh siad ina rannchuidiú do gheilleagar 
agus sochaí inbhuanaithe, ciorclach agus 
aeráidneodrach i gcomhréir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip;

(f) a áirithiú go mbeidh bonneagair 
agus teicneolaíochtaí digiteacha níos 
inbhuanaithe, níos iomaíche, níos 
athléimní agus níos tíosaí ar fhuinneamh 
agus ar acmhainní, go ndéanfar iad a 
mheasúnú trí mhodheolaíocht saolré agus 
agus go mbeidh siad ina rannchuidiú do 
gheilleagar agus sochaí inbhuanaithe, cóir, 
ciorclach agus aeráidneodrach, lena n-
áirítear tithíocht atá tíosach ar 
fhuinneamh, fuinneamh inacmhainne 
gan riosca a bheith ann don 
bhochtaineacht fuinnimh, chun 
spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip agus spriocanna agus cuspóirí 
comhshaoil an Aontais a bhaint amach;
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Leasú 65

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) éascú a dhéanamh ar dhálaí 
coinbhéirseacha le haghaidh infheistíochtaí 
i gclaochlú digiteach ar fud an Aontais, 
lena n-áirítear trí na sineirgí idir úsáid 
chistí an Aontais agus úsáid cistí náisiúnta 
a neartú, agus trí chur chuige intuartha 
rialála a fhorbairt;

(g) éascú a dhéanamh ar dhálaí 
coinbhéirseacha le haghaidh infheistíochtaí 
i gclaochlú digiteach lena n-áirithítear 
inbhuanaitheacht, urraim do chearta 
bunúsacha agus comhionannas ar fud an 
Aontais, lena n-áirítear trí na sineirgí idir 
úsáid chistí an Aontais agus úsáid cistí 
náisiúnta a neartú, mar aon leis an gcolún 
digiteach i Rialachán (AE) 2021/241 agus 
na pleananna téarnaimh náisiúnta, lena 
gcuirtear infheistíocht chun cinn chun 
tacú le torthaí atá chun tairbhe don 
tsochaí agus don chomhshaol agus trí 
chur chuige intuartha rialála a fhorbairt;

Leasú 66

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) rannpháirtíocht láidir na sochaí 
sibhialta a áirithiú, lena n-áirítear 
rannpháirtíocht eagraíochtaí um chearta 
an duine, comhpháirtithe sóisialta, 
eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar 
dhaoine faoi mhíchumas, cearta na mban, 
eagraíochtaí don óige, eagraíochtaí 
comhshaoil, ionadaithe digiteacha agus 
ionadaithe ar chearta tomhaltóirí, agus 
saineolaithe inrochtaineachta, i 
bhforbairt agus i gcur chun feidhme 
beartas agus gníomhaíochtaí faoin gClár 
Beartais seo.

Leasú 67

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) ciallaíonn ‘scileanna digiteacha’ 
riar inniúlachtaí i ngníomhaíochtaí 
roghnaithe a bhaineann le húsáid feistí 
teicneolaíochta faisnéise, an idirlín nó 
bogearraí, arna ndéanamh ag daoine 
aonair sna ceithre ghné seo a leanas: 
faisnéis, cumarsáid, réiteach fadhbanna 
agus bogearraí chun ábhar a chruthú;

Réasúnú

Tá an sainmhíniú i gcomhréir leis an ‘Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach (DESI)’  Nóta Modheolaíoch 2021, 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Leasú 68

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1b) ciallaíonn ‘bunscileanna 
digiteacha’, ‘scileanna atá níos airde ná 
digiteacha bunúsacha’ agus 
‘ardscileanna digiteacha’ na leibhéil 
éagsúla scileanna digiteacha a chinntear 
de réir éagsúlacht nó chastacht na 
ngníomhaíochtaí a dhéantar sna ceithre 
ghné: faisnéis, cumarsáid, réiteach 
fadhbanna agus bogearraí chun 
inneachar a chruthú, arna sainiú agus 
arna ríomh bunaithe ar an tacar táscairí 
arna mbunú i modheolaíocht bhliantúil 
DESI;

Réasúnú

Tá an sainmhíniú i gcomhréir leis an ‘Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach (DESI)’  Nóta Modheolaíoch 2021, 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=67082.

Leasú 69



AD\1254647GA.docx 81/182 PE704.900v02-00

GA

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) ciallaíonn ‘Tionscail Ilnáisiúnta’ 
tionscadail mhórscála lena n-éascaítear 
baint amach na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4, lena n-áirítear 
an maoiniú dóibh arna tabhairt ag an 
Aontas agus ag na Ballstáit agus 
comhlíontacht na gceanglas a leagtar 
amach in Airteagal 12;

(2) ciallaíonn ‘Tionscail Ilnáisiúnta’ 
tionscadail mhórscála lena n-éascaítear 
baint amach na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4, lena n-áirítear 
an maoiniú dóibh arna tabhairt ag an 
Aontas, na Ballstáit agus tíortha 
comhlachaithe an Aontais, agus 
comhlíontacht na gceanglas a leagtar 
amach in Airteagal 12;

Leasú 70

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) daonra ag a mbeidh scileanna 
digiteacha agus gairmithe digiteacha 
ardoilte:

(1) aistriú de réir a chéile i dtreo 
scileanna digiteacha a fheistiú ar gach 
duine san Eoraip, gan eisceacht, agus 
gairmithe digiteacha ardoilte: 

Leasú 71

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 20 milliún speisialtóirí 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
(TFC) ar a laghad a bheith fostaithe, agus 
cothromaíocht a bheith ann idir mná agus 
fir;

(b) 20 milliún speisialtóirí 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
(TFC) ar a laghad a bheith fostaithe, gan 
aon bhearna inscne, shóisialta ná 
gheografach;

Leasú 72

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) ní mór do na Ballstáit go léir cláir 
oiliúna scileanna digiteacha bunúsacha 
agus speisialaithe araon a fhorbairt agus 
a mhaoiniú, lena n-áiritheofar go mbeidh 
ceanglais agus seiceálacha cuí ar 
cháilíocht agus go mbeidh siad ar aon dul 
leis na scileanna atá ag teastáil i margadh 
an tsaothair;

Leasú 73

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bb) ní mór do gach Ballstát leas a 
bhaint as an aistriú digiteach chun 
timpeallachtaí oibre agus oideachais atá 
cuimsitheach, inrochtana, slán, 
príobháideachasdhíonach agus iontaofa a 
áirithiú gan faireachas digiteach;

Leasú 74

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bc) ba cheart do na Ballstáit go léir 
breathnú ar bhealaí chun dreasachtaí a 
chur ar fáil do chuideachtaí TFC chun 
lucht saothair éagsúil a fhostú, agus béim 
á leagan ar mhná a fhostú agus a 
choimeád, ar dhaoine a bhfuil cúlra 
mionlaigh acu, ar dhaoine faoi 
mhíchumas nó ar dhaoine atá néara-
éagsúil, agus ar dhaoine nach bhfuil 
scolaíocht acadúil acu;

Leasú 75

Togra le haghaidh Cinnidh
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Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(bd) ní mór do na Ballstáit uile 
timpeallacht shábháilte chuimsitheach a 
áirithiú don chianobair, lena ráthófar an 
ceart chun dícheangail agus lena n-
áiritheofar cóir chomhionann;

Leasú 76

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(be) áiritheoidh na Ballstáit go léir go 
gcuirfear oideachas um chumhachtú 
digiteach ar fáil sna scoileanna lena 
ndíreofar ar litearthacht sna meáin, ar 
bhréagaisnéis, ar na rioscaí a bhaineann 
leis an airdgheilleagar, ar eolas ar a 
gcearta digiteacha agus ar chúiteamh 
agus rialú ar a gcuid sonraí pearsanta;

Leasú 77

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) tá 80 % de na hionaid sonraí san 
Eoraip an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh 
de, agus caighdeáin arda 
éicidhearthóireachta acu a bhaineann 
úsáid as fuinneamh in-athnuaite amhail 
saorfhuarú agus saorchuisniú agus atá 
barrfheabhasaithe chun teas a ghintear a 
athúsáid lena úsáid sa tsochaí;

Leasú 78

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) bailítear 80 % de 
chomhpháirteanna na ngléasanna agus 
na mbonneagar digiteach ag deireadh ré 
agus déantar athchúrsáil orthu san 
Eoraip chun margadh na n-amhábhar 
tánaisteach a spreagadh agus chun 
borradh a chur faoin nuálaíocht;

Leasú 79

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ac) tá saolré 5 bliana ar a laghad ag 
100 % de threalamh digiteach agus is 
earraí athchóirithe agus athúsáide atá i 
60 % de mhargadh an trealaimh 
dhigitigh;

Leasú 80

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ad) faoi 2030, is féidir le saoránaigh 
uile an Aontais cumarsáid a dhéanamh trí 
chomhrá iomlán idir-inoibritheach agus 
trí theicneolaíochtaí téacs fíor-ama mar 
sheirbhísí cumarsáide leictreonaí 
príomhshrutha;

Leasú 81

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3 – pointe a – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na teicneolaíochtaí seo a leanas a 
bheith in úsáid ag 75 % d’fhiontair an 

(a) tá fiontair an Aontais tar éis roinnt 
díobh seo a leanas a ghlacadh, de réir a 
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Aontais ar a laghad: riachtanas agus a dtosaíochtaí aonair:

Leasú 82

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) baineann 50 % de ghnólachtaí atá 
bunaithe san Eoraip úsáid as néalréitigh 
chun ceannasacht dhigiteach na hEorpa 
a fheabhsú;

Leasú 83

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) úsáideann 100 % de ghnólachtaí 
ábhartha uirlis inrochtana inacmhainne 
chun measúnú comhshaoil a dhéanamh 
ar a n-úsáid dhigiteach de réir 
modheolaíocht chaighdeánaithe ilchritéir 
ar an saolré agus tá siad in ann cinntí 
cumhachtaithe inbhuanaithe a 
dhéanamh;

Leasú 84

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cd) tá na Ballstáit uile ag gabháil do 
mhoil nuálaíochta inbhuanaithe a 
chruthú lena mbailítear gnólachtaí, 
nuálaithe, eolaithe agus grúpaí um 
chearta comhshaoil agus um chearta 
digiteacha chun malartú dea-chleachtas 
agus teacht chun cinn teicneolaíochtaí 
inbhuanaithe den chéad scoth a chothú;
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Leasú 85

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3 – pointe c e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ce) tá ar a laghad 90 % de sheirbhísí 
agus de tháirgí ar mhargadh an Aontais 
inrochtana ag gach duine, lena n-áirítear 
daoine faoi mhíchumas;

Leasú 86

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) digiteáil na seirbhísí poiblí: (4) digitiú sóisialta agus inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de ar sheirbhísí 
poiblí i gcomhréir le cearta an duine:

Leasú 87

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) príomhsheirbhísí poiblí a bheith 
100 % inrochtana ar líne ag saoránaigh an 
Aontais agus ag gnólachtaí;

(a) príomhsheirbhísí poiblí a bheith 
100 % inrochtana ar líne sa bhreis ar na 
seirbhísí uile agus an tacaíocht go léir a 
sholáthar go pearsanta as líne;

Leasú 88

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rochtain a bheith ag 100 % de 
shaoránaigh an Aontais ar a dtaifid leighis 
(ríomhthaifid leighis (RTS));

(b) rochtain dhigiteach a bheith ag 
100 % de shaoránaigh an Aontais atá ag 
iarraidh iad a úsáid ar a dtaifid leighis 
(ríomhthaifid leighis (RTS)) leis an 
leibhéal is airde príobháideachta, cosanta 
sonraí, agus coimircí criptithe, lena n-
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áirítear stóráil dhíláraithe, agus an 
fhéidearthacht maidir le rochtain 
neamhdhigiteach á choinneáil i gcónaí; 
rochtain chuidithe a bheith ag daoine atá 
faoi mhíchumas trí uirlisí cabhrach agus 
nascacht;

Leasú 89

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) 80 % ar a laghad de shaoránaigh 
an Aontais ag baint leas as réiteach 
aitheantais dhigitigh (ID).

(c) 100 % de shaoránaigh an Aontais a 
bhfuil an deis acu rochtain a fháil ar na 
scileanna is gá agus iad a shealbhú, trí 
oiliúint de réir mar is iomchuí, chun 
réiteach aitheantais dhigitigh (ID) a úsáid 
de réir a riachtanas agus a dtosaíochtaí 
aonair, gan aon oibleagáid de jure ná de 
facto réitigh den sórt sin a úsáid.

Leasú 90

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) 100 % den soláthar poiblí a bhfuil 
critéir agus spriocanna sóisialta, 
inbhuanaitheachta agus príobháideachais 
éigeantacha acu agus a bhíonn i 
bhfabhar réitigh foinse oscailte agus idir-
inoibritheacha;

Leasú 91

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Déanfaidh an Coimisiún faireachán 
ar dhul chun cinn an Aontais i leith na 
gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a 

(1) Déanfaidh an Coimisiún faireachán 
ar dhul chun cinn an Aontais i leith na 
gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a 
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leagtar amach in Airteagail 2 agus 4. 
Chuige sin, beidh an Coimisiún ag brath ar 
an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach 
agus an tSochaí Dhigiteach (DESI), agus 
chun críche an chinnidh sin, i gcomhréir le 
hAirteagal 25(2), leagfar amach i ngníomh 
cur chun feidhme na príomhtháscairí 
feidhmíochta (‘KPIanna’) le haghaidh 
gach sprice digití. .

leagtar amach in Airteagail 2 agus 4. Chun 
na críche sin, beidh an Coimisiún ag brath 
ar an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach 
agus an tSochaí Dhigiteach (DESI), agus 
chun críche an chinnidh sin, i gcomhréir le 
hAirteagal 25(2), leagfar amach i ngníomh 
cur chun feidhme na príomhtháscairí 
feidhmíochta (‘KPInna’) le haghaidh gach 
sprice digití, agus an staid agus na 
difríochtaí sonracha i gcumas na 
mBallstát aonair á gcur san áireamh. 
Forbróidh an Coimisiún modheolaíocht 
ilchritéir maidir le measúnú saolré chun 
an tionchar a bhíonn ag teicneolaíochtaí 
digiteacha ar an gcomhshaol a ríomh, 
innéacs digiteach comhshaoil a bhunú 
agus a úsáid a phríomhshruthú san 
Aontas.

Leasú 92

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Soláthróidh na Ballstáit don 
Choimisiún go tráthúil na staitisticí agus na 
sonraí is gá don fhaireachán éifeachtach 
ar an aistriú digiteach agus ar a oiread is a 
baineadh amach na spriocanna digiteacha 
a leagtar amach in Airteagal 4. Áireofar 
leis sin faisnéis ábhartha ar infhaighteacht 
agus inrochtaineacht speictrim. I gcás nach 
bhfuil na staitisticí ábhartha ó na Ballstáit 
ar fáil fós, féadfaidh an Coimisiún 
modheolaíocht mhalartach bailithe sonraí a 
úsáid, amhail staidéir nó sonraí a bhailiú go 
díreach ó na Ballstáit, i gcomhairle leis na 
Ballstáit. Ní dhéanfaidh úsáid na 
modheolaíochta malartaí bailithe sonraí 
difear do chúraimí Eurostat mar a leagtar 
síos iad i gCinneadh 2012/504/AE ón 
gCoimisiún47 .

(2) Tabharfaidh na Ballstáit don 
Choimisiún go tráthúil na staitisticí agus na 
sonraí is gá chun faireachán éifeachtach a 
dhéanamh ar an aistriú digiteach agus ar 
na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2 
agus ar a mhéid a bhaintear amach na 
spriocanna digiteacha a leagtar amach in 
Airteagal 4. Áireofar leis sin faisnéis 
ábhartha ar infhaighteacht agus 
inrochtaineacht speictrim. I gcás nach 
bhfuil na staitisticí ábhartha ó na Ballstáit 
ar fáil fós, féadfaidh an Coimisiún 
modheolaíocht mhalartach bailithe sonraí a 
úsáid, amhail staidéir nó sonraí a bhailiú go 
díreach ó na Ballstáit, i gcomhairle leis na 
Ballstáit. Ní dhéanfaidh úsáid na 
modheolaíochta malartaí bailithe sonraí 
difear do chúraimí Eurostat mar a leagtar 
síos iad i gCinneadh 2012/504/AE ón 
gCoimisiún47.

__________________ __________________
47 Cinneadh 2012/504/AE ón gCoimisiún 47 Cinneadh 2012/504/AE ón gCoimisiún 
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an 17 Meán Fómhair 2012 maidir le 
Eurostat (IO L 251, 18.9.2012, lch. 49).

an 17 Meán Fómhair 2012 maidir le 
Eurostat (IO L 251, 18.9.2012, lch. 49).

Leasú 93

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Saineoidh an Coimisiún, i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, treochtaí 
réamh-mheasta ar leibhéal an Aontais 
maidir le baint amach gach ceann de na 
spriocanna digiteacha, a bheidh ina 
mbunús don fhaireachán agus do na 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach. I gcás inar gá, i 
bhfianaise forbairtí teicniúla, 
eacnamaíocha nó sochaíocha, tabharfaidh 
an Coimisiún ceann amháin nó níos mó de 
na treochtaí réamh-mheasta sin cothrom le 
dáta.

(3) Saineoidh an Coimisiún, i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, agus 
critéir shoiléire á n-úsáid aige, treochtaí 
réamh-mheasta ar leibhéal an Aontais 
maidir le baint amach gach ceann de na 
spriocanna digiteacha, a bheidh ina 
mbunús don fhaireachán agus do na 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach. I gcás inar gá, i 
bhfianaise forbairtí teicniúla, 
eacnamaíocha nó sochaíocha, tabharfaidh 
an Coimisiún ceann amháin nó níos mó de 
na treochtaí réamh-mheasta sin cothrom le 
dáta.

Leasú 94

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Déanfaidh an Coimisiún 
faireachán ar dhul chun cinn na 
mBallstát, go háirithe maidir le cur chun 
feidhme beart chun cearta oibrithe, 
sláinte agus sábháilteacht cheirde sa 
timpeallacht dhigiteach a dhaingniú agus 
cosaint na mbeart sin ar úsáid mhí-
úsáideach uirlisí digiteacha.

Leasú 95

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Sa tuarascáil maidir le ‘Staid na 
Deacáide Digití’, soláthróidh an Coimisiún 
measúnú ar dhul chun cinn aistriú digiteach 
an Aontais i leith na spriocanna digiteacha 
a leagtar amach in Airteagal 4 agus ar an 
méid a bhfuil na cuspóirí ginearálta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 agus na 
prionsabail a gcumhdaítear sa [cuir isteach 
teideal an dearbhaithe shollúnta] á 
gcomhlíonadh chomh maith. Bunófar an 
measúnú ar an dul chun cinn arna 
dhéanamh, go háirithe, ar an anailís agus ar 
na heochairtháscairí feidhmíochta in DESI 
i gcomparáid le treochtaí réamh-mheasta ar 
leibhéal an Aontais, agus i gcás inarb 
infheidhme, i gcomparáid le treochtaí 
réamh-mheasta náisiúnta agus, i gcás inarb 
infheidhme, ar bhunú Tionscadal 
Ilnáisiúnta agus ar an dul chun cinn ina 
dtaobh.

(2) Sa tuarascáil maidir le ‘Staid na 
Deacáide Digití’, soláthróidh an Coimisiún 
measúnú ar dhul chun cinn aistriú digiteach 
an Aontais i leith na spriocanna digiteacha 
a leagtar amach in Airteagal 4 agus ar an 
méid a bhfuil na cuspóirí ginearálta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 agus na 
prionsabail a gcumhdaítear sa [cuir isteach 
teideal an dearbhaithe shollúnta] á 
gcomhlíonadh chomh maith. Bunófar an 
measúnú ar an dul chun cinn arna 
dhéanamh, go háirithe, ar an anailís agus ar 
na heochairtháscairí feidhmíochta in DESI 
i gcomparáid le treochtaí réamh-mheasta ar 
leibhéal an Aontais, agus i gcás inarb 
infheidhme, i gcomparáid le treochtaí 
réamh-mheasta náisiúnta agus, i gcás inarb 
infheidhme, ar bhunú Tionscadal 
Ilnáisiúnta agus ar an dul chun cinn ina 
dtaobh. Áireofar sa tuarascáil freisin 
measúnú ar na tionchair dhearfacha agus 
dhiúltacha i margadh an tsaothair, ina 
mbreathnaítear ar neamhréir scileanna 
agus ina ndéantar anailís ar na bearta a 
glacadh chun aghaidh a thabhairt orthu 
sin, de réir aoisghrúpa agus inscne, agus 
ar chuimsiú daoine faoi mhíchumas. 
Déanfar anailís sa tuarascáil ar thionchar 
an digitithe ar ghrúpaí leochaileacha, go 
háirithe iad siúd i gcineálacha 
neamhchaighdeánacha oibre, amhail 
conarthaí gan íosmhéid uaireanta agus 
oibrithe ardáin, agus daoine 
féinfhostaithe, chomh maith le tionchar 
an digitithe ar rioscaí síceasóisialta, 
contúirt, neamhshláine, neamhoird 
mhatánchnámharlaigh agus sláinte 
intinne, agus ní mór a áirithiú leis go 
mbainfear amach na spriocanna sin i 
gcomhréir le reachtaíocht an Aontais 
amhail Treoir 2003/88/EC1a, Treoir 
89/391/EEC1b, Treoir 90/270/EEC1c, 
Treoir 2019/11521d, Treoir 2019/11581e, 
colún Eorpach an Phlean Gníomhaíochta 
um Chearta Sóisialta agus Creat 
Straitéiseach nua an Aontais Eorpaigh 
maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an 
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obair 2021-2027.
____________
1a Treoir 2003/88/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
4 Samhain 2003 maidir le gnéithe áirithe 
d'eagrú ama oibre (IO L 299, 18.11.2003, 
lch. 9).
1b Treoir 89/391/CEE ón gComhairle an 
12 Meitheamh 1989 maidir le bearta a 
thabhairt isteach chun feabhsuithe ar 
shábháilteacht agus ar shláinte oibrithe 
ag an obair a spreagadh (IO L 183, 
29.6.1989, lch. 1). 
1c Treoir 90/270/CEE ón gComhairle an 
29 Bealtaine 1990 maidir leis na 
híoscheanglais sábháilteachta agus 
sláinte d’obair le trealamh scáileán 
taispeána (IO L 156, 21.6.1990, lch. 14).
1d Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle 
an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí 
oibre trédhearcacha agus intuartha san 
Aontas Eorpach (IO L 186, 11.7.2019, 
lch. 105). 
1e Treoir (AE) 2019/1158 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 20 
Meitheamh 2019 maidir le cothromaíocht 
oibre is saoil do thuismitheoirí agus do 
chúramóirí agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2010/18/AE ón gComhairle, (IO L 
188, 12.7.2019, lch. 79).

Leasú 96

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Sa tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide 
Digití’, féadfaidh an Coimisiún a mholadh 
do na Ballstáit tabhairt faoi bheartais, 
bearta nó gníomhartha i réimsí nach 
ndearnadh go leor dul chun cinn chun na 
spriocanna digiteacha a leagtar amach in 

(3) Sa tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide 
Digití’, féadfaidh an Coimisiún a mholadh 
do na Ballstáit tabhairt faoi bheartais, 
bearta nó gníomhartha i réimsí nach 
ndearnadh go leor dul chun cinn chun na 
spriocanna digiteacha a leagtar amach in 
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Airteagal 4 a bhaint amach, nó féadfaidh sé 
déanamh amhlaidh i gcás inar 
sainaithníodh bearnaí suntasacha nó easpaí 
bunaithe ar thorthaí na tuarascála ar ‘Staid 
na Deacáide Digití’. Leis na beartais, 
bearta agus gníomhartha sin, féadfar 
aghaidh a thabhairt ar na nithe seo a leanas:

Airteagal 4 a bhaint amach, i gcás nár 
urramaíodh na cuspóirí a leagtar amach 
in Airteagal 2, nó féadfaidh sé déanamh 
amhlaidh i gcás inar sainaithníodh bearnaí 
suntasacha nó easpaí bunaithe ar thorthaí 
na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’. 
Leis na beartais, bearta agus gníomhartha 
sin, féadfar aghaidh a thabhairt ar na nithe 
seo a leanas:

Leasú 97

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) na rioscaí a d’fhéadfadh moill a 
chur ar chur chun feidhme gach sprice 
digití agus an tionchar ar spriocanna 
digiteacha eile a bhaint amach;

Leasú 98

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Déanfar anailís sa tuarascáil ar 
má tá na pleananna le haghaidh claochlú 
digiteach chun na spriocanna in Airteagal 
4 a bhaint amach i gcomhréir le Colún 
Eorpach na gCeart Sóisialta, leis an 
Dearbhú maidir le Cearta agus 
Prionsabail Dhigiteacha Eorpacha agus 
leis na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe.

Leasú 99

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(6b) Tabharfar aghaidh sa tuarascáil, 
go háirithe, ar bhearta atá molta chun 
cosaint oibrithe a áirithiú ó éifeachtaí 
diúltacha an digitithe.

Leasú 100

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Faoi [sé mhí tar éis theacht i 
bhfeidhm an Chinnidh seo- dáta sonrach le 
cur isteach ag Oifig na bhFoilseachán], 
cuirfidh Ballstáit a dtreochláir 
straitéiseacha Náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach faoi bhráid an 
Choimisiúin, treochláir a bheidh 
comhsheasmhach leis na cuspóirí agus 
spriocanna digiteacha a leagtar amach sa 
Chinneadh seo a bhaint amach ar leibhéal 
an Aontais agus a bheidh ina rannchuidiú 
dá mbaint amach. Cuirfidh Ballstáit agus 
an Coimisiún tionscnaimh ábhartha 
earnálacha san áireamh agus áiritheoidh 
siad comhsheasmhacht leo.

(1) Faoi [12 mí tar éis theacht i 
bhfeidhm an Chinnidh seo- dáta sonrach le 
cur isteach ag Oifig na bhFoilseachán], 
cuirfidh Ballstáit a dtreochláir 
straitéiseacha Náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach faoi bhráid an 
Choimisiúin, treochláir a bheidh 
comhsheasmhach leis na cuspóirí agus 
spriocanna digiteacha a leagtar amach sa 
Chinneadh seo a bhaint amach ar leibhéal 
an Aontais agus a bheidh ina rannchuidiú 
dá mbaint amach. Cuirfidh na Ballstáit 
agus an Coimisiún tionscnaimh ábhartha 
earnálacha, agus costais chomhshaoil 
agus shóisialta, san áireamh agus 
áiritheoidh siad comhsheasmhacht leo.

Leasú 101

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na príomhbheartais a cuireadh chun 
feidhme, a glacadh agus atá beartaithe, 
bearta agus gníomhartha ar rannchuidithe 
iad do na cuspóirí agus na spriocanna 
digiteacha a leagtar amach in Airteagail 2 
agus 4;

(a) na príomhbheartais a cuireadh chun 
feidhme, a glacadh agus atá beartaithe, 
bearta agus gníomhartha ar rannchuidithe 
iad do na cuspóirí agus na spriocanna 
digiteacha a leagtar amach in Airteagail 2 
agus 4, lena n-áirítear na beartais, na 
bearta agus na gníomhaíochtaí atá dírithe 
ar na grúpaí is leochailí, go háirithe 
daoine faoi mhíchumas agus daoine ó 
chúlraí faoi mhíbhuntáiste;
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Leasú 102

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) treochtaí réamh-mheasta náisiúnta 
ar rannchuidithe iad do spriocanna 
ábhartha digiteacha ar féidir iad a thomhas 
ar an leibhéal náisiúnta;

(b) treochtaí réamh-mheasta náisiúnta 
ar rannchuidithe iad do spriocanna 
ábhartha digiteacha ar féidir iad a thomhas 
ar an leibhéal náisiúnta agus an chaoi a 
bpríomhshruthaítear na cuspóirí sna 
conairí sin;

Leasú 103

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an tionchar a mheastar a bheidh ar 
gach sprioc digiteach de thoradh na 
mbeartas, na mbeart agus na ngníomhartha 
a cuireadh chun feidhme, a glacadh agus 
atá beartaithe;

(c) an tionchar a mheastar a bheidh ar 
gach sprioc digiteach, arna miondealú de 
réir aoisghrúpa agus inscne, de thoradh na 
mbeartas, na mbeart agus na ngníomhartha 
a cuireadh chun feidhme, a glacadh agus 
atá beartaithe;

Leasú 104

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) leithdháileadh acmhainní 
airgeadais;

(c) leithdháileadh acmhainní 
airgeadais, i gcomhréir le hurraim do 
chearta ceardchumainn agus oibrithe, 
amhail sláinte agus sábháilteacht, an 
ceart dul ar stailc, cómhargáil a 
dhéanamh agus comhghníomhaíocht a 
ghlacadh;

Leasú 105

Togra le haghaidh Cinnidh
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Airteagal 7 – mír 3 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) ceapadh iad in éineacht leis na 
comhpháirtithe sóisialta, agus is cuid den 
phróiseas cur chun feidhme agus 
meastóireachta iad.

Leasú 106

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Oibreoidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún i ndlúthchomhar lena chéile 
chun bealaí a shainaithint le haghaidh a 
thabhairt ar easnaimh i réimsí nár leor an 
dul chun cinn iontu chun ceann amháin nó 
níos mó de na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint 
amach nó i gcás inar sainaithníodh bearnaí 
suntasacha nó easpaí bunaithe ar thorthaí 
na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’. 
Cuirfear san áireamh san anailís sin, go 
háirithe, acmhainneachtaí éagsúla na 
mBallstát rannchuidiú le roinnt de na 
spriocanna digiteacha agus an riosca gur 
féidir go mbeidh éifeacht díobhálaí ag 
moilleanna i dtaobh roinnt de na 
spriocanna sin ar bhaint amach spriocanna 
digiteacha eile.

(1) Oibreoidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún i ndlúthchomhar lena chéile 
chun bealaí a shainaithint le haghaidh a 
thabhairt ar easnaimh i réimsí nár leor an 
dul chun cinn iontu chun ceann amháin nó 
níos mó de na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 nó na 
cuspóirí in Airteagal 2 a bhaint amach nó i 
gcás inar sainaithníodh bearnaí suntasacha 
nó easpaí bunaithe ar thorthaí na tuarascála 
ar ‘Staid na Deacáide Digití’. Cuirfear san 
áireamh san anailís sin, go háirithe, 
acmhainneachtaí éagsúla na mBallstát 
rannchuidiú le roinnt de na spriocanna 
digiteacha, na costais a bhaineann le gan 
iad a bhaint amach, agus iarmhairtí na 
moilleanna ar roinnt de na spriocanna sin a 
bhaint amach i ndáil le spriocanna 
digiteacha eile a bhaint amach.

Leasú 107

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Laistigh de dhá mhí ó fhoilsiú na 
tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, 
féachfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
le réamhbharúlacha na mBallstát a phlé, go 

(2) Laistigh de dhá mhí ó fhoilsiú na 
tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, 
féachfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
le réamhbharúlacha na mBallstát a phlé, go 
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háirithe a mhéid a bhaineann le beartais, 
bearta agus gníomhartha a mhol an 
Coimisiún sa tuarascáil ar ‘Staid na 
Deacáide Digití’.

háirithe a mhéid a bhaineann le beartais, 
bearta agus gníomhartha a mhol an 
Coimisiún sa tuarascáil ar ‘Staid na 
Deacáide Digití’ agus réimsí comhair, 
cúnaimh agus tacaíochta a d’fhéadfadh 
an Coimisiún a chur ar fáil do na 
Ballstáit i bhfianaise ganntanais agus 
bearnaí sainaitheanta.

Leasú 108

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Laistigh de cúig mhí ó fhoilsiú na 
tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, 
cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann 
coigeartuithe ar a dtreochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
faoi bhráid an Choimisiúin, ar 
coigeartuithe iad lena gcuimseofar beartais, 
bearta agus gníomhartha a bhfuil sé ar 
intinn ag na Ballstáit tabhairt fúthu, lena n-
áireofar, i gcás inarb ábhartha, moltaí le 
haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta chun dul 
chun cinn a chothú sna réimsí lena 
mbaineann na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 agus chun na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2 a 
chomhlíonadh. Má mheasann Ballstát nach 
gá aon ghníomh agus nach gá a threochlár 
straitéiseach Náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach a thabhairt cothrom le 
dáta, tabharfaidh sé a chúiseanna i 
scríbhinn.

(3) Laistigh de chúig mhí ó fhoilsiú na 
tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, 
cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann 
coigeartuithe ar a dtreochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
faoi bhráid an Choimisiúin, ar 
coigeartuithe iad lena gcuimseofar beartais, 
bearta agus gníomhartha a bhfuil sé ar 
intinn ag na Ballstáit tabhairt fúthu, lena n-
áireofar, i gcás inarb ábhartha, moltaí le 
haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta chun dul 
chun cinn a chothú ní hamháin sa digitiú 
ach freisin sa chuimsiú sóisialta, cuimsiú 
sa mhargadh saothair agus cuimsiú 
inscne do mhná in ETIM, sna réimsí lena 
mbaineann na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 agus chun na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2 a 
chomhlíonadh. Má mheasann Ballstát nach 
gá aon ghníomh agus nach gá a threochlár 
straitéiseach Náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach a thabhairt cothrom le 
dáta, tabharfaidh sé a chúiseanna i 
scríbhinn.

Leasú 109

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 9 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Tar éis don Choimisiún beartais, 
bearta nó gníomhartha a mholadh faoi 
Airteagal 6 (3), má theipeann ar Bhallstát 
na coigeartuithe iomchuí ar a threochlár 
straitéiseach náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach a chur chun feidhme 
gan cúiseanna leormhaithe a thabhairt, 
féadfaidh an Coimisiún moladh a ghlacadh, 
lena n-áirítear anailís shonrach ar an 
mbealach arbh fhéidir leis an teip seo 
tionchar a imirt ar bhaint amach chuspóirí 
agus spriocanna digiteacha an Chinnidh 
seo.

(1) Tar éis don Choimisiún beartais, 
bearta nó gníomhartha a mholadh faoi 
Airteagal 6 (3), go háirithe maidir le 
cearta ceardchumainn agus oibrithe sa 
timpeallacht dhigiteach a urramú, má 
theipeann ar Bhallstát na coigeartuithe 
iomchuí ar a threochlár straitéiseach 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
a chur chun feidhme gan cúiseanna 
leormhaithe a thabhairt, féadfaidh an 
Coimisiún moladh a ghlacadh, lena n-
áirítear anailís shonrach ar an mbealach 
arbh fhéidir leis an teip seo tionchar a imirt 
ar bhaint amach chuspóirí agus spriocanna 
digiteacha an Chinnidh seo.

Leasú 110

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 10 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Oibreoidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit i gcomhar le geallsealbhóirí, go 
háirithe lucht acadúil agus 
comhpháirtithe sóisialta, maidir leis an 
aistriú digiteach, mar aon leis an tionchar 
a bheidh ag an aistriú digiteach ar 
chearta oibrithe, ionas go gcuirfear gach 
gné shóisialta agus dhaonna san áireamh 
maidir le forbairt agus cur chun feidhme 
na mbeartas ábhartha.

Leasú 111

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Oibreoidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar le páirtithe leasmhara 
príobháideacha agus poiblí, lena n-áirítear 
comhpháirtithe sóisialta, le haghaidh 
faisnéis a bhailiú agus beartais, bearta agus 

(1) Oibreoidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, le 
geallsealbhóirí ábhartha príobháideacha 
agus poiblí, lena n-áirítear comhpháirtithe 
sóisialta, gníomhaireachtaí an Aontais 
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gníomhartha molta a fhorbairt chun críoch 
cur chun feidhme an Chinnidh seo.

agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta le 
haghaidh faisnéis a bhailiú agus beartais, 
bearta agus gníomhartha molta a fhorbairt 
chun críoch cur chun feidhme an Chinnidh 
seo.

Leasú 112

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le 
páirtithe leasmhara príobháideacha agus 
poiblí, lena n-áirítear comhpháirtithe 
sóisialta, i gcomhréir leis an reachtaíocht 
náisiúnta, agus a dtreochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
agus coigeartuithe ar na treochláir sin á 
nglacadh acu.

(2) Oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le 
páirtithe leasmhara príobháideacha agus 
poiblí, lena n-áirítear comhpháirtithe 
sóisialta agus an tsochaí shibhialta, i 
gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta, 
agus a dtreochláir straitéiseacha náisiúnta 
maidir leis an Deacáid Dhigiteach agus 
coigeartuithe ar na treochláir sin á 
nglacadh acu.

Leasú 113

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is é an cuspóir ginearálta a bheidh 
leis na Tionscadail Ilnáisiúnta baint amach 
na spriocanna digiteacha a éascú.

(1) Is é an cuspóir ginearálta a bheidh 
leis na Tionscadail Ilnáisiúnta baint amach 
na spriocanna digiteacha a éascú mar a 
leagtar amach in Airteagail 2 agus 4 a 
éascú.

Leasú 114

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) feabhas a chur ar an gcomhar idir 
an tAontas agus na Ballstáit cuspóirí na 
Deacáide Digití a bhaint amach;

(a) feabhas a chur ar an gcomhar idir 
an tAontas, lena n-áirítear 
gníomhaireachtaí an Aontais, na Ballstáit 
agus na comhpháirtithe sóisialta maidir le 
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cuspóirí na Deacáide Digití a bhaint 
amach;

Leasú 115

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) scileanna digiteacha do 
shaoránaigh agus d’oibrithe a chur chun 
cinn trí oideachas, oiliúint agus foghlaim 
ar feadh an tsaoil d’ardchaighdeán, lena 
n-áirítear athoiliúint agus uasoiliúint a 
gcuid oibrithe arna gcistiú ag fostóirí;

Leasú 116

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) barr feabhais teicneolaíochta agus 
iomaíochas tionsclaíoch an Aontais a 
threisiú sna teicneolaíochtaí, táirgí 
digiteacha, seirbhísí digiteacha agus 
bonneagair dhigiteacha chriticiúla atá 
riachtanach le haghaidh téarnamh 
eacnamaíoch agus rathúnais agus le 
haghaidh shlándáil agus shábháilteacht an 
tsaoránaigh;

(b) barr feabhais teicneolaíochta agus 
iomaíochas tionsclaíoch an Aontais a 
threisiú sna teicneolaíochtaí, táirgí 
digiteacha, seirbhísí digiteacha agus 
bonneagair dhigiteacha chriticiúla atá 
riachtanach le haghaidh téarnamh 
eacnamaíoch, rathúnais, folláine agus le 
haghaidh shlándáil agus shábháilteacht na 
ndaoine aonair, chomh maith le hoiliúint 
dhigiteach, athoiliúint agus uasoiliúint, 
chun slándáil na fostaíochta i margadh an 
tsaothair sa ré dhigiteach a áirithiú;

Leasú 117

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) aghaidh a thabhairt ar laigí agus 
spleáchais straitéiseacha an Aontais ar fud 
shlabhraí an tsoláthair dhigitigh;

(c) aghaidh a thabhairt ar laigí agus 
spleáchais straitéiseacha, geografacha 
agus déimeagrafacha an Aontais ar fud 
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shlabhraí an tsoláthair dhigitigh;

Leasú 118

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) rannchuidiú le claochlú digiteach 
inbhuanaithe an tsochaí agus an 
gheilleagair a rachaidh chun tairbhe gach 
gnólachta agus saoránaigh ar fud an 
Aontais;

(e) rannchuidiú le claochlú digiteach 
inbhuanaithe na sochaí agus an 
gheilleagair a rachaidh chun tairbhe do 
gach gnólacht, agus don tsochaí ina 
hiomláine, lena n-áirítear iad siúd atá 
lasmuigh de mhargadh an tsaothair, ar 
fud an Aontais;

Leasú 119

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) scileanna digiteacha do 
shaoránaigh agus d’oibrithe a chur chun 
cinn trí oiliúint agus athoiliúint agus uas-
sciliú ardcháilíochta chun iad a ailíniú le 
héilimh mhargadh an tsaothair, lena n-
áirítear iad siúd atá gar d’aois scoir agus 
grúpaí eile faoi mhíbhuntáiste amhail 
mná, daoine faoi mhíchumas agus an 
óige;

Leasú 120

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 13 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Is féidir le tír chomhlachaithe de 
chuid an Aontais a bheith rannpháirteach 
i rannpháirtíocht an Tionscadail 
Ilnáisiúnta, i gcás ina bhfuil gá leis an 
rannpháirtíocht sin chun gnóthú 
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spriocanna digiteacha an Aontais, na 
mBallstát agus na stát comhlachaithe de 
chuid an Aontais a éascú.

Leasú 121

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 13 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Is féidir le heintitis eile, cibé acu 
poiblí nó príobháideach, rannchuidiú le 
Tionscadail Ilnáisiúnta i gcás inarb 
iomchuí.

(3) Is féidir le heintitis eile, cibé acu 
poiblí nó príobháideach, rannchuidiú le 
Tionscadail Ilnáisiúnta i gcás inarb 
iomchuí. Níor cheart go mbeadh srianta 
ar infhaighteacht thorthaí na dtionscadal 
do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí 
san Aontas mar thoradh ar 
ranníocaíochtaí príobháideacha.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT 
AN TOMHALTÓRA

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Ivars Ijabs

RÉASÚNÚ GEARR

An 9 Márta 2021, ghlac an Coimisiún Eorpach an Teachtaireacht dar teideal The 2030 Digital 
Compass: The European way for the Digital Decade [Compás Digiteach 2030: an modh 
Eorpach don Deacáid Dhigiteach] (‘An Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach’) mar 
fhreagairt ar an nglao ón gComhairle Eorpach ar Chompás Digiteach, lena gcuirtear le 
Straitéis Dhigiteach an Choimisiúin i mí Feabhra 2020. Tá an Teachtaireacht sin 
uaillmhianach toisc go bhfuil sé mar aidhm léi ceannasacht dhigiteach an Aontais a áirithiú i 
dtimpeallacht atá oscailte agus idirnasctha, agus ag an am céanna, beartais a shaothrú lena 
dtugtar an chumhacht do dhaoine agus do ghnólachtaí araon todhchaí dhigiteach inbhuanaithe 
rathúil a bheidh dírithe ar an duine a thapú. Laistigh den chreat sin, déantar bearta freisin chun 
geilleagar Eorpach a bheidh aeráidneodrach, ciorclach agus athléimneach a thógáil. Is é is 
aidhm leis an gClár Beartais sin a áirithiú go mbainfidh AE a chuid spriocanna amach maidir 
le claochlú digiteach a dhéanamh ar gheilleagar na hEorpa agus ar an tsochaí níos leithne, ar 
claochlú é a bheidh i gcomhréir lenár luachanna agus a threiseoidh seasamh domhanda na 
hEorpa ó thaobh na ceannaireachta digití de. Leagtar amach sa Chlár príomhspriocanna a 
bhfuiltear ag dréim leis go mbainfidh an tAontas ina iomláine amach iad faoin spriocdháta 
2030, agus leagtar amach ann freisin sásra rialachais nuálach lena mbaineann comhar bliantúil 
idir institiúidí AE agus údaráis na mBallstát. Tá na spriocanna digiteacha féin bunaithe ar 
cheithre phríomhcholún: scileanna digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachta agus 
digitiú seirbhísí poiblí.

Ó thaobh scileanna digiteacha de, aithnítear go bhfuil saoránaigh na hEorpa, ar an iomlán, go 
mór chun deiridh faoi láthair, agus go bhfuil sé de dhualgas ar an Aontas Eorpach cuidiú leo 
na scileanna a theastaíonn uathu a shealbhú. Cé gurb é an aidhm bunscileanna digiteacha nó 
scileanna digiteacha atá níos airde ná bunscileanna digiteacha a chur ar fáil do dhaonra iomlán 
an Aontais, is é an sprioc réamh-mheasta go mbeidh ar a laghad 80 % de shaoránaigh an 
Aontais feistithe lena leithéid faoi 2030 (meastar gurb é 56 % an figiúr reatha). Tugtar chun 
suntais go bhfuil géarghá leis an oiliúint dhigiteach agus an t-oideachas digiteach chun tacú le 
lucht saothair ina bhféadfaidh daoine scileanna digiteacha speisialaithe a ghnóthú chun poist 
ardcháilíochta thairbhiúla a fháil. Chomh maith leis an sprioc maidir le scileanna digiteacha a 
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bhunaítear leis an bPlean Gníomhaíochta um Cholún an Aontais maidir le Cearta Sóisialta, 
beidh sé mar sprioc ag an Aontas ina theannta sin oideachas a chur ar 20 milliún speisialtóirí i 
dTeicneolaíochtaí Faisnéise agus Cumarsáide (méadú i gcomparáid leis an meastachán reatha 
8 milliún), agus déanfar bearta chun cothromaíocht inscne níos fearr a áirithiú in earnáil a 
bhfuil ceannas mór fós ag na fir uirthi.

Ar an gcaoi chéanna, ní mór bonneagar digiteach na hEorpa a chur i dtreo na gcaighdeán nua-
aimseartha is airde is féidir chun an t-iomaíochas agus an tslándáil a áirithiú. Faoin gClár, faoi 
2030, ba cheart líonraí a bhfuil luas gigighiotáin acu a bheith ar fáil ar choinníollacha 
inrochtana dóibh siúd go léir a bhfuil acmhainn den sórt sin de dhíth orthu nó ag teastáil uathu 
(is ionann an meastachán reatha agus 59 %), agus ba cheart go mbeadh gach limistéar ina 
bhfuil daonra clúdaithe ag 5G (is ionann an meastachán reatha agus díreach 14 %). Faoi 2030, 
ba cheart go mb’fhiú táirgeadh leathsheoltóirí ceannródaíocha inbhuanaithe san Eoraip, 
próiseálaithe san áireamh, agus 20 % de tháirgeacht an domhain ó thaobh luacha de (rud a 
chiallaíonn cumas monaraíochta faoi bhun nóid 5nm, agus nóid 2nm mar sprioc, agus an 
cumas sin 10 n-oiread níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de ná mar atá inniu). Meastar go 
dtáirgeann an Eoraip 10 % faoi láthair. Anuas air sin, ba cheart 10,000 imeall-nód, 
aeráidneodracha a imlonnú san Aontas faoi 2030, ar bhealach a ráthaíonn rochtain ar 
sheirbhísí sonraí aga folaigh íseal pé áit a bhfuil gnólachtaí lonnaithe.

Ó thaobh ár ngnólachtaí de, foráiltear sa Chlár go mbeidh 75 % ar a laghad d’fhiontair 
Eorpacha tar éis glacadh le seirbhísí néalríomhaireachta, mórshonraí agus Intleacht Shaorga 
faoi 2030 (meastar gurb ionann an figiúr reatha agus 26 %). Ba cheart go mbeadh leibhéal 
bunúsach déine digití bainte amach ag níos mó ná 90 % de FBManna Eorpacha faoin 
spriocdháta céanna (is ionann an meastachán reatha agus 60 %). Thairis sin, tabharfar tús áite 
do nuálaíocht cheannródaíoch shuaiteach lena mbaineann an aidhm líon na n-aonbheannach 
san Eoraip a dhúbailt faoi 2030, trí líon na n-arduithe nuálacha san Aontas a mhéadú agus trí 
fheabhas a chur ar an rochtain atá acu ar mhaoiniú.

Is é digitiú seirbhísí poiblí an réimse fócais deiridh don Chlár. Sa chás seo, is é is aidhm leis 
an sprioc uaillmhianach uileghabhálach go mbeidh rochtain iomlán ag gach saoránach ar an 
saol daonlathach agus ar sheirbhísí poiblí ar líne faoi 2030. Ní mór do gach duine san Aontas 
leas a bhaint as timpeallacht dhigiteach den scoth lena n-éascaítear seirbhísí agus uirlisí atá 
éasca le húsáid, éifeachtúil agus pearsantaithe agus a bhfuil ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachais ag baint leo. Beidh gach soláthar príomhsheirbhísí poiblí ar líne ar fáil do 
shaoránaigh agus do ghnólachtaí Eorpacha; Ba cheart rochtain a bheith ag saoránaigh uile na 
hEorpa ar a dtaifid leighis (ríomhthaifid) agus táthar ag súil go n-úsáidfidh 80 % de 
shaoránaigh an Aontais réitigh aitheantais dhigitigh i gcáil éigin mar chuid den saol laethúil.

Mar Rapóirtéir, molaim spiorad foriomlán agus aidhmeanna foriomlána an Togra seo, a 
fhéachann le bonneagar láidir digiteach a chur ar bun chun an bealach a réiteach do thodhchaí 
mhargadh digiteach na hEorpa. Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt chun suntais nach 
léirítear go hiomlán sa téacs gnéithe áirithe atá criticiúil chun na cuspóirí ginearálta agus 
spriocanna digiteacha a bhaint amach. Eadhon, is iad sin Néal Eorpach, chun ardchaighdeáin 
slándála agus phríobháideachais a áirithiú ar fud an Aontais dár saoránaigh; agus cumhachtú 
an Choimisiúin a mhéid a bhaineann le comhordú leis na Ballstáit maidir lena n-oibleagáidí 
faireacháin agus tuairiscithe. 

Maidir leis an gcéad phointe, ós rud é go n-iarrtar leis an Togra go n-áireofaí an saol 
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daonlathach – is é sin le rá toghcháin ar leibhéil éagsúla, reifrinn, bunachair sonraí vótálaithe 
agus níos mó – tá sé ríthábhachtach Néal Eorpach a áirithiú chun na críche sin. Ní beart é seo 
a fhéachann le bacainní a ardú, ná ní gníomh caomhnaitheachta é, ach is gné sábháilteachta 
riachtanach é. Dar liomsa, is ceist ríthábhachtach slándála Eorpaí agus náisiúnta é seo, agus 
beidh sé ina phríomhphointe domsa mar Rapóirtéir. Táim ag tnúth le bhur dtuairimí ar an 
ábhar seo a chloisteáil de réir mar a bhogfaimid ar aghaidh sa phróiseas seo. 

Maidir leis an dara pointe, cumhachtú an Choimisiúin, ba cheart go nglacfadh an Coimisiún 
tuilleadh freagrachta air féin maidir le próiseas agus dul chun cinn na mBallstát a leanúint a 
mhéid a bhaineann le pleananna cur chun feidhme mar aon lena n-oibleagáidí faireacháin, 
meastóireachta agus tuairiscithe. Ní gá go ndéanfadh sé sin dochar do ról Pharlaimint na 
hEorpa, ar cheart í a choinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí freisin.

Ba cheart aird a thabhairt freisin ar an mbealach a gcuireann an Togra seo leis an Seimeastar 
Eorpach, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta. 
Ní mór dúinn na pointí cóineasaithe a chur san áireamh chun comhleanúnachas leis na huirlisí 
agus an reachtaíocht atá ann cheana a áirithiú. Ar deireadh, ní féidir dóthain béime a leagan ar 
a thábhachtaí atá comhtháthú an Mhargaidh Aonair Eorpaigh ag croílár an togra seo, ó thaobh 
tairbhí eacnamaíocha agus sóisialta d’ár saoránaigh, chomh maith leis an ngné straitéiseach 
níos leithne don Aontas ina iomláine. 

Tá sé i gceist agam idirchaidreamh a dhéanamh le Martina Dlabajova, rapóirtéir Renew 
Europe in ITRE, de réir mar a rachaidh an Togra chun cinn. Ós rud é go vótálfaidh IMCO ar 
dtús, beidh ar ár gcumas ardchaighdeáin a leagan síos agus an bealach a réiteach don vótáil 
chríochnaitheach sa suí iomlánach.

 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste 
um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na 
leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Ina Theachtaireacht ‘2030 Digital 
Compass: the European way for the Digital 
Decade[Compás Digiteach 2030: an modh 
Eorpach do na Deich mBliana Digiteacha]’ 

(1) Ina Theachtaireacht dar teideal 
2030 Digital Compass: the European way 
for the Digital Decade [Compás Digiteach 
2030: an modh Eorpach do na Deich 
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an 9 Márta 202131 (‘An Teachtaireacht 
maidir le Compás Digiteach’) leag an 
Coimisiún amach an fhís atá aige do 2030 
saoránaigh agus gnólachtaí a chumhachtú 
leis an gclaochlú digiteach. Maidir le modh 
an Aontais le haghaidh chlaochlú digiteach 
an gheilleagair agus na sochaithe, ba cheart 
go gcuimseodh sé ceannasacht dhigiteach, 
cuimsiú, comhionannas, inbhuanaitheacht, 
athléimneacht, slándáil, caighdeán na 
beatha a fheabhsú, urraim do chearta agus 
do mhianta na saoránach agus ba cheart dó 
rannchuidiú le geilleagar agus sochaí 
dhinimiciúil, éifeachtúil ó thaobh 
acmhainní de agus chothrom san Aontas.

mBliana Digiteacha]’ an 9 Márta 2021 
(‘An Teachtaireacht maidir le Compás 
Digiteach’) leag an Coimisiún amach an 
fhís atá aige do 2030, saoránaigh agus 
gnólachtaí a chumhachtú leis an gclaochlú 
digiteach. Maidir le modh an Aontais le 
haghaidh chlaochlú digiteach an 
gheilleagair agus na sochaithe, ba cheart go 
gcuimseodh sé ceannasacht dhigiteach, 
cuimsiú, comhionannas deiseanna beag 
beann ar reiligiún agus inscne, 
inbhuanaitheacht, inrochtaineacht, 
athléimneacht, slándáil, caighdeán na 
beatha a fheabhsú, urraim do chearta agus 
do mhianta na saoránach agus ba cheart dó 
rannchuidiú le geilleagar agus sochaí 
dhinimiciúil, éifeachtúil ó thaobh 
acmhainní de agus chothrom san Aontas 
agus le margadh aonair atá go hiomlán 
feidhmiúil agus inrochtana.

__________________ __________________
31 Communication from the Commission to 
the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions ‘2030 
Digital Compass:  the European way for 
the Digital Decade’[Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle, chuig an gCoiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus chuig Coiste na Réigiún ‘Compás 
Digiteach 2030: an modh Eorpach do na 
Deich mBliana Digiteacha’] 
COM/2021/118 final/2.

31 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig an gCoiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
agus chuig Coiste na Réigiún dar teideal 
2030 Digital Compass: the European way 
for the Digital Decade [Compás Digiteach 
2030: an modh Eorpach do na Deich 
mBliana Digiteacha] COM/2021/118 
final/2.

Leasú 2

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Mar a leagtar amach sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún lena 
ndéantar an straitéis tionsclaíochta32 nua 
2020 a thabhairt cothrom le dáta, is gá don 
Aontas Eorpach córais theicneolaíochtaí 

(3) Mar a leagtar amach sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún lena 
ndéantar an straitéis tionsclaíochta32 nua 
2020 a thabhairt cothrom le dáta, is gá don 
Aontas Eorpach córais theicneolaíochtaí 
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criticiúla agus earnálacha straitéiseacha a 
shainaithint, aghaidh a thabhairt ar laigí 
straitéiseacha agus ar spleáchais ardriosca a 
bhféadfadh ganntanais soláthair nó rioscaí 
cibearshlándála a bheith mar thoradh orthu, 
agus claochlú digiteach a chothú. Cuireann 
an méid sin i bhfios a thábhachtaí atá sé go 
rachaidh Ballstáit i gcomhar lena chéile 
agus go dtacóidh siad le hiarrachtaí an 
tionscail aghaidh a thabhairt ar na 
spleáchais sin agus riachtanais acmhainne 
straitéiseacha a fhorbairt. Is freagra sé seo 
freisin ar an anailís atá sa Tuarascáil 2021 
um Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach33. 
Faoi chuimsiú na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta agus ullmhúchán na 
bpleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta, ghríosaigh an Coimisiún 
na Ballstáit chun a gcuid díchill i bhfabhar 
Tionscadail Ilnáisiúnta sa réimse digiteach 
a chomhordú. Léirigh an t-eispéireas sin, 
gur gá don Choimisiún tacaíocht a 
thabhairt d’iarrachtaí comhordaithe na 
mBallstát, agus don Aontas sásraí cur chun 
feidhme a chur chun cinn lena n-éascófar 
infheistíochtaí comhpháirteacha chun 
Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú. I gcomhar 
le tionscnaimh eile an Choimisiúin amhail 
an Fhaireachlann um Theicneolaíochtaí 
Criticiúla34 , ba cheart struchtúr rialachais a 
bhunú chun an Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach a chur chun feidhme 
agus ba cheart go gcabhródh an struchtúr 
sin le spleáchais straitéiseacha dhigiteacha 
an Aontais atá ann faoi láthair agus a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a 
shainaithint agus go rannchuideodh sé le 
ceannasacht dhigiteach an Aontais a 
neartú.

criticiúla agus earnálacha straitéiseacha a 
shainaithint, aghaidh a thabhairt ar laigí 
straitéiseacha agus ar spleáchais ardriosca a 
bhféadfadh ganntanais soláthair nó rioscaí 
cibearshlándála a bheith mar thoradh orthu, 
agus claochlú digiteach a chothú. Cuireann 
an méid sin i bhfios a thábhachtaí atá sé go 
rachaidh Ballstáit i gcomhar lena chéile 
agus go dtacóidh siad le hiarrachtaí an 
tionscail aghaidh a thabhairt ar na 
spleáchais sin agus riachtanais acmhainne 
straitéiseacha a fhorbairt. Is freagra sé seo 
freisin ar an anailís atá sa Tuarascáil 2021 
um Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach33. 
Faoi chuimsiú na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta agus ullmhúchán na 
bpleananna náisiúnta téarnaimh agus 
athléimneachta, ghríosaigh an Coimisiún 
na Ballstáit chun a gcuid díchill i bhfabhar 
Tionscadail Ilnáisiúnta sa réimse digiteach 
a chomhordú. Léirigh an t-eispéireas sin, 
gur gá don Choimisiún tacaíocht a 
thabhairt d’iarrachtaí comhordaithe na 
mBallstát, agus don Aontas sásraí cur chun 
feidhme a chur chun cinn lena n-éascófar 
infheistíochtaí comhpháirteacha chun 
Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú. I gcomhar 
le tionscnaimh eile an Choimisiúin amhail 
an Fhaireachlann um Theicneolaíochtaí 
Criticiúla34, ba cheart struchtúr rialachais a 
bhunú chun an Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach a chur chun feidhme 
agus ba cheart go gcabhródh an struchtúr 
sin le spleáchais straitéiseacha dhigiteacha 
an Aontais atá ann faoi láthair agus a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a 
shainaithint agus go rannchuideodh sé le 
ceannasacht dhigiteach an Aontais a 
neartú, agus margadh digiteach oscailte á 
choinneáil ag an am céanna.

__________________ __________________
32 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún, ‘updating the 2020 new 
industrial strategy: Building a stronger 
Single Market for Europe’s recovery’ 

32 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún dar teideal Updating the 2020 
new industrial strategy: Building a 
stronger Single Market for Europe’s 
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[‘Straitéis nua tionsclaíochta 2020 a 
nuashonrú: Margadh Aonair níos láidre a 
thógáil do théarnamh na hEorpa’] , 
5.5.2021 COM(2021) 350 final.

recovery [‘Straitéis nua tionsclaíochta 2020 
a nuashonrú: Margadh Aonair níos láidre a 
thógáil do théarnamh na hEorpa’], 
5.5.2021 COM(2021) 350 final.

33 COM(2021) 750 final of 8.9.2021 – 
‘2021 Strategic Foresight Report - The 
EU’s capacity and freedom to act’ 
[Tuarascáil 2021 um 
Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach - 
Inniúlacht an Aontais Eorpaigh agus an 
tsaoirse chun gníomhú].

33 COM(2021) 750 final an 8.9.2021 – 
‘2021 Strategic Foresight Report - The 
EU’s capacity and freedom to act’ 
[Tuarascáil 2021 um 
Fhadbhreathnaitheacht Straitéiseach - 
Inniúlacht an Aontais Eorpaigh agus an 
tsaoirse chun gníomhú].

34 Action Plan on synergies between civil, 
defence and space industries [Plean 
Gníomhaíochta maidir le sineirgí idir 
tionscail shibhialta, chosanta agus spáis], 
22.2.2021, COM(2021) 70 final, Action 4.

34 Action Plan on synergies between civil, 
defence and space industries [Plean 
Gníomhaíochta maidir le sineirgí idir 
tionscail shibhialta, chosanta agus spáis], 
22.02.2021, COM(2021) 70 final, 
Gníomh 4.

Leasú 3

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip35, cuireadh i dtábhacht gur cheart 
don Eoraip leas a bhaint as acmhainn an 
chlaochlaithe dhigitigh, rud atá ina 
phríomhchumasóir chun cuspóirí an 
Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach. Ba 
cheart don Aontas an claochlú digiteach is 
gá a chur chun cinn agus infheistíocht a 
dhéanamh de bhrí gur cumasóir criticiúil 
iad teicneolaíochtaí digiteacha chun 
spriocanna inbhuanaitheachta an 
Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach i 
roinnt earnálacha éagsúla. Is féidir le 
teicneolaíochtaí digiteacha amhail an 
intleacht shaorga, 5G, an néalríomhaireacht 
agus an imeall-ríomhaireacht agus idirlíon 
na rudaí nithiúla dlús a chur le beartais 
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus 
an comhshaol a chosaint agus tionchar na 
mbeartas sin a uasmhéadú. Ina theannta 
sin, leis an digitiú, cuirtear deiseanna nua 

(4) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip35, cuireadh i dtábhacht gur cheart 
claochlú digiteach na hEorpa a bheith ina 
chumasóir chun an Comhaontú Glas agus 
cuspóirí straitéis thionsclaíoch 
nuashonraithe an Aontais a bhaint amach 
agus chun iomaíochais a mhéadú. Ba 
cheart don Aontas an bealach a réiteach 
do thodhchaí dhigiteach inbhuanaithe 
agus athléimneach. Chuige sin, ba cheart 
dó teicneolaíochtaí digiteacha agus 
bonneagar digiteach a dheartar ar 
bhealach inbhuanaithe, le caighdeáin 
éicidhearthóireachta, a chur chun cinn 
agus infheistíocht a dhéanamh iontu chun 
spriocanna inbhuanaitheachta an 
Chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach in 
go leor earnálacha éagsúla. Is féidir le 
teicneolaíochtaí digiteacha amhail an 
intleacht shaorga, 5G, an néalríomhaireacht 
agus an imeall-ríomhaireacht agus idirlíon 
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ar fáil chun cianfhaireachán a dhéanamh ar 
thruailliú aeir agus uisce, nó chun 
faireachán a dhéanamh ar úsáid fuinnimh 
agus acmhainní nádúrtha agus an úsáid sin 
a optamú. Teastaíonn ón Eoraip earnáil 
dhigiteach ag a bhfuil an inbhuaine ina 
croílár, earnáil lena n-áiritheofar ar bhonn 
infhíoraithe go mbeidh an bonneagar agus 
na teicneolaíochtaí digiteacha níos 
inbhuanaithe agus níos tíosaí ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní agus lena 
rannchuideofar le geilleagar agus sochaí 
inbhuanaithe chiorclach aeráidneodrach i 
gcomhréir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip.

na rudaí nithiúla dlús a chur le beartais 
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus 
an comhshaol a chosaint agus tionchar na 
mbeartas sin a uasmhéadú. Ina theannta 
sin, leis an digitiú, cuirtear deiseanna nua 
ar fáil chun cianfhaireachán a dhéanamh ar 
thruailliú aeir agus uisce, agus chun 
faireachán a dhéanamh ar úsáid fuinnimh 
agus acmhainní nádúrtha agus an úsáid sin 
a optamú. Teastaíonn ón Eoraip earnáil 
dhigiteach ag a bhfuil an inbhuaine ina 
croílár, earnáil lena n-áiritheofar ar bhonn 
infhíoraithe go mbeidh an bonneagar 
digiteach, na seirbhísí digiteacha agus na 
teicneolaíochtaí digiteacha níos 
inbhuanaithe agus níos tíosaí ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní trí 
mhodheolaíocht iomlán ilchritéar um 
measúnú saolré agus lena rannchuideofar 
le geilleagar agus sochaí inbhuanaithe 
chiorclach aeráidneodrach i gcomhréir leis 
an gComhaontú Glas don Eoraip agus le 
Straitéis Chuimsitheach AE um an 
tSoghluaisteacht Inbhuanaithe agus 
Chliste.34a 

__________________ __________________
34a Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig an gCoiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta agus chuig 
Coiste na Réigiún dar teideal Sustainable 
and Smart Mobility Strategy – putting 
European transport on track for the 
future [Straitéis um an tSoghluaisteacht 
Inbhuanaithe agus Chliste– iompar 
Eorpach a chur ar an mbóthar ceart don 
todhchaí] COM/2020/789 final.

35 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus 
chuig Coiste na Réigiún ‘The European 
Green deal’ [an Comhaontú Glas don 
Eoraip], 11.12.2019, COM/2019/640 final.

35 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle 
Eorpach, chuig an gComhairle, chuig 
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún dar 
teideal The European Green deal [an 
Comhaontú Glas don Eoraip], 11.12.2019, 
COM/2019/640 final.
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Leasú 4

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Ba cheart díriú freisin, le beartais 
agus infheistíochtaí maidir le bonneagar 
digiteach, ar nascacht chuimsitheach a 
áirithiú, lena bhfuil rochtain idirlín, 
leathanbhanda agus seirbhísí móibíleacha 
ar fáil agus go bhfuil siad inacmhainne, 
chun an bhearna dhigiteach ar fud an 
Aontais a dhúnadh, agus chun tacú le 
rochtain ar threochtaí cumasaithe do 
leathanbhanda atá ag teacht chun cinn 
agus ar sheirbhísí digiteacha. Is céim 
thábhachtach é deireadh a chur leis na 
bacainní atá ann fós ar thrádáil 
trasteorann le seirbhísí digiteacha chun 
acmhainneacht iomlán an aistrithe 
dhigitigh san Aontas a bhaint amach.

Leasú 5

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4b) Is teicneolaíocht í an Intleacht 
Shaorga (IS) go háirithe a bhfuil gealladh 
fúithi, ar cheart don Eoraip í a fheabhsú. 
Ó chógas go dtí iompar go dtí 
cibearshlándáil agus éifeachtúlacht 
fuinnimh, agus tuilleadh, tá an-ghealladh 
faoi IS go ndéanfar dul chun cinn inár 
sochaí, agus go réiteofar cuid de na 
fadhbanna is mó ar domhan ó thaobh na 
sláinte, an chomhshaoil, an oideachais 
agus na soghluaisteachta de, rud a 
rannchuideoidh le cuspóirí an Aontais a 
bhaint amach agus an margadh 
inmheánach a dhoimhniú.
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Leasú 6

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart na beartais a bheartaítear 
sa Teachtaireachta maidir le Compás 
Digiteach a chur chun feidhme chun na 
gníomhartha a shainmhínítear sa straitéis 
maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a 
mhúnlú a neartú, agus chun tógáil ar 
ionstraimí an Aontais atá ann cheana 
(amhail cláir um Chomhtháthú, an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, 
Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle36, Rialachán 
(AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle37 agus Rialachán (AE) 
2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle38 agus chun tógáil ar na cistí 
arna leithdháileadh le haghaidh claochlú 
digiteach faoi Rialachán (AE) 2021/241 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle39. Dá bhrí sin, leis an 
gCinneadh seo ba cheart Clár Beartais dar 
teideal ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ 
a bhunú chun claochlú digiteach rathúil ar 
gheilleagar agus ar shochaí an Aontais a 
ghnóthú, a bhrostú agus a mhúnlú.

(5) Ba cheart na beartais a bheartaítear 
sa Teachtaireacht maidir le Compás 
Digiteach a chur chun feidhme, chun na 
gníomhartha a shainmhínítear sa straitéis 
maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a 
mhúnlú a neartú, agus chun tógáil ar 
ionstraimí an Aontais atá ann cheana 
(amhail cláir um Chomhtháthú, an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil, 
Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle36, Rialachán 
(AE) 2021/695 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle37 agus Rialachán (AE) 
2021/523 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle38 agus chun tógáil ar na cistí 
arna leithdháileadh le haghaidh aistriú 
digiteach faoi Rialachán (AE) 2021/241 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle39. Dá bhrí sin, leis an 
gCinneadh seo ba cheart Clár Beartais dar 
teideal ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’ 
a bhunú chun claochlú digiteach rathúil a 
bhaint amach, a bhrostú agus a mhúnlú 
mar uirlis chun cuspóirí beartais 
ghinearálta an Aontais a bhaint amach, 
agus ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachais á gcoinneáil ag an am 
céanna.

__________________ __________________
36 Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 29 
Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár um 
Eoraip Dhigiteach agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh (AE) 2015/2240 (IO L 166, 
11.5.2021, lch. 1).

36 Rialachán (AE) 2021/694 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
29 Aibreán 2021 lena mbunaítear an Clár 
don Eoraip Dhigiteach agus lena n-
aisghairtear Cinneadh (AE) 2015/2240 
(IO L 166, 11.5.2021, lch. 1).

37 Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 28 
Aibreán 2021 lena mbunaítear Fís Eorpach 
– an Clár Réime um Thaighde agus um 
Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha 
maidir le rannpháirtíocht agus leathadh 

37 Rialachán (AE) 2021/695 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
28 Aibreán 2021 lena mbunaítear Fís 
Eorpach – an Clár Réime um Thaighde 
agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na 
rialacha maidir le rannpháirtíocht agus 
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agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1290/2013 agus (AE) 
Uimh. 1291/2013 (IO L 170, 12.5.2021, 
lch. 1).

scaipeadh agus lena n-aisghairtear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1290/2013 agus 
(AE) Uimh. 1291/2013 (IO L 170, 
12.5.2021, lch. 1).

38 Rialachán (AE) 2021/523 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Márta 
2021 lena mbunaítear Clár InvestEU agus 
lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/1017 
(IO L 107, 26.3.2021, lch. 30).

38 Rialachán (AE) 2021/523 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
24 Márta 2021 lena mbunaítear Clár 
InvestEU agus lena leasaítear Rialachán 
(AE) 2015/1017 (IO L 107, 26.3.2021, 
lch. 30).

39 Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 12 
Feabhra 2021 lena mbunaítear an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (IO L 57, 
18.2.2021, lch. 17).

39 Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Feabhra 2021 lena mbunaítear an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(IO L 57, 18.2.2021, lch. 17).

Leasú 7

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun conair an Aontais a leanúint 
maidir le luas an chlaochlaithe dhigitigh, 
ba cheart spriocanna digiteacha a shuí. Ba 
cheart na spriocanna sin a nascadh le 
réimsí nithiúla ar cheart dul chun cinn 
comhchoiteann a dhéanamh ina dtaobh 
laistigh den Aontas. Tá na spriocanna 
bunaithe ar na ceithre phríomhphointe a 
sainaithníodh sa Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach gur réimsí 
ríthábhachtacha iad le haghaidh claochlú 
digiteach an Aontais: scileanna digiteacha, 
bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachta 
agus seirbhísí poiblí.

(6) Chun conair an Aontais a leanúint 
maidir le luas an chlaochlaithe dhigitigh, 
ba cheart spriocanna digiteacha a shuí agus 
a bheith faoi threoir cuspóirí sochaíocha 
atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de. Ba cheart na spriocanna 
sin a nascadh le réimsí nithiúla ar cheart 
dul chun cinn comhchoiteann a dhéanamh 
ina dtaobh laistigh den Aontas. Tá na 
spriocanna bunaithe ar na ceithre 
phríomhphointe sa Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach a sainaithníodh gur 
réimsí ríthábhachtacha iad le haghaidh 
chlaochlú digiteach an Aontais: scileanna 
digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú 
gnólachtaí agus seirbhísí poiblí, ar réimsí 
iad ar gá tacú leo a oiread céanna.

Leasú 8

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Ba cheart go mbeadh an digitiú 
ina uirlis don dul chun cinn. Ní mór don 
Aontas tacaíocht dhaonna agus an rogha 
modhanna neamhdhigiteacha 
rannpháirtíochta a ráthú i ngach gné 
lárnach den saol poiblí agus 
príobháideach, go háirithe do dhaoine a 
bhféadfadh bacainní roimh 
rannpháirtíocht dhigiteach a bheith 
rompu go fóill.

Leasú 9

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Tá scileanna digiteacha bunúsacha 
agus ardscileanna digiteacha fíor-
riachtanach chun athléimneacht 
chomhchoiteann shochaí an Aontais a 
threisiú. Beidh saoránaigh a bhfuil cumas 
agus ábaltacht dhigiteach acu in ann leas a 
bhaint as na deiseanna a bhaineann leis an 
Deacáid Dhigiteach. Thairis sin, le 
hoiliúint dhigiteach agus le hoideachas 
digiteach, ba cheart iadsan a bheith ina 
dtacaíocht le go mbeadh lucht saothair ann 
ina bhféadfadh daoine scileanna digiteacha 
speisialaithe a fháil le go mbainfeadh líon 
níos mó acu post ardcháilíochta agus gairm 
bheatha fhiúntach amach ná an líon daoine 
a dhéanann amhlaidh faoi láthair, agus ina 
dtiocfadh coinbhéirseacht idir líon na mban 
agus líon na bhfear a dhéanann amhlaidh. 
Tá bonneagar digiteach inbhuanaithe le 
haghaidh nascachta, micrileictreonaice 
agus an cumas tacair shonraí ollmhóra a 
phróiseáil ina gcumasóirí riachtanacha 
chun leas a bhaint as tairbhí an digitithe, le 
haghaidh forbairtí eile teicneolaíochta agus 
le haghaidh cheannaireacht dhigiteach na 
hEorpa. Tá gá le nascacht shlán den scoth 
le haghaidh gach duine agus gach áit san 

(7) Tá scileanna digiteacha bunúsacha 
agus ardscileanna digiteacha fíor-
riachtanach chun athléimneacht 
chomhchoiteann shochaí an Aontais a 
threisiú. Beidh saoránaigh a bhfuil cumas 
agus ábaltacht dhigiteach acu in ann leas a 
bhaint as na deiseanna a bhaineann leis an 
Deacáid Dhigiteach. Thairis sin, le 
hoiliúint dhigiteach agus le hoideachas 
digiteach, ba cheart iadsan a bheith ina 
dtacaíocht le go mbeadh lucht saothair ann 
ina bhféadfadh daoine scileanna digiteacha 
speisialaithe a fháil le go mbainfeadh líon 
níos mó acu post ardcháilíochta agus gairm 
bheatha fhiúntach amach ná an líon daoine 
a dhéanann amhlaidh faoi láthair, agus 
deireadh a chur le deighiltí inscne, 
sóisialta agus geografacha. Leis an 
bhfoghlaim neamhfhoirmiúil san ionad 
oibre, ba cheart scileanna digiteacha a 
chur ar fáil atá curtha in oiriúint do 
riachtanais an mhargaidh agus, dá bhrí 
sin, ba cheart oiliúint dhigiteach a 
sholáthraíonn fostóirí i bhfoirm foghlama 
trí ghníomhaíocht a aithint agus a chur 
chun cinn ar bhealach coibhéiseach. Ba 
cheart an oiliúint dhigiteach agus an t-
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Eoraip, ceantair thuaithe agus ceantair 
iargúlta40 san áireamh. Tá síorfhás ar na 
riachtanais shochaíocha atá le 
bandaleithead uaslódála agus íoslódála. 
Faoi 2030, ba cheart líonraí ar luas 
gigighiotáin a bheith ar fáil ar 
choinníollacha inrochtana dóibh siúd uile 
a bhfuil a leithéid de thoilleadh ag teastáil 
uathu nó a bhfuil gá acu air. Thairis sin, 
tá micreaphróiseálaithe lárnach cheana 
féin i bhformhór na bpríomh-
luachshlabhraí straitéiseacha, ach 
meastar go mbeidh éileamh níos mó fós 
orthu amach anseo go háirithe ar na cinn 
is nuálaí. Imeall-nóid aerdáidneodracha 
ar ardchaighdeán slándála lena rathófar 
do ghnólachtaí, beag beann ar a suíomh, 
rochtain ar sheirbhísí sonraí ag a mbeidh 
aga folaigh íseal agus toilleadh 
candamach, meastar go mbeidh siad ina 
gcumasóirí criticiúla freisin.

oideachas digiteach a leathnú chuig an 
timpeallacht ghnó, go háirithe chuig 
micrifhiontair agus FBManna chun 
claochlú digiteach éifeachtach a áirithiú.

__________________ __________________
40 Fís fhadtéarmach le haghaidh Cheantair 
Thuaithe an Aontais. COM/2021/345 final.

Leasú 10

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Mar chumasóir bunriachtanach 
chun leas a bhaint as tairbhí an digitithe 
agus le haghaidh tuilleadh forbairtí 
teicneolaíocha, tá gá le bonneagar 
digiteach inbhuanaithe le haghaidh 
nascachta, micrileictreonaice agus an 
chumais próiseála sonraí do 
cheannaireacht dhigiteach na hEorpa. 
Thairis sin, na micreaphróiseálaithe atá 
lárnach cheana féin ag tús fhormhór na 
bpríomh-luachshlabhraí straitéiseacha, 
meastar go mbeidh éileamh níos mó fós 
orthu amach anseo, go háirithe ar na 
cinn is nuálaí. Tá sé fíorthábhachtach na 
hinfheistíochtaí iomchuí a áirithiú arb é 
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is aidhm dóibh borradh a chur faoi 
fhorbairt líonraí 5G, bonneagar 
néalríomhaireachta, cumais 
ríomhaireachta ardfheidhmíochta, 
teicneolaíochtaí ríomhaireachta 
candamaí agus teicneolaíochtaí eile TFC 
atá ag teacht chun cinn. Imeall-nóid 
aerdáidneodracha ar ardchaighdeán 
slándála, acmhainn chandamach agus 
teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, 
ba cheart measúnú cuí a dhéanamh ar a 
rannchuidiú leis an gcomhshaol. Leis an 
mbeartas um fhorbairt líonra, ba cheart 
go gcuirfí teorainn le dúbláil líonraí fíor-
ardluais agus straitéis a ghlacadh a 
bheidh bunaithe ar chomhlántacht líonra 
agus ar idir-inoibritheacht agus aghaidh 
a thabhairt ar an ngá atá leis an deighilt 
dhigiteach a dhúnadh.

Leasú 11

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7b) Tá gá le nascacht iontaofa, ghasta, 
inacmhainne agus shlán le haghaidh 
gach duine agus gach áit san Eoraip, lena 
n-áirítear limistéir thuaithe, shléibhtiúla 
agus iargúlta40. Tá síorfhás ar riachtanais 
na sochaí ar bhandaleithead uaslódála 
agus íoslódála. Faoi 2030, ba cheart 
líonraí ar luas gigighiotáin a bheith ar 
fáil ar choinníollacha inrochtana dóibh 
siúd uile a bhfuil a leithéid de thoilleadh 
ag teastáil uathu nó a bhfuil gá acu air. 
Le comhairliúchán leathan poiblí ina 
mbeidh saoránaigh rannpháirteach ann 
sula n-imscarfar tionscadail bonneagair 
dhigitigh, ba cheart go mbeadh muinín 
agus inghlacthacht mar thoradh air agus 
ba cheart go bhfeabhsófaí dearadh 
tionscadal le riachtanais nithiúla agus 
aiseolas na bpobal áitiúil.
__________________
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40 Fís fhadtéarmach le haghaidh 
Cheantair Thuaithe an Aontais. 
COM(2021) 345 final

Leasú 12

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Diomaite de bheith ina 
gcumasóirí, beidh gach ceann de na 
teicneolaíochtaí thuasluaite i gcroílár táirgí 
nua, próisis mhonaraithe nua agus 
samhlacha nua gnó a bheidh bunaithe ar 
chomhroinnt chóir sonraí sa gheilleagar 
sonraí. Braithfidh claochlú gnólachtaí ar a 
gcumas teicneolaíochtaí digiteacha nua a 
ghlacadh go pras i ngach earnáil, lena n-
áirítear éiceachórais thionsclaíocha agus 
éiceachórais seirbhísí atá ag titim ar gcúl 
faoi láthair.

(8) Beidh gach ceann de na 
teicneolaíochtaí thuasluaite i gcroílár táirgí 
nua, próisis mhonaraithe nua agus 
samhlacha nua gnó a bheidh bunaithe ar 
chomhroinnt chóir agus shlán sonraí sa 
gheilleagar sonraí, agus cosaint 
éifeachtach príobháideachais agus 
cosaint sonraí á n-áirithiú ag an am 
céanna. Braithfidh claochlú gnólachtaí, go 
háirithe micrifhiontair agus FBManna, ar 
a gcumas teicneolaíochtaí digiteacha nua a 
ghlacadh go pras i ngach earnáil, lena n-
áirítear éiceachórais thionsclaíocha agus 
éiceachórais seirbhísí atá ag titim ar gcúl 
faoi láthair. Dá bhrí sin, ní mór do 
ghnólachtaí, go háirithe micrifhiontair 
agus FBManna, tairbhe a bhaint as 
oiliúint sa chlaochlú digiteach agus as 
cúnamh airgeadais, chun bheith mar 
chuid den phróiseas sin.

Leasú 13

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Ba cheart gurb é an digitiú an 
uirlis chun torthaí a bhaint amach do 
shaoránaigh, ós rud é go bhfuil sé 
d’acmhainn aige feabhas a chur ar 
cháilíocht an oideachais, na sláinte nó an 
riaracháin phoiblí, ach má chuirtear 
chun feidhme é ar bhealach mícheart, 
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d’fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do 
bhuiséid phoiblí. Trí éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht an chaiteachais sa digitiú a 
uasmhéadú, déantar an luach is mó a 
fháil ó chinntí caiteachais. Ina theannta 
sin, ós rud é go bhfuil bailiú faisnéise níos 
costasaí agus níos troime i bprionsabal ná 
faisnéis a bailíodh cheana a chomhroinnt, 
ba cheart é a bheith mar aidhm ag na 
Ballstáit a ráthú nach soláthraíonn 
saoránaigh agus gnólachtaí sonraí 
éagsúla ach uair amháin do riarachán 
poiblí.

Leasú 14

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8b) Ba cheart go gcomhlíonfadh 
seirbhísí poiblí digiteacha na 
croíphrionsabail i gcomhréir le moltaí 
ECFE le haghaidh rialtas digiteach. Ba 
cheart a áirithiú leis an bprionsabal 
‘digiteach trí dhearadh’, nuair a mholann 
an rialtas teicneolaíochtaí digiteacha, go 
ndéanfaidh sé athmhachnamh ar phróisis 
phoiblí agus go ndéanfaidh sé athchóiriú 
orthu, go simpleoidh sé nósanna 
imeachta, agus go gcruthóidh sé bealaí 
nua cumarsáide agus rannpháirtíochta le 
geallsealbhóirí. Suíonn an earnáil 
phoiblí, atá faoi thiomáint sonraí, sonraí 
mar shócmhainn straitéiseach agus 
cuireann sí sásraí rochtana, comhroinnte 
agus athúsáide chun cinn chun cinntí a 
dhéanamh agus seirbhísí a dhearadh agus 
a sholáthar ar bhealach níos fearr. Ba 
cheart a áirithiú leis an bprionsabal 
‘rialtas mar ardán’ go ndíreofar, le réimse 
leathan ardán, caighdeán agus uirlisí 
chun comhtháthú agus comhleanúnachas 
san earnáil phoiblí a chothú, ar 
riachtanais úsáideoirí i seirbhísí poiblí.
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Leasú 15

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Braithfidh an saol daonlathach 
agus seirbhísí poiblí go mór freisin ar 
theicneolaíochtaí digiteacha agus dá bhrí 
sin ba cheart rochtain iomlán a bheith ag 
cách orthu, trí thimpeallacht dhigiteach 
den chéad scoth lena soláthrófar seirbhísí 
agus uirlisí atá éasca le húsáid, éifeachtúil 
agus pearsantaithe ag a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachais.

(9) Is féidir leis an saol daonlathach 
agus seirbhísí poiblí tairbhe a bhaint as 
bonneagar digiteach atá slán. Dá bhrí sin, 
ba cheart rochtain iomlán a bheith ag cách 
air, le haghaidh seirbhísí agus uirlisí atá 
éasca le húsáid, éifeachtúil agus 
pearsantaithe ag a bhfuil ardchaighdeáin 
slándála agus phríobháideachais. Ar 
mhaithe le rochtain ar sheirbhísí 
digiteacha poiblí agus príobháideacha ar 
fud an Aontais a fheabhsú agus bacainní 
digiteacha ar fud na mBallstát a bhaint, 
ba cheart Tiachóg na Céannachta Digití 
Eorpaí1a a chur ar fáil d’aon saoránach 
agus gnólacht ar mian leis úsáid a bhaint 
as, agus rialacha an Rialacháin 
Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí á 
gcomhlíonadh ag am céanna.
__________________
1a Togra le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena leasaítear Rialachán 
(AE) Uimh. 910/2014 a mhéid a 
bhaineann le creat a bhunú le haghaidh 
na Céannachta Digití Eorpaí 
(2021/0136(COD)).

Leasú 16

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Maidir le dul chun cinn comhchuí 
cuimsitheach agus seasmhach i dtreo 
claochlú digiteach agus i dtreo spriocanna 
digiteacha an Aontais a bhaint amach, 
teastaíonn cineál rialachais cuimsitheach, 
láidir, iontaofa, solúbtha agus trédhearcach 

(11) Maidir le cur chuige comhchuí 
cuimsitheach i dtaca leis an gclaochlú 
digiteach agus i dtaca le baint amach 
spriocanna digiteacha san Aontas, 
teastaíonn cineál rialachais atá 
cuimsitheach, dírithe ar shaoránaigh agus 
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atá bunaithe ar dhlúthchomhar agus 
comhordú idir institiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais na Ballstáit 
chun é sin a dhéanamh. Le sásra iomchuí, 
ba cheart comhordú a áirithiú ar chóineasú, 
ar chomhsheasmhacht agus ar éifeachtacht 
beartas agus beart ar leibhéal an Aontais 
agus ar an leibhéal náisiúnta. Dá bhrí sin, 
is gá forálacha a leagan síos maidir le sásra 
faireacháin agus comhair chun an 
Teachtaireacht maidir leis an gCompás 
Digiteach a chur chun feidhme.

ar ghnólachtaí, láidir, iontaofa, solúbtha 
agus trédhearcach, atá bunaithe ar 
dhlúthchomhar agus comhordú idir 
institiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais agus na 
Ballstáit chun é sin a dhéanamh. Le sásra 
iomchuí, ba cheart comhordú a áirithiú ar 
chóineasú, ar aistriú dea-chleachtas agus 
ar chomhsheasmhacht agus éifeachtacht 
beartas agus beart ar leibhéal an Aontais 
agus ar an leibhéal náisiúnta agus ba 
cheart go spreagfaí freisin sineirgí 
iomchuí a ghníomhachtú idir cistí an 
Aontais agus cistí náisiúnta, agus idir 
tionscnaimh agus cláir éagsúla an 
Aontais freisin. Chun na críche sin, ba 
cheart don Choimisiún treoirlínte simplí 
agus praiticiúla a fhorbairt chun an leas 
is fearr a bhaint as na sineirgí is oiriúnaí. 
Nuair a chuirtear na nithe sin uile san 
áireamh, is gá forálacha a leagan síos 
maidir le sásra faireacháin agus comhair 
chun an Teachtaireacht maidir leis an 
gCompás Digiteach a chur chun feidhme. 
Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit 
rannpháirtíocht chuimsitheach na sochaí 
sibhialta agus eagraíochtaí tomhaltóirí, 
eagraíochtaí daoine faoi mhíchumas agus 
ionadaithe um chearta digiteacha a 
áirithiú, chun a áirithiú go rachaidh an 
claochlú digiteach chun tairbhe gach 
duine go cothrom.

Leasú 17

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart go n-áireofaí sa sásra sin 
córas feabhsaithe faireacháin chun bearnaí 
in inniúlachtaí straitéiseacha digiteacha an 
Aontais a shainaithint. Ba cheart go n-
áireofaí ann freisin sásra tuairiscithe lena 
ndéanfar tuairisciú, i measc nithe eile, ar an 
dul chun cinn i dtreo na físe 2030 agus ar 
na spriocanna digiteacha comhfhreagracha 

(12) Ba cheart a áireamh sa sásra sin 
córas faireacháin feabhsaithe chun bearnaí 
in inniúlachtaí straitéiseacha digiteacha an 
Aontais a shainaithint, agus béim ar leith á 
leagan ar ghrúpaí leochaileacha amhail 
mná, daoine scothaosta agus leanaí atá i 
mbaol an eisiaimh shóisialta. Ba cheart go 
n-áireofaí ann freisin sásra tuairiscithe lena 
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agus ar staid ghinearálta a gcomhlíonta leis 
na cuspóirí a leagtar amach sa Chinneadh 
seo chomh maith. Ba cheart go suífear leis 
creat comhoibritheach idir an Coimisiún 
agus na Ballstáit ar mhaithe le réitigh a 
shainaithint, le dul i ngleic le laigí agus le 
gníomhartha spriocdhírithe le haghaidh 
leighis éifeachtacha a mholadh.

ndéanfar tuairisciú, i measc nithe eile, ar an 
dul chun cinn i dtreo na físe 2030 agus ar 
na spriocanna digiteacha comhfhreagracha 
agus ar staid ghinearálta a gcomhlíonta leis 
na cuspóirí a leagtar amach sa Chinneadh 
seo chomh maith. Ba cheart go suífear leis 
creat comhoibritheach idir an Coimisiún 
agus na Ballstáit ar mhaithe le réitigh a 
shainaithint, le dul i ngleic le laigí agus le 
gníomhartha spriocdhírithe le haghaidh 
leighis éifeachtacha a mholadh.

Leasú 18

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún tuairisciú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha, 
lena sonrófar méid dhul chun cinn an 
Aontais i ndáil le treochtaí réamh-mheasta 
le haghaidh gach sprioc, le measúnú ar na 
hiarrachtaí is gá chun gach sprioc a bhaint 
amach, lena n-áireofar bearnaí 
infheistíochta in inniúlachtaí digiteacha 
agus feasacht a mhúscailt i dtaobh na 
ngníomhartha is gá chun ceannasacht 
dhigiteach a mhéadú. Sa tuarascáil ba 
cheart go n-áireofaí measúnú ar chur chun 
feidhme tograí rialála ábhartha chomh 
maith le measúnú ar na gníomhartha arna 
ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar 
leibhéal na mBallstát.

(15) Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún tuairisciú a dhéanamh ar cé 
chomh héifeachtach is a ndearnadh 
cuspóirí an Chinnidh seo a 
phríomhshruthú isteach sna tionscadail 
phleanála agus forbartha agus ar aon 
fhadhbanna a sainaithníodh, agus ar an 
dul chun cinn i dtreo na spriocanna 
digiteacha, lena sonrófar méid dhul chun 
cinn an Aontais i ndáil le treochtaí réamh-
mheasta le haghaidh gach sprioc, le 
measúnú ar na hiarrachtaí is gá chun gach 
sprioc a bhaint amach, lena n-áireofar 
bearnaí infheistíochta in inniúlachtaí 
digiteacha, deacrachtaí ar thángthas orthu 
sa phróiseas digitithe agus feasacht a 
mhúscailt i dtaobh na ngníomhartha is gá 
chun ceannasacht dhigiteach a mhéadú, 
agus margadh digiteach oscailte á 
choinneáil ag an am céanna. Sa tuarascáil 
ba cheart go n-áireofaí measúnú ar chur 
chun feidhme tograí rialála ábhartha chomh 
maith le measúnú ar na gníomhartha arna 
ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar 
leibhéal na mBallstát.

Leasú 19
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Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Chun faireachán córasach agus 
dul chun cinn córasach a áirithiú maidir 
leis an gclaochlú digiteach do gach duine 
sa tsochaí, ba cheart don Choimisiún, tar 
éis dó dul i gcomhairle leis na 
geallsealbhóirí ábhartha, ar a laghad na 
heochairtháscairí feidhmíochta seo a 
leanas a ionchorprú i gcás gach sprice 
digití atá san Innéacs um an nGeilleagar 
Digiteach agus an tSochaí Dhigiteach: 
tionchar an digitithe, cion na lárionad 
sonraí ag a bhfuil ardleibhéal 
éicidhearthóireachta, cion na 
gcomhpháirteanna digiteacha a ndéantar 
athchúrsáil orthu, cion de bhuiséid na 
mBallstát atá tiomnaithe don 
inbhuanaitheacht dhigiteach agus don 
nuálaíocht dhigiteach, cion an tsoláthair 
phoiblí ag a bhfuil critéir 
inbhuanaitheachta, cion na cumarsáide 
trí theicneolaíochtaí idir-inoibritheacha 
téacs fíor-ama, cion na ngnólachtaí a 
úsáideann néalríomhaireacht atá 
bunaithe san Aontas agus iad siúd a 
úsáideann uirlisí chun measúnú a 
dhéanamh ar thionchar an digitithe ar an 
gcomhshaol, táscairí inrochtaineachta 
agus atá dírithe ar mhíchumas, cion na 
saoránach a bhaineann úsáid go rialta as 
uirlisí digiteacha áirithe (e.g. 
teileashláinte), an tascáire PRO-SERV, 
cion na seirbhísí poiblí a chuireann an 
prionsabal ‘aonuaire’ i bhfeidhm, agus ar 
an gcaoi sin nach gá do shaoránaigh agus 
do ghnólachtaí faisnéis chaighdeánach 
áirithe a sholáthar ach uair amháin, agus 
an tionchar a mheastar a bheidh ag an 
digitiú ar ionchas saoil. Ba cheart na 
heochairtháscairí feidhmíochta sin a 
ionchorprú freisin sa tuarascáil ón 
gCoimisiún maidir le ‘Staid na Deacáide 
Digití’.
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Leasú 20

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ar bhonn na hanailíse sin, mholfaí 
beartais shonracha, bearta agus 
gníomhartha sa tuarascáil. Agus beartais, 
bearta agus gníomhartha á moladh aige sa 
tuarascáil, ba cheart don Choimisiún na 
nithe seo a leanas a chur san áireamh: na 
sonraí is déanaí atá ar fáil, na gealltanais 
chomhpháirteacha arna nglacadh, na 
beartais agus na bearta arna sainmhíniú ag 
na Ballstáit chomh maith leis an dul chun 
cinn maidir le gníomhartha molta a 
sainaithníodh i dtuarascáil roimhe sin agus 
ar tugadh aghaidh orthu le linn an 
chomhair bhliantúil. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún na nithe seo a 
leanas a chur san áireamh: na difríochtaí 
acmhainneachta atá ag na Ballstáit aonair 
rannchuidiú leis na spriocanna digiteacha a 
bhaint amach, chomh maith leis na beartais 
agus bearta atá ann cheana féin a meastar 
iad a bheith iomchuí chun na spriocanna a 
bhaint amach, fiú murab ann dá n-
éifeachtaí go fóill.

(16) Ar bhonn na hanailíse sin, 
d’áireofaí sa tuarascáil sin beartais, bearta 
agus gníomhartha sonracha molta. Agus 
beartais, bearta agus gníomhartha á moladh 
aige sa tuarascáil, ba cheart don 
Choimisiún na nithe seo a leanas a chur san 
áireamh: na sonraí is déanaí atá ar fáil, na 
gealltanais chomhpháirteacha arna 
nglacadh, na beartais agus na bearta arna 
sainmhíniú ag na Ballstáit chomh maith 
leis an dul chun cinn maidir le gníomhartha 
molta a sainaithníodh i dtuarascáil roimhe 
sin agus ar tugadh aghaidh orthu le linn an 
chomhair bhliantúil. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún a chur san áireamh 
na difríochtaí acmhainneachta atá ag na 
Ballstáit aonair rannchuidiú leis na 
spriocanna digiteacha a bhaint amach agus 
an cumas infheistíocht a dhéanamh sna 
ceithre réimse seo a leanas: scileanna 
digiteacha, bonneagair dhigiteacha, 
digitiú gnólachtaí agus seirbhísí poiblí, 
chomh maith leis na beartais, bearta agus 
gníomhaíochtaí atá i bhfeidhm cheana agus 
a mheastar iad a bheith iomchuí chun na 
cuspóirí agus na spriocanna a bhaint 
amach, fiú murab ann dá n-éifeachtaí go 
fóill.

Leasú 21

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Chun trédhearcacht agus 
rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, ba cheart 
don Choimisiún dul i dteagmháil leis na 

(29) Chun trédhearcacht agus 
rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, ba cheart 
don Choimisiún dul i dteagmháil leis na 
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geallsealbhóirí leasmhara uile. Chuige sin, 
ba cheart don Choimisiún comhoibriú go 
dlúth le geallsealbhóirí lena n-áirítear 
gníomhaithe príobháideacha agus poiblí, 
amhail comhlachtaí arna rialú le dlíthe 
poiblí na n-earnálacha oideachais nó 
sláinte, agus dul i gcomhairle leo faoi 
bhearta chun dlús a chur leis an gclaochlú 
digiteach ar leibhéal an Aontais. Bheadh 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
tábhachtach ar leibhéal na mBallstát 
freisin, go háirithe agus a dtreochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach agus a gcoigeartuithe á 
nglacadh.

geallsealbhóirí leasmhara uile. Chuige sin, 
ba cheart don Choimisiún comhoibriú go 
dlúth le geallsealbhóirí lena n-áirítear 
gníomhaithe príobháideacha agus poiblí, 
amhail comhlachtaí arna rialú le dlíthe 
poiblí na n-earnálacha oideachais nó 
sláinte, mar aon leis an tsochaí shibhialta 
agus dul i gcomhairle leo faoi bhearta chun 
dlús a chur leis an gclaochlú digiteach ar 
leibhéal an Aontais. Agus dul i gcomhairle 
leis na geallsealbhóirí, is gá a bheith 
chomh cuimsitheach agus is féidir agus 
ról a thabhairt do na comhlachtaí sin atá 
ríthábhachtach chun cuidiú le 
rannpháirtíocht na gcailíní agus na mban 
in oideachas digiteach agus i 
ngairmeacha digiteacha, arb é is aidhm 
dóibh an cur chuige is cothroime ó 
thaobh inscne de a chur chun cinn agus 
na treochláir straitéiseacha náisiúnta á 
gcur chun feidhme. Bheadh 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
tábhachtach ar leibhéal na mBallstát 
freisin, go háirithe agus a dtreochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach agus a gcoigeartuithe á 
nglacadh.

Leasú 22

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhar leis na Ballstáit agus é ag 
gníomhú mar chomhordaitheoir Tionscadal 
Ilnáisiúnta, cúnamh a thabhairt do 
Bhallstáit a leas i dTionscadail Ilnáisiúnta a 
shainaithint, treoraíocht a thabhairt maidir 
le roghnú sásraí barrmhaithe cur chun 
feidhme agus cúnamh a chur ar fáil dóibh 
sa chur chun feidhme, nithe a 
rannchuideofar leis an rannpháirtíocht is 
leithne agus is féidir a bhaint amach.

(33) Ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhar leis na Ballstáit agus é ag 
gníomhú mar chomhordaitheoir Tionscadal 
Ilnáisiúnta, cúnamh a thabhairt do 
Bhallstáit a leas i dTionscadail Ilnáisiúnta a 
shainaithint agus iad a chomhordú, 
treoraíocht a thabhairt maidir le roghnú 
sásraí barrmhaithe cur chun feidhme agus 
cúnamh a chur ar fáil dóibh sa chur chun 
feidhme, nithe a rannchuideofar leis an 
rannpháirtíocht is leithne agus is féidir a 
bhaint amach.
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Leasú 23

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 33 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33a) Ba cheart don Choimisiún, do na 
Ballstáit agus do gheallsealbhóirí eile 
tacair sonraí ardcháilíochta 
neamhchlaonta a áirithiú chun aschur 
córas algartamach a fheabhsú agus chun 
muinín agus glacadh tomhaltóirí a 
threisiú.

Leasú 24

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 33 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33b) Tá muinín tomhaltóirí 
ríthábhachtach chun beartais, 
gníomhartha agus tionscadail a fhorbairt 
agus a chur chun feidhme. Ba cheart 
tomhaltóirí a chur ar an eolas go 
leormhaith ar bhealach tráthúil, 
neamhchlaonta, inléite go héasca, 
caighdeánaithe agus inrochtana.

Leasú 25

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) treo soiléir do chlaochlú digiteach 
an Aontais agus do bhaint amach na 
spriocanna digiteacha a shocrú;

(a) treo soiléir agus cuspóirí don 
chlaochlú digiteach a fhónann do 
chuspóirí an Aontais agus do bhaint 
amach na gcuspóirí digiteacha a shocrú;

Leasú 26
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Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) comhar idir institiúidí an Aontais 
agus na Ballstáit a leagan amach agus a 
spreagadh;

(b) comhar idir institiúidí an Aontais 
agus na Ballstáit a leagan amach agus a 
chothú;

Leasú 27

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) comhsheasmhacht, 
inchomparáideacht agus iomláine 
fhaireachán agus thuairisciú an Aontais a 
áirithiú.

(c) comhsheasmhacht, trédhearcacht, 
éifeachtúlacht, inchomparáideacht agus 
iomláine fhaireachán agus thuairisciú an 
Aontais a áirithiú.

Leasú 28

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) timpeallacht dhigiteach a chur chun 
cinn atá dírithe ar an duine, atá 
cuimsitheach, slán agus oscailte agus ina 
bhfuil teicneolaíochtaí agus seirbhísí 
digiteacha lena n-urramaítear do 
phrionsabail agus luachanna an Aontais 
agus lena dtreisítear na prionsabail agus na 
luachanna sin;

(a) timpeallacht dhigiteach a chur chun 
cinn atá dírithe ar an duine, inbhuanaithe, 
cuimsitheach, inrochtana, trédhearcach, 
cothrom ó thaobh inscne de, slán agus 
oscailte agus ina bhfuil teicneolaíochtaí 
agus seirbhísí digiteacha lena n-urramaítear 
prionsabail, cearta agus luachanna an 
Aontais agus lena dtreisítear na 
prionsabail, cearta agus na luachanna sin 
agus ina dtéann an claochlú digiteach 
chun tairbhe gach duine sa tsochaí go 
cothrom;

Leasú 29
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Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) athléimneacht chomhchoiteann na 
mBallstát a threisiú agus an bhearna 
dhigiteach a dhúnadh go háirithe trí 
scileanna digiteacha bunúsacha agus 
speisialaithe do chách a chur chun cinn 
agus forbairt córas oideachais agus oiliúna 
ardfheidhmíochta a chothú;

(b) athléimneacht chomhchoiteann na 
mBallstát a threisiú agus deireadh a chur 
leis an deighilt dhigiteach, go háirithe trí 
scileanna digiteacha bunúsacha agus 
speisialaithe do chách a chur chun cinn, 
agus béim ar leith á leagan ar na grúpaí 
is leochailí, agus forbairt córas oideachais 
agus oiliúna ardfheidhmíochta a chothú, 
lena n-áirítear oiliúint leanúnach i 
scileanna digiteacha d’oibrithe 
gníomhacha, agus scileanna eile a 
fhaightear tríd an bhfoghlaim 
neamhfhoirmiúil, atá inrochtana do 
chách;

Leasú 30

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) ceannasacht dhigiteach a áirithiú go 
háirithe trí bhíthin bonneagar digiteach slán 
agus inrochtana lenar féidir méideanna 
ollmhóra sonraí a phróiseáil agus trína 
gcumasaítear forbairtí teicneolaíochta eile, 
lena dtacófar le hiomaíochas thionscail an 
Aontais;

(c) ceannasacht dhigiteach a áirithiú go 
háirithe trí bhíthin bonneagar digiteach slán 
agus inrochtana lenar féidir méideanna 
ollmhóra sonraí a phróiseáil agus trína 
gcumasaítear forbairtí teicneolaíochta eile, 
lena dtacófar le hiomaíochas thionscail an 
Aontais, chomh maith le nuálaíocht agus 
inbhuanaitheacht micrifhiontar agus 
FBManna, agus margadh digiteach 
oscailte á choinneáil ag an am céanna;

Leasú 31

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) rannchuidiú le fás táirgiúlachta, 
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rathúnas agus forbairt an Mhargaidh 
Aonair Dhigitigh, lena n-áirítear trí 
thrádáil trasteorann a éascú le seirbhísí 
digiteacha, agus bacainní éagóracha ar 
thrádáil agus ar infheistíochtaí a laghdú;

Leasú 32

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) imlonnú agus úsáid cumas 
digiteach a chur chun cinn lena dtabharfar 
rochtain do theicneolaíochtaí digiteacha 
agus sonraí ar bhonn éasca agus cothrom 
chun ardleibhéal déine digití agus 
nuálaíochta i bhfiontair an Aontais, go 
háirithe na cinn bheaga agus meánmhéide, 
a bhaint amach;

(d) imlonnú agus úsáid cumas 
digiteach a chur chun cinn lena dtabharfar 
rochtain do theicneolaíochtaí digiteacha 
agus sonraí ar bhonn éasca agus cothrom, 
agus cosaint ceart bunúsach, lena n-
áirítear slándáil, a áirithiú ag an am 
céanna, chun ardleibhéal oscailteachta 
digití, déine digití agus nuálaíochta i 
bhfiontair an Aontais, go háirithe na cinn 
bheaga agus meánmhéide, a bhaint amach;

Leasú 33

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) forbairt caighdeán rialála a bhfuil 
gné dhomhanda ag baint leo a chur chun 
cinn chun a áirithiú gur féidir le 
cuideachtaí de chuid an Aontais, go 
háirithe FBManna, dul in iomaíocht go 
cothrom feadh slabhraí luacha 
domhanda;

Leasú 34

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) na dálaí is iomchuí a chruthú 
chun teicneolaíochtaí nua agus atá ag 
teacht chun cinn a fhorbairt amhail 
néalríomhaireacht, imeall-ríomhaireacht, 
ríomhaireacht chandamach agus 
ríomhaireacht ardfheidhmíochta agus a 
nglacadh a chur chun cinn i ngnólachtaí 
Eorpacha, ag tacú freisin lena gcumas iad 
a ghlacadh;

Leasú 35

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) rochtain ar líne do chách ar an saol 
daonlathach, ar sheirbhísí poiblí agus ar 
sheirbhísí sláinte agus cúraim a áirithiú, go 
háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste 
lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, lena 
gcuirfear seirbhísí agus uirlisí 
cuimsitheacha, éifeachtúla agus 
pearsantaithe ar fáil a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachta ag baint leo;

(e) rochtain ar líne do chách ar an saol 
daonlathach, ar sheirbhísí poiblí agus ar 
sheirbhísí sláinte agus cúraim atá 
inacmhainne agus ar ardchaighdeán a 
áirithiú, go háirithe do ghrúpaí atá faoi 
mhíbhuntáiste, lena n-áirítear daoine faoi 
mhíchumas agus daoine os cionn 
74 bliana d’aois, lena gcuirfear seirbhísí 
agus uirlisí cuimsitheacha, éifeachtúla, 
idir-inoibritheacha agus pearsantaithe ar 
fáil a bhfuil ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachta ag baint leo; 
éifeachtúlacht na hearnála sláinte a 
mhéadú, an ráta básmhaireachta 
inchoiscthe agus inchóireáilte a laghdú 
agus ionchas saoil a mhéadú, trí 
theileashláinte, seirbhísí sláinte 
móibíleacha, teilileigheas agus cúram 
cónasctha a úsáid;

Leasú 36

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) a áirithiú go ndéanfar digitiú na 
seirbhísí poiblí a fhorbairt i gceantair 
thuaithe, iargúlta agus shléibhtiúla an 
Aontais; úsáid an phrionsabail ‘aonuaire’ 
a chur chun cinn sa riarachán poiblí gan 
dochar don reachtaíocht náisiúnta, do 
chórais dhigiteacha agus do chosaint 
sonraí, agus seirbhísí digiteacha poiblí 
éifeachtacha agus éasca le húsáid á n-
áirithiú ag an am céanna;

Leasú 37

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) a áirithiú go n-úsáidfear digitiú 
agus teicneolaíochtaí atá ag teacht chun 
cinn, amhail IS, i gceart chun na 
bacainní ar an margadh aonair a shárú 
agus chun ardleibhéal cosanta 
tomhaltóirí a áirithiú;

Leasú 38

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) a áirithiú go mbeidh bonneagair 
agus teicneolaíochtaí digiteacha níos 
inbhuanaithe agus níos tíosaí ar 
fhuinneamh agus ar acmhainní agus go 
mbeidh siad ina rannchuidiú do gheilleagar 
agus sochaí inbhuanaithe, ciorclach agus 
aeráidneodrach i gcomhréir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip;

(f) a áirithiú go mbeidh bonneagair 
agus teicneolaíochtaí digiteacha ag éirí 
inbhuanaithe agus tíosach ar fhuinneamh 
agus ar acmhainní mar réamhshocrú agus 
go mbeidh siad ina rannchuidiú do 
gheilleagar agus sochaí inbhuanaithe, 
ciorclach agus aeráidneodrach chun an 
Comhaontú Glas don Eoraip agus 
spriocanna agus cuspóirí comhshaoil an 
Aontais a bhaint amach;
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Leasú 39

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) éiceachórais oideachais, taighde 
agus nuálaíochta a neartú, a 
chomhtháthú agus a nascadh tuilleadh 
chun riachtanais agus éilimh an 
mhargaidh inmheánaigh a chomhlíonadh 
agus chun gach foinse nuálaíochta a 
bhailiú, tacú le fás gnólachtaí 
nuathionscanta, fiontraíocht a chothú 
agus rannchuidiú le margadh 
inmheánach spleodrach a chruthú freisin 
ó thaobh taighde agus nuálaíochta de; 
taighde agus nuálaíocht a chur chun 
cinn, go háirithe i réimsí diansonraí;

Leasú 40

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) éascú a dhéanamh ar dhálaí 
coinbhéirseacha le haghaidh infheistíochtaí 
i gclaochlú digiteach ar fud an Aontais, 
lena n-áirítear trí na sineirgí idir úsáid 
chistí an Aontais agus úsáid cistí náisiúnta 
a neartú, agus trí chur chuige intuartha 
rialála a fhorbairt;

(g) éascú a dhéanamh ar dhálaí 
coinbhéirseacha le haghaidh infheistíochtaí 
i gclaochlú digiteach ar fud an Aontais, go 
háirithe do mhicrifhiontair agus do 
FBManna agus do réigiúin tuaithe, lena 
n-áirítear trí na sineirgí a neartú idir 
tionscnaimh agus cláir éagsúla an 
Aontais, lena n-áirítear Comhghnóthais 
Fís Eorpach, na sineirgí idir cistí an 
Aontais agus cistí náisiúnta agus idir cistí 
príobháideacha agus poiblí, agus 
infheistíocht a chur chun cinn ag an am 
céanna chun tacú le torthaí atá chun 
tairbhe don tsochaí agus don chomhshaol 
agus cuir chuige intuartha rialála a 
fhorbairt chun a áirithiú gur féidir le 
gnólachtaí rochtain a fháil ar chúnamh 
airgeadais le haghaidh claochlú 
digiteach;
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Leasú 41

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) a áirithiú ar bhealach comhordaithe 
agus comhleanúnach go cuirtear gach 
beartas agus clár atá ábhartha do bhaint 
amach na spriocanna digiteacha san 
áireamh le go mbeidh siad ina rannchuidiú 
iomlán don aistriú digiteach.

(h) a áirithiú ar bhealach comhordaithe 
agus comhleanúnach, le rannpháirtíocht 
na sochaí sibhialta, go cuirtear gach 
beartas agus clár atá ábhartha do bhaint 
amach na spriocanna digiteacha san 
áireamh le go mbeidh siad ina rannchuidiú 
iomlán don aistriú digiteach.

Leasú 42

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) ciallaíonn ‘piarmheasúnú’ sásra 
athbhreithniúcháin lenar féidir le Ballstáit 
barúil a thabhairt ar ghnéithe sonracha na 
mbeartas, na mbeart agus na ngníomhartha 
arna moladh ag Ballstát ar leith agus go 
háirithe ar a oiriúnaí is atá siad chun 
rannchuidiú le sprioc sonrach i measc na 
spriocanna digiteacha a leagtar amach in 
Airteagal 4 a bhaint amach, i gcomhthéacs 
an chomhair bhliantúil arna bhunú faoi 
Airteagal 8 agus lenar féidir dea-
chleachtais a mhalartú;

(4) ciallaíonn ‘piarmheasúnú’ sásra 
athbhreithniúcháin lenar féidir le Ballstáit 
barúil a thabhairt ar ghnéithe sonracha na 
mbeartas, na mbeart agus na ngníomhartha 
arna moladh ag Ballstát ar leith agus go 
háirithe ar a éifeachtúla agus a oiriúnaí is 
atá siad chun rannchuidiú le sprioc sonrach 
i measc na spriocanna digiteacha a leagtar 
amach in Airteagal 4 a bhaint amach, i 
gcomhthéacs an chomhair bhliantúil arna 
bhunú faoi Airteagal 8 agus lenar féidir 
dea-chleachtais a mhalartú;

Leasú 43

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) ciallaíonn ‘bunscileanna nó 
scileanna atá níos airde ná bunscileanna’ 
gach duine idir 16 agus 74 bliana d’aois a 
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bhfuil ‘bunscileanna’ digiteacha nó 
scileanna digiteacha ‘atá níos airde ná 
bunscileanna’ acu i ngach ceann de na 
ceithre ghné seo a leanas: faisnéis, 
cumarsáid, réiteach fadhbanna agus 
bogearraí le haghaidh cruthú inneachair.

Leasú 44

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bunscileanna digiteacha ar a laghad 
a bheith ag 80 % díobh siúd idir 16-74 
bliana d’aois;

(a) bunscileanna digiteacha nó 
scileanna digiteacha atá níos airde ná 
bunscileanna digiteacha a bheith ag ar a 
laghad 80 % de shaoránaigh an Aontais;

Leasú 45

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 20 milliún speisialtóirí 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
(TFC) ar a laghad a bheith fostaithe, agus 
cothromaíocht a bheith ann idir mná agus 
fir;

(b) 20 milliún speisialtóirí 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
(TFC) cáilithe ar a laghad, lena gcuirfear 
rochtain na mban ar an réimse sin chun 
cinn agus a laghdófar an bhearna inscne 
dhigiteach chomh maith le deighiltí 
sóisialta nó geografacha;

Leasú 46

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) bonneagair dhigiteacha slána, 
fheidhmiúla agus inbhuanaithe:

(2) teicneolaíochtaí agus bonneagair 
dhigiteacha slána, fheidhmiúla agus 
inbhuanaithe:
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Leasú 47

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) clúdach líonra Gigighiotáin a bheith 
ag gach teaghlach Eorpach, lena mbeidh 
clúdach 5G ag gach limistéar a bhfuil 
daonra ann;

(a) clúdach líonra Gigighiotáin a bheith 
ag gach teaghlach Eorpach, lena mbeidh 
clúdach 5G ag gach limistéar a bhfuil 
daonra ann gan faillí a dhéanamh i 
gceantair iargúlta agus thuaithe;

Leasú 48

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) forbairt seirbhísí agus 
teicneolaíochtaí 6G a chumasú agus na 
cumais ábhartha taighde agus 
nuálaíochta a fhorbairt;

Leasú 49

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) bonneagar néalríomhaireachta 
sonraí iomaíoch agus inbhuanaithe a 
bheith i bhfeidhm ag an Aontas, faoi 
2030, lena ngabhfaidh ardchaighdeáin 
slándála agus phríobháideachais agus 
lena gcomhlíonfar rialacha an Aontais 
maidir le cosaint sonraí, chun tacú le 
ceannasacht dhigiteach an Aontais;

Leasú 50

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3 – pointe a – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na teicneolaíochtaí seo a leanas a 
bheith in úsáid ag 75 % d’fhiontair an 
Aontais ar a laghad:

(a) na teicneolaíochtaí seo a leanas a 
bheith in úsáid ag 75 % d’fhiontair 
ábhartha an Aontais ar a laghad:

Leasú 51

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) digitiú na seirbhísí poiblí: (4) digitiú inbhuanaithe na seirbhísí 
poiblí:

Leasú 52

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) príomhsheirbhísí poiblí a bheith 
100 % inrochtana ar líne ag saoránaigh an 
Aontais agus ag gnólachtaí;

(a) príomhsheirbhísí poiblí a bheith 
100 % inrochtana ar líne ag saoránaigh an 
Aontais agus ag gnólachtaí, lena 
ngabhfaidh ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachais;

Leasú 53

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Déanfaidh an Coimisiún faireachán 
ar dhul chun cinn an Aontais i leith na 
gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagail 2 agus 4. 
Chuige sin, braithfidh an Coimisiún ar an 
Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus 
an tSochaí Dhigiteach (DESI), agus chun 
críocha an chinnidh seo, i gcomhréir le 

(1) Déanfaidh an Coimisiún faireachán 
ar dhul chun cinn an Aontais i leith gach 
ceann de na cuspóirí agus na spriocanna 
digiteacha a leagtar amach in Airteagail 2 
agus 4. Chuige sin, braithfidh an Coimisiún 
ar an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach 
agus an tSochaí Dhigiteach, agus chun 
críoch an chinnidh seo, i gcomhréir le 
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hAirteagal 25 (2), leagfaidh sé amach na 
heochairtháscairí feidhmíochta (‘KPIanna’) 
i leith gach sprioc digiteach i ngníomh cur 
chun feidhme. . .

hAirteagal 25 (2) agus tar éis dul i 
gcomhairle leis na geallsealbhóirí 
ábhartha, leagfaidh sé amach na 
heochairtháscairí feidhmíochta, a bheidh 
dírithe ar thorthaí agus ar thionchar, i 
leith gach sprice digití i ngníomh cur chun 
feidhme, arna ghlacadh faoi 
31 Meitheamh 2023. Beidh na 
heochairtháscairí feidhmíochta seo a 
leanas ar a laghad sa tuarascáil:

Leasú 54

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) tionchar an digitithe ar scileanna 
léitheoireachta, matamaitice agus 
eolaíochta na saoránach agus sciar na 
saoránach, arna n-idirdhealú de réir 
aoisghrúpaí, atá cláraithe i gcúrsaí 
oiliúna arb é is aidhm dóibh feabhas a 
chur ar a gcuid scileanna digiteacha, a 
gcuid eolais ar a gcearta digiteacha agus 
ar leigheasanna, litearthacht sna meáin, 
bréagaisnéis agus rialú ar a sonraí 
pearsanta;

Leasú 55

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 2 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) sciar na lárionad sonraí ina bhfuil 
ardchaighdeáin éicidhearthóireachta 
agus teicneolaíochtaí amhail 
teicneolaíochtaí saorfhuaraithe (‘free-
cooling’ agus ‘free-chilling’) nó ina 
bhfuil athúsáid optamaithe teasa arna 
ghiniúint curtha i bhfeidhm;
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Leasú 56

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 3 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) sciar na gcomhpháirteanna de 
ghléasanna digiteacha agus de 
bhonneagar digiteach arna mbailiú agus 
arna n-athchúrsáil ag deireadh a saolré;

Leasú 57

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 4 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) céatadán den bhuiséad digiteach 
bliantúil de chuid Ballstáit atá dírithe ar 
chur i bhfeidhm inbhuanaithe 
teicneolaíochtaí digiteacha agus 
nuálaíocht na dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe i gcomhréir le cuspóirí 
comhshaoil an Aontais;

Leasú 58

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 5 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) sciar an tsoláthair phoiblí ag a 
bhfuil critéir agus spriocanna 
éigeantacha inbhuanaitheachta, lena 
dtugtar tús áite d’fhoinse oscailte agus 
lena n-áirítear réitigh idir-inoibritheacha;

Leasú 59

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 6 (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) sciar na saoránach a dhéanann 
cumarsáid trí theicneolaíochtaí idir-
inoibritheacha comhrá iomláin agus téacs 
fíor-ama mar ghnáthsheirbhísí 
cumarsáide leictreonaí;

Leasú 60

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 7 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) sciar na ngnólachtaí a bhaineann 
úsáid as néalréitigh atá bunaithe san 
Eoraip chun ceannasacht dhigiteach na 
hEorpa a fheabhsú;

Leasú 61

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 8 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) sciar na ngnólachtaí ábhartha a 
úsáideann uirlis inrochtana agus 
inacmhainne chun measúnú comhshaoil 
a dhéanamh ar a n-úsáid dhigiteach de 
réir modheolaíocht chaighdeánaithe 
ilchritéar um measúnú saolré ar leibhéal 
an Aontais;

Leasú 62

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 9 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) sciar na seirbhísí agus na dtáirgí 
atá inrochtana do chách, lena n-áirítear 
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daoine faoi mhíchumas;

Leasú 63

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 10 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) sciar na saoránach a úsáideann 
seirbhísí amhail teileashláinte, 
teilileigheas, seirbhísí sláinte móibíleacha 
agus cúram cónasctha go rialta;

Leasú 64

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 11 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) an táscaire PRO-SERV;

Leasú 65

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 12 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) sciar na seirbhísí poiblí a bhfuil an 
prionsabal ‘aonuaire’ curtha chun 
feidhme acu;

Leasú 66

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 – pointe 13 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) an tionchar a mheastar a bheidh 
ag an digitiú ar ionchas saoil na 
saoránach agus an ráta básmhaireachta 
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caighdeánaithe inchoiscthe agus 
inchóireáilte;

Leasú 67

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Faoin 31 Meitheamh 2023, 
glacfaidh an Coimisiún gníomh 
tarmligthe maidir le dátaí, formáid agus 
cáilíocht na sonraí arna soláthar ag na 
Ballstáit i ndáil leis an gCinneadh seo.

Leasú 68

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Soláthróidh na Ballstáit don 
Choimisiún go tráthúil na staitisticí agus na 
sonraí is gá don fhaireachán éifeachtach ar 
an aistriú digiteach agus ar a oiread is a 
baineadh amach na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4. Áireofar leis 
sin faisnéis ábhartha ar infhaighteacht agus 
inrochtaineacht speictrim. I gcás nach 
bhfuil na staitisticí ábhartha ó na Ballstáit 
ar fáil fós, féadfaidh an Coimisiún 
modheolaíocht mhalartach bailithe sonraí a 
úsáid, amhail staidéir nó sonraí a bhailiú go 
díreach ó na Ballstáit, i gcomhairle leis na 
Ballstáit. Ní dhéanfaidh úsáid na 
modheolaíochta malartaí bailithe sonraí 
difear do chúraimí Eurostat mar a leagtar 
síos iad i gCinneadh 2012/504/AE ón 
gCoimisiún47.

(2) Soláthróidh na Ballstáit don 
Choimisiún go tráthúil na staitisticí agus na 
sonraí is gá don fhaireachán éifeachtach ar 
an aistriú digiteach agus ar a oiread is a 
baineadh amach na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 agus na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2. 
Áireofar leis sin faisnéis ábhartha ar 
infhaighteacht agus inrochtaineacht 
speictrim. I gcás nach bhfuil na staitisticí 
ábhartha ó na Ballstáit ar fáil fós, féadfaidh 
an Coimisiún modheolaíocht mhalartach 
bailithe sonraí a úsáid, amhail staidéir nó 
sonraí a bhailiú go díreach ó na Ballstáit, i 
gcomhairle leis na Ballstáit. Ní dhéanfaidh 
úsáid na modheolaíochta malartaí bailithe 
sonraí difear do chúraimí Eurostat mar a 
leagtar síos iad i gCinneadh 2012/504/AE 
ón gCoimisiún47.

__________________ __________________
47 Cinneadh 2012/504/AE ón gCoimisiún 
an 17 Meán Fómhair 2012 maidir le 

47 Cinneadh 2012/504/AE ón gCoimisiún 
an 17 Meán Fómhair 2012 maidir le 
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Eurostat (IO L 251, 18.9.2012, lch. 49). Eurostat (IO L 251, 18.9.2012, lch. 49).

Leasú 69

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Saineoidh an Coimisiún, i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, treochtaí 
réamh-mheasta ar leibhéal an Aontais 
maidir le baint amach gach ceann de na 
spriocanna digiteacha, a bheidh ina 
mbunús don fhaireachán agus do na 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach. I gcás inar gá, i 
bhfianaise forbairtí teicniúla, 
eacnamaíocha nó sochaíocha, tabharfaidh 
an Coimisiún ceann amháin nó níos mó 
de na treochtaí réamh-mheasta sin cothrom 
le dáta.

(3) Saineoidh an Coimisiún, i 
ndlúthchomhar leis na Ballstáit, treochtaí 
réamh-mheasta ar leibhéal an Aontais 
maidir le baint amach gach ceann de na 
spriocanna digiteacha, a bheidh ina 
mbunús don fhaireachán agus do na 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach. I gcás inar gá, i 
bhfianaise forbairtí teicniúla, 
eacnamaíocha nó sochaíocha, tabharfaidh 
an Coimisiún na treochtaí réamh-mheasta 
sin cothrom le dáta dá réir sin.

Leasú 70

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 5 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Soláthróidh na Ballstáit don 
Choimisiún go tráthúil an fhaisnéis is gá 
don fhaireachán éifeachtach ar an dul chun 
cinn maidir le cur chun feidhme na 
bprionsabal atá cumhdaithe sa [cuir 
isteach teideal an dearbhaithe shollúnta].

(4) Soláthróidh na Ballstáit don 
Choimisiún go tráthúil an fhaisnéis is gá 
don fhaireachán éifeachtach ar an dul chun 
cinn maidir le cur chun feidhme na 
bprionsabal digiteach mar a 
fhormhuinítear sa [cuir isteach teideal an 
Dearbhaithe shollúnta].

Leasú 71

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le ‘Staid 
na Deacáide Digití’. Is é a bheidh sa 
tuarascáil sin tuarascáil chuimsitheach an 
Choimisiúin maidir leis an dul chun cinn i 
dtaobh chlaochlú digiteach an Aontais, 
agus áireofar inti an tInnéacs um an 
nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach (DESI).

(1) Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le ‘Staid 
na Deacáide Digití’. Is é a bheidh sa 
tuarascáil sin tuarascáil chuimsitheach an 
Choimisiúin maidir leis an dul chun cinn i 
dtaobh chlaochlú digiteach an Aontais, 
agus áireofar inti an tInnéacs um an 
nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach agus eochairtháscairí 
feidhmíochta do gach sprioc digiteach de 
réir Airteagal 5(1) den Chinneadh seo. 
Cuirfear an chéad tuarascáil faoina 
mbráid tráth nach déanaí ná 18 mí tar éis 
don Chinneadh seo teacht i bhfeidhm.

Leasú 72

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Sa tuarascáil maidir le ‘Staid na 
Deacáide Digití’, soláthróidh an Coimisiún 
measúnú ar dhul chun cinn aistriú digiteach 
an Aontais i leith na spriocanna digiteacha 
a leagtar amach in Airteagal 4 agus ar an 
méid a bhfuil na cuspóirí ginearálta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 agus na 
prionsabail a gcumhdaítear sa [cuir isteach 
teideal an dearbhaithe shollúnta] á 
gcomhlíonadh chomh maith. Bunófar an 
measúnú ar an dul chun cinn arna 
dhéanamh, go háirithe, ar an anailís agus ar 
na heochairtháscairí feidhmíochta in DESI 
i gcomparáid le treochtaí réamh-mheasta ar 
leibhéal an Aontais, agus i gcás inarb 
infheidhme, i gcomparáid le treochtaí 
réamh-mheasta náisiúnta agus, i gcás inarb 
infheidhme, ar bhunú Tionscadal 
Ilnáisiúnta agus ar an dul chun cinn ina 
dtaobh.

(2) Sa tuarascáil maidir le ‘Staid na 
Deacáide Digití’, soláthróidh an Coimisiún 
measúnú ar dhul chun cinn aistriú digiteach 
an Aontais i leith na spriocanna digiteacha 
a leagtar amach in Airteagal 4, agus ar 
chomhlíonadh na gcuspóirí ginearálta dá 
dtagraítear in Airteagal 2 agus na 
bprionsabal digiteach mar a 
fhormhuinítear sa [cuir isteach teideal an 
Dearbhaithe shollúnta]. Bunófar an 
measúnú ar an dul chun cinn arna 
dhéanamh, go háirithe, ar an anailís agus ar 
na heochairtháscairí feidhmíochta san 
tInnéacs um an nGeilleagar Digiteach agus 
an tSochaí Dhigiteach i gcomparáid le 
treochtaí réamh-mheasta ar leibhéal an 
Aontais, agus i gcás inarb infheidhme, i 
gcomparáid le treochtaí réamh-mheasta 
náisiúnta agus, i gcás inarb infheidhme, ar 
bhunú Tionscadal Ilnáisiúnta agus ar an dul 
chun cinn ina dtaobh.
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Leasú 73

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Sa tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide 
Digití’, féadfaidh an Coimisiún a mholadh 
do na Ballstáit tabhairt faoi bheartais, 
bearta nó gníomhartha i réimsí nach 
ndearnadh go leor dul chun cinn chun na 
spriocanna digiteacha a leagtar amach in 
Airteagal 4 a bhaint amach, nó féadfaidh sé 
déanamh amhlaidh i gcás inar 
sainaithníodh bearnaí suntasacha nó easpaí 
bunaithe ar thorthaí na tuarascála ar ‘Staid 
na Deacáide Digití’. Leis na beartais, 
bearta agus gníomhartha sin, féadfar 
aghaidh a thabhairt ar na nithe seo a leanas:

(3) Sa tuarascáil ar ‘Staid na Deacáide 
Digití’, féadfaidh an Coimisiún a mholadh 
do na Ballstáit tabhairt faoi bheartais, 
bearta nó gníomhartha i réimsí nach 
ndearnadh go leor dul chun cinn chun na 
spriocanna digiteacha a leagtar amach in 
Airteagal 4 a bhaint amach, i gcás nár 
urramaíodh na cuspóirí a leagtar amach 
in Airteagal 2 nó i gcás inar sainaithníodh 
bearnaí suntasacha, deacrachtaí nó 
ganntanais bunaithe ar thorthaí na 
tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’. 
Leis na beartais, bearta agus gníomhartha 
sin, déanfar aghaidh a thabhairt ar na nithe 
seo a leanas:

Leasú 74

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Féadfar measúnú a dhéanamh ar an 
ngá atá le beartais, beart nó gníomhartha 
breise ar bith a d’fhéadfadh a bheith ag 
teastáil ar leibhéal an Aontais.

(6) Déanfar measúnú sa tuarascáil 
freisin ar an ngá atá le beartais, beart nó 
gníomhartha breise ar bith a d’fhéadfadh a 
bheith ag teastáil ar leibhéal an Aontais.

Leasú 75

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Bainfidh na beartais, bearta agus 
gníomhartha dá dtagraítear i bpointe (a) le 
baint amach chuspóirí agus spriocanna 

(3) Bainfidh na beartais, bearta agus 
gníomhartha dá dtagraítear i bpointe (a) le 
baint amach chuspóirí agus spriocanna 
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digiteacha an Chinnidh seo, ar cuspóirí 
agus spriocanna digiteacha iad lena bhfuil 
feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na 
nithe seo a leanas ar an dáta a chuirtear 
isteach na treochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
nó an coigeartú ar na treochláir sin:

digiteacha an Chinnidh seo, ar cuspóirí 
agus spriocanna digiteacha iad lena bhfuil 
feidhm ag na nithe uile seo a leanas ar an 
dáta a chuirtear isteach na treochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach nó an coigeartú ar na 
treochláir sin:

Leasú 76

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Soláthróidh Ballstáit forbhreathnú 
ginearálta ar an infheistíocht is gá le go 
rannchuideofar leis na cuspóirí agus na 
spriocanna digiteacha a leagtar amach ina 
dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach, maille le 
tuairisc ghinearálta ar fhoinsí na 
hinfheistíochta sin, lena n-áirítear, i gcás 
inarb infheidhme, úsáid bheartaithe chláir 
agus ionstraimí Aontais. Féadfar moltaí le 
haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta a áireamh 
sna treochláir straitéiseacha Náisiúnta 
maidir leis an Deacáid Dhigiteach.

(4) Soláthróidh na Ballstáit 
forbhreathnú ginearálta ar an infheistíocht 
is gá chun cur le baint amach na gcuspóirí 
agus na spriocanna digiteacha a leagtar 
amach ina dtreochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid 
Dhigiteach, maille le tuairisc ghinearálta ar 
fhoinsí na hinfheistíochta sin, lena n-
áirítear, i gcás inarb infheidhme, úsáid 
bheartaithe chláir agus ionstraimí Aontais. 
Áireofar moltaí le haghaidh Tionscadail 
Ilnáisiúnta sna treochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
chun comhar trasteorann a chothú.

Leasú 77

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na 
moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le 
tíortha faoi leith a eisíodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh curtha san áireamh 
ina dtreochláir straitéiseacha náisiúnta 
maidir leis an Deacáid Dhigiteach. I 
gcoigeartuithe ar threochláir straitéiseacha 
Náisiúnta maidir leis an Deacáid 
Dhigiteach, cuirfear san áireamh na 

(5) Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil na 
moltaí is déanaí a bhaineann go sonrach le 
tíortha faoi leith a eisíodh i gcomhthéacs an 
tSeimeastair Eorpaigh curtha san áireamh 
ina dtreochláir straitéiseacha náisiúnta 
maidir leis an Deacáid Dhigiteach agus go 
gcuirfear san áireamh sa chéad timthriall 
eile den Seimeastar Eorpach iad. I 
gcoigeartuithe ar threochláir straitéiseacha 
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beartais, bearta agus gníomhartha arna 
moladh faoi Airteagal 6(3) agus na moltaí 
arna nglacadh faoi Airteagal 9.

Náisiúnta maidir leis an Deacáid 
Dhigiteach, cuirfear san áireamh na 
beartais, bearta agus gníomhartha arna 
moladh faoi Airteagal 6(3) agus na moltaí 
arna nglacadh faoi Airteagal 9.

Leasú 78

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Soláthróidh an Coimisiún 
treoraíocht agus tacaíocht do Bhallstáit a 
dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach a ullmhú, lena 
n-áirítear an bealach ina bhunófar ar an 
leibhéal náisiúnta, i gcás inar féidir, 
treochtaí réamh-mheasta iomchuí lenar 
féidir rannchuidiú le baint amach treochtaí 
réamh-mheasta ar leibhéal an Aontais.

(6) Soláthróidh an Coimisiún anailís ar 
na dea-chleachtais agus na treochtaí 
laistigh agus lasmuigh den Aontas, 
treoraíocht agus tacaíocht do Bhallstáit a 
dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach a ullmhú, lena 
n-áirítear an bealach ina bhunófar ar an 
leibhéal náisiúnta, i gcás inar féidir, 
treochtaí réamh-mheasta iomchuí lenar 
féidir rannchuidiú le baint amach treochtaí 
réamh-mheasta ar leibhéal an Aontais.

Leasú 79

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 7 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Cuirfidh an Coimisiún na 
doiciméid go léir arna n-ullmhú faoi 
Airteagal 7 ar fáil go poiblí ar shuíomh 
gréasáin an Choimisiúin gan moill 
mhíchuí.

Leasú 80

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Oibreoidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún i ndlúthchomhar lena chéile 
chun bealaí a shainaithint le haghaidh a 
thabhairt ar easnaimh i réimsí nár leor an 
dul chun cinn iontu chun ceann amháin nó 
níos mó de na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint 
amach nó i gcás inar sainaithníodh bearnaí 
suntasacha nó easpaí bunaithe ar thorthaí 
na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’. 
Cuirfear san áireamh san anailís sin, go 
háirithe, acmhainneachtaí éagsúla na 
mBallstát rannchuidiú le roinnt de na 
spriocanna digiteacha agus an riosca gur 
féidir go mbeidh éifeacht díobhálaí ag 
moilleanna i dtaobh roinnt de na 
spriocanna sin ar bhaint amach 
spriocanna digiteacha eile.

(1) Oibreoidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún i ndlúthchomhar lena chéile 
chun bealaí a shainaithint le haghaidh a 
thabhairt ar easnaimh i réimsí nár leor an 
dul chun cinn iontu chun ceann amháin nó 
níos mó de na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint 
amach, i gcás nár urramaíodh na cuspóirí 
a leagtar amach in Airteagal 2, nó i gcás 
inar sainaithníodh bearnaí suntasacha, 
deacrachtaí nó ganntanais bunaithe ar 
thorthaí na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide 
Digití’.

Leasú 81

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Cruthóidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit, i gcomhréir le reachtaíocht an 
Aontais agus leis an reachtaíocht 
náisiúnta is infheidhme, ionstraimí agus 
sásraí comhréireacha chun aghaidh a 
thabhairt ar chineál athraitheach na n-
algartam, i gcás ina sáróidh aschur 
algartam den sórt sin dlí an Aontais nó an 
dlí náisiúnta, agus áiritheoidh siad 
athbhreithnithe rialála leormhaithe, 
iomchuí agus leanúnacha.

Leasú 82

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Laistigh de cúig mhí ó fhoilsiú na 
tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, 
cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann 
coigeartuithe ar a dtreochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
faoi bhráid an Choimisiúin, ar 
coigeartuithe iad lena gcuimseofar beartais, 
bearta agus gníomhartha a bhfuil sé ar 
intinn ag na Ballstáit tabhairt fúthu, lena n-
áireofar, i gcás inarb ábhartha, moltaí le 
haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta chun dul 
chun cinn a chothú sna réimsí lena 
mbaineann na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 agus chun na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2 a 
chomhlíonadh. Má mheasann Ballstát 
nach gá aon ghníomh agus nach gá a 
threochlár straitéiseach Náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach a thabhairt 
cothrom le dáta, tabharfaidh sé a 
chúiseanna i scríbhinn.

(3) Laistigh de cúig mhí ó fhoilsiú na 
tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’, 
cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann 
coigeartuithe ar a dtreochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
faoi bhráid an Choimisiúin, ar 
coigeartuithe iad lena gcuimseofar beartais, 
bearta agus gníomhartha a bhfuil sé ar 
intinn ag na Ballstáit tabhairt fúthu, lena n-
áireofar, i gcás inarb ábhartha, moltaí le 
haghaidh Tionscadail Ilnáisiúnta, chun dul 
chun cinn a chothú sna réimsí lena 
mbaineann leis na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 agus chun na 
cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2 a 
bhaint amach.

Leasú 83

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Má mheasann Ballstát nach bhfuil 
gá le haon ghníomh agus nach gá a 
threochlár straitéiseach náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach a thabhairt 
cothrom le dáta, tabharfaidh sé a 
chúiseanna i scríbhinn don Choimisiún 
agus cuirfidh sé ar fáil don phobal iad.

Leasú 84

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ag aon phointe sa chomhar 
bliantúil, féadfaidh an Coimisiún nó ceann 
amháin nó níos mó de na Ballstáit 
gealltanais chomhpháirteacha a ghlacadh, 
dul i gcomhairle le Ballstáit eile maidir le 
beartais, bearta nó gníomhartha nó 
Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú mar a 
fhoráiltear in Airteagal 12. Féadfaidh an 
Coimisiún nó Ballstát a bhfuil beartas, 
beart nó gníomh molta aige a iarradh 
freisin go seolfar próiseas athbhreithnithe 
piaraí maidir le gnéithe sonracha an 
bheartais, an bhirt nó an ghnímh, agus go 
háirithe maidir lena oiriúnacht le haghaidh 
sprioc digiteach sonrach a bhaint amach. 
Féadfar toradh an phróisis athbhreithnithe 
piaraí a áireamh sa chéad tuarascáil eile ina 
dhiaidh sin ar ‘Staid na Deacáide Digití’.

(4) Ag aon phointe sa chomhar 
bliantúil, féadfaidh an Coimisiún nó ceann 
amháin nó níos mó de na Ballstáit 
gealltanais chomhpháirteacha a ghlacadh, 
dul i gcomhairle le Ballstáit eile maidir le 
beartais, bearta nó gníomhartha nó 
Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú mar a 
fhoráiltear in Airteagal 12. Féadfaidh an 
Coimisiún nó Ballstát a bhfuil beartas, 
beart nó gníomh molta aige a iarradh 
freisin go seolfar próiseas athbhreithnithe 
piaraí maidir le gnéithe sonracha an 
bheartais, an bhirt nó an ghnímh sin, agus 
go háirithe maidir lena oiriúnacht le 
haghaidh sprioc digiteach sonrach a bhaint 
amach. Áireofar toradh an phróisis 
athbhreithnithe piaraí sa chéad tuarascáil 
eile ina dhiaidh sin ar ‘Staid na Deacáide 
Digití’.

Leasú 85

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 9 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ina theannta sin, i gcás ina 
dtiocfaidh an Coimisiún ar an gconclúid 
nach leor bearta náisiúnta agus go 
gcuirfidh siad baint amach tráthúil na 
gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach sa Chinneadh seo i mbaol, 
féadfaidh sé bearta a mholadh de réir mar 
is iomchuí agus na cumhachtaí atá aige faoi 
na Conarthaí a fheidhmiú chun baint 
amach comhchoiteann na gcuspóirí agus na 
spriocanna sin a áirithiú.

(4) Ina theannta sin, i gcás ina 
dtiocfaidh an Coimisiún ar an gconclúid 
nach leor bearta náisiúnta agus go 
gcuirfidh siad baint amach tráthúil na 
gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach sa Chinneadh seo i mbaol, 
molfaidh sé bearta de réir mar is iomchuí 
agus na cumhachtaí atá aige faoi na 
Conarthaí a fheidhmiú chun baint amach 
comhchoiteann na gcuspóirí agus na 
spriocanna sin a áirithiú.

Leasú 86

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 9 – mír 5
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) I gcás ina n-imíonn Ballstát ar 
bhonn leanúnach ón treocht réamh-mheasta 
ar feadh roinnt blianta, nó mura bhfuil sé ar 
intinn aige gníomh ceartaitheach bunaithe 
ar mholadh ón gCoimisiún roimhe sin, 
féadfaidh an Coimisiún idirphlé 
spriocdhírithe a thionscnamh leis an 
mBallstát i gceist agus Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an 
eolas mar gheall air sin.

(5) I gcás ina n-imíonn Ballstát ar 
bhonn leanúnach ón treocht réamh-mheasta 
ar feadh roinnt blianta, nó mura bhfuil sé ar 
intinn aige gníomh ceartaitheach bunaithe 
ar mholadh ón gCoimisiún roimhe sin a 
ghlacadh, déanfaidh an Coimisiún idirphlé 
spriocdhírithe a thionscnamh leis an 
mBallstát i gceist agus Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an 
eolas mar gheall air sin.

Leasú 87

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 10 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Féadfaidh na Ballstáit lena 
mbaineann nó an Coimisiún a iarraidh go 
seolfaí próiseas athbhreithnithe piaraí 
chun críocha chur chun feidhme na n-
oibleagáidí agus na gcúraimí a 
bhunaítear leis an gCinneadh seo.

Leasú 88

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Oibreoidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar le páirtithe leasmhara 
príobháideacha agus poiblí, lena n-áirítear 
comhpháirtithe sóisialta, le haghaidh 
faisnéis a bhailiú agus beartais, bearta agus 
gníomhartha molta a fhorbairt chun críoch 
cur chun feidhme an Chinnidh seo.

(1) Oibreoidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar ar bhealach trédhearcach 
le geallsealbhóirí príobháideacha agus 
poiblí an Aontais agus le geallsealbhóirí 
príobháideacha agus poiblí idirnáisiúnta, 
lena n-áirítear comhpháirtithe sóisialta 
agus an tsochaí shibhialta, le haghaidh 
faisnéis a bhailiú agus beartais, bearta agus 
gníomhartha molta a fhorbairt chun críocha 
chur chun feidhme an Chinnidh seo.
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Leasú 89

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is é an cuspóir ginearálta a bheidh 
leis na Tionscadail Ilnáisiúnta baint amach 
na spriocanna digiteacha a éascú.

(1) Is é an cuspóir ginearálta a bheidh 
leis na Tionscadail Ilnáisiúnta baint amach 
na spriocanna digiteacha a éascú, agus a 
áirithiú ag an am céanna go mbainfear 
amach na spriocanna a thuairiscítear in 
Airteagal 2.

Leasú 90

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) barr feabhais teicneolaíochta agus 
iomaíochas tionsclaíoch an Aontais a 
threisiú sna teicneolaíochtaí, táirgí 
digiteacha, seirbhísí digiteacha agus 
bonneagair dhigiteacha chriticiúla atá 
riachtanach le haghaidh téarnamh 
eacnamaíoch agus rathúnais agus le 
haghaidh shlándáil agus shábháilteacht an 
tsaoránaigh;

(b) barr feabhais teicneolaíochta agus 
iomaíochas tionsclaíoch an Aontais a 
threisiú sna teicneolaíochtaí, táirgí 
digiteacha, seirbhísí digiteacha agus 
bonneagair dhigiteacha chriticiúla atá 
riachtanach le haghaidh téarnamh 
eacnamaíoch agus rathúnais, le haghaidh 
dea-bhail eacnamaíoch, fáis, shlándáil 
agus shábháilteacht na saoránach;

Leasú 91

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) feidhmiú an Mhargaidh Aonair 
Dhigitigh agus a iomaíochas a neartú trí 
oibríochtaí trasteorann a éascú agus trí 
bhacainní trádála nach bhfuil údar leo a 
bhaint;

Leasú 92



AD\1254647GA.docx 151/182 PE704.900v02-00

GA

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) cuir chuige oideachais agus 
gairmiúla a chur chun cinn chun na 
scileanna digiteacha a fhorbairt a bhfuil 
gá leo chun tuilleadh post ar 
ardchaighdeán agus gairmeacha 
tairbheacha a fháil agus chun 
rannpháirtíocht níos mó a chur chun cinn 
i measc na gcailíní agus na mban sa 
réimse digiteach;

Leasú 93

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Foilseoidh gach tionscadal Ilnáisiúnta a 
chuspóirí sonracha, lena n-áirítear 
táscairí intomhaiste, nuair a bhunófar é.

Leasú 94

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Féadfaidh an Coimisiún moladh a 
ghlacadh chun Tionscadal Ilnáisiúnta a 
bhunú nó a iarraidh ar Bhallstát a bheith 
rannpháirteach i dTionscadal Ilnáisiúnta, 
lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar 
amach i míreanna (1) agus (3), agus an dul 
chun cinn i dtaobh chur chun feidhme na 
dtreochlár straitéiseach náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach agus 
comhlíonadh ghníomhartha molta an 
Choimisiúin á gcur san áireamh aige. Is 
féidir go nglacfaidh an Coimisiún agus 

(5) Féadfaidh an Coimisiún moladh a 
ghlacadh chun Tionscadal Ilnáisiúnta a 
bhunú nó a iarraidh ar Bhallstát a bheith 
rannpháirteach i dTionscadal Ilnáisiúnta, 
lena gcomhlíontar na ceanglais a leagtar 
amach i míreanna (1) agus (3), agus an dul 
chun cinn i dtaobh chur chun feidhme na 
dtreochlár straitéiseach náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach agus na 
gcuspóirí mar aon le comhlíonadh 
ghníomhartha molta an Choimisiúin á gcur 
san áireamh aige. Is féidir go nglacfaidh an 
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Ballstáit orthu féin Tionscadail Ilnáisiúnta 
mar ghealltanas comhpháirteach a bhunú 
nó a bheith rannpháirteach iontu.

Coimisiún agus Ballstáit orthu féin 
Tionscadail Ilnáisiúnta mar ghealltanas 
comhpháirteach a bhunú nó a bheith 
rannpháirteach iontu.

Leasú 95

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 13 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Comhghnóthais; (a) Comhghnóthais, go háirithe an 
Comhghnóthas um Líonraí agus Seirbhísí 
Cliste, an Comhghnóthas 
Eochairtheicneolaíochtaí Digiteacha agus 
an Comhghnóthas Ríomhaireachta 
Ardfheidhmíochta;

Leasú 96

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 13 – mír 4 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) aon sásra cur chun feidhme iomchuí 
eile.

(g) aon sásra cur chun feidhme iomchuí 
eile, i gcomhairle leis an gCoimisiún, i 
gcomhréir le hAirteagal 14.

Leasú 97

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 14 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Féadfaidh an Coimisiún freisin a 
mholadh ar a thionscnamh féin do na 
Ballstáit rannpháirteacha go ndéanfaí 
Tionscadail Ilnáisiúnta a chomhordú i 
gcomhréir leis na céimeanna a dtugtar 
tuairisc orthu i míreanna 2 agus 3.
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Leasú 98

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 16 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Foilseofar an cinneadh EDIC a 
bhunú in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh.

(5) Foilseofar an cinneadh EDIC a 
bhunú in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh. Déanfaidh an Coimisiún clár de 
EDICanna a fhoilsiú agus a nuashonrú 
ar bhealach tráthúil.

Leasú 99

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Beidh an Coimisiún rannpháirteach 
i bplé thionól na gcomhaltaí cé nach 
mbeidh cearta vótála aige. Mar sin féin, i 
gcás ina bhfuil clár Aontais arna mbainistiú 
go lárnach ina rannchuidiú airgeadais le 
Tionscadail Ilnáisiúnta, beidh crosta ag an 
gCoimisiún i dtaca le cinntí an tionóil.

(2) Beidh an Coimisiún rannpháirteach 
i bplé thionól na gcomhaltaí cé nach 
mbeidh cearta vótála aige. Mar sin féin, i 
gcás ina bhfuil clár Aontais arna mbainistiú 
go lárnach ina rannchuidiú airgeadais le 
Tionscadail Ilnáisiúnta, beidh ceart crosta 
ag an gCoimisiún i dtaca le cinntí an 
tionóil. Beidh cinntí an tionóil, lena n-
áirítear torthaí na vótala agus vóta ar 
leith de gach comhalta, ar fáil go poiblí 
laistigh de 15 lá tar éis a nglactha.

Leasú 100

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 19 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) rialacha maidir le húinéireacht an 
bhonneagair, le maoin intleachtúil agus le 
sócmhainní eile, de réir mar is infheidhme.

(f) rialacha maidir le húinéireacht an 
bhonneagair, le maoin intleachtúil, le 
brabach agus le sócmhainní eile, de réir 
mar is infheidhme.

Leasú 101
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Togra le haghaidh Cinnidh
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) Moil nuálaíochta digití Eorpacha; (i) Moil taighde agus nuálaíochta 
digití Eorpacha;
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28.4.2022

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM CHULTÚR AGUS UM OIDEACHAS

chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

ar an togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
mbunaítear Clár Beartais 2030 ‘Conair i dtreo na Deacáide Digití’
(COM(2021)0574 – C9-0359/2021 – 2021/0293(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Sabine Verheyen

RÉASÚNÚ GEARR

An 15 Meán Fómhair 2021, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a thogra reachtach lena 
mbunaítear Clár Beartais 2030 “Conair i dtreo na Deacáide Digití”, lena dtugtar isteach creat 
rialachais chun spriocanna digiteacha an Aontais a bhaint amach faoi 2030. Cumhdaítear ceithre 
phríomhréimse sa togra: (1) scileanna digiteacha, (2) bonneagair dhigiteacha, (3) digitiú 
gnólachta agus (4) digitiú seirbhísí poiblí.

Ar an iomlán, is díol sásaimh don Rapóirtéir an togra ach ba mhaith léi sraith leasuithe a 
mholadh chun forálacha áirithe a bhaineann le scileanna digiteacha a shoiléiriú. 

Go sonrach, tugann an Rapóirtéir chun suntais go bhfuil oideachas agus oiliúint ríthábhachtach 
don chlaochlú digiteach agus do dhaonra a bhfuil scileanna digiteacha acu. Sa chomhthéacs sin, 
molann an Rapóirtéir leasuithe arb é is aidhm dóibh na sainmhínithe ar bhunscileanna 
digiteacha agus ar ardscileanna digiteacha a shoiléiriú agus i gcomhréir leis an bPlean 
Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach agus le sainmhínithe UNESCO. Ina theannta sin, 
measann an Rapóirtéir gur cheart na spriocanna atá beartaithe maidir le scileanna digiteacha a 
choinneáil, le sprioc idirmheánach arna leagan síos faoi 2025 agus go dtabharfaí isteach fócas 
ar scileanna digiteacha do mhúinteoirí. 

Ar deireadh, leagann an Rapóirtéir béim láidir ar an ngá atá le sineirgí a fhorbairt leis na cláir 
agus na tionscnaimh atá ann cheana i réimse an taighde agus an oideachais, ar an ngá atá le 
tacaíocht a thabhairt do nascacht ghigighiotáin scoileanna agus nascacht i scoileanna (mar 
shampla maidir le rochtain ar an idirlíon agus trealamh digiteach) agus ar an ngá atá ann a 
áirithiú go mbeidh breisluach Eorpach soiléir ag tionscadail ilnáisiúnta.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 
san áireamh:
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Leasú 1
Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Mar a leagtar amach sa 
teachtaireacht ón gCoimisiún an 26 
Eanáir 2022 i ndáil le Dearbhú Eorpach 
maidir le Cearta Digiteacha agus 
Prionsabail Dhigiteacha le haghaidh na 
Deacáide Digití a bhunú, ba cheart don 
Deacáid Dhigiteach freastal ar dhaoine 
go príomha agus a áirithiú go bhfuil 
feidhm chomh maith céanna ag a gcearta 
agus saoirsí bunúsacha as líne agus ar 
líne. Chun na cearta sin a bhaint amach, 
tá sé ríthábhachtach meáin shaora 
iolraíocha agus rochtain ar fhaisnéis 
chruinn ar líne a chosaint agus a chur 
chun cinn. Sa chomhthéacs sin, ba cheart 
don Choimisiún agus do na Ballstáit a 
ráthú go mbeidh an claochlú digiteach 
san Aontas faoi threoir ag na cearta agus 
na prionsabail sin, ag áirithiú freisin 
nach bhfágfar aon duine ar lár. Ba cheart 
don Choimisiún agus do na Ballstáit 
staonadh ó reachtaíocht nó ó bhearta eile 
a chur i bhfeidhm a sháraíonn na cearta 
sin nó a chruthaíonn níos mó 
neamhionannais agus idirdhealaithe i 
measc saoránach.

Leasú 2

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun conair an Aontais a leanúint 
maidir le luas an chlaochlaithe dhigitigh, 
ba cheart spriocanna digiteacha a shuí. Ba 
cheart na spriocanna sin a nascadh le 
réimsí nithiúla ar cheart dul chun cinn 
comhchoiteann a dhéanamh ina dtaobh 
laistigh den Aontas. Tá na spriocanna 
bunaithe ar na ceithre phríomhphointe a 

(6) Chun conair an Aontais a leanúint 
maidir le luas an chlaochlaithe dhigitigh, 
ba cheart spriocanna soiléire, dea-
shainithe digiteacha a bhunú le haghaidh 
gach Ballstáit agus i ngach Ballstát, agus 
a dtúsphointí á gcur i gcuntas. Ba cheart 
do na spriocanna sin a bheith bunaithe ar 
chur chuige daonlárnach, ba cheart dóibh 
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sainaithníodh sa Teachtaireacht maidir le 
Compás Digiteach gur réimsí 
ríthábhachtacha iad le haghaidh claochlú 
digiteach an Aontais: scileanna digiteacha, 
bonneagair dhigiteacha, digitiú gnólachta 
agus seirbhísí poiblí.

a bheith ionchuimsitheach agus ba cheart 
iad a nascadh le réimsí nithiúla ar cheart 
dul chun cinn comhchoiteann a dhéanamh 
ina dtaobh laistigh den Aontas. Tá na 
spriocanna bunaithe ar na ceithre 
phríomhphointe a sainaithníodh sa 
Teachtaireacht maidir le Compás Digiteach 
ar réimsí ríthábhachtacha iad le haghaidh 
chlaochlú digiteach an Aontais: scileanna 
digiteacha, bonneagair dhigiteacha, digitiú 
gnólachta agus seirbhísí poiblí.

Leasú 3

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Tá oideachas, go háirithe 
oideachas agus oiliúint dhigiteach, agus 
foghlaim ar feadh an tsaoil 
ríthábhachtach don chlaochlú digiteach 
agus do phobal a bhfuil scileanna 
digiteacha acu. I ndáil leis sin, ba cheart 
tionscadail ilnáisiúnta a fhorbairt ar an 
gcaoi chéanna leis an ardán Ollscoile 
Eorpaí ar Líne nó le hAcadaimh 
Mhúinteora Erasmus+.

Leasú 4

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Tá scileanna digiteacha bunúsacha 
agus ardscileanna digiteacha fíor-
riachtanach chun athléimneacht 
chomhchoiteann shochaí an Aontais a 
threisiú. Beidh saoránaigh a bhfuil cumas 
agus ábaltacht dhigiteach acu in ann leas a 
bhaint as na deiseanna a bhaineann leis an 
Deacáid Dhigiteach. Thairis sin, ba cheart 
go dtacódh an oiliúint dhigiteach agus an t-

(7) Tá scileanna digiteacha bunúsacha 
agus ardscileanna digiteacha fíor-
riachtanach chun athléimneacht agus 
ionchuimsitheacht chomhchoiteann 
shochaí an Aontais a threisiú. Dá bhrí sin, 
tá sainmhíniú coiteann ar scileanna 
digiteacha agus caighdeánú ar mheasúnú 
ar an leibhéal Eorpach tábhachtach chun 
a áirithiú go mbainfidh na Ballstáit na 
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oideachas digiteach le lucht saothair inar 
féidir le líon i bhfad níos mó daoine ná mar 
atá amhlaidh inniu, sainscileanna 
digiteacha a shealbhú chun poist 
ardcháilíochta agus gairmeacha fiúntacha a 
bhaint amach, trí chóineasú a bheith ann 
idir mná agus fir. Anuas air sin, tá 
bonneagar digiteach inbhuanaithe i 
gcomhair nascachta, micrileictreonaice 
agus an cumas mórshonraí a phróiseáil ina 
chumasóir riachtanach chun leas a bhaint 
as tairbhí an digitithe, le haghaidh forbairtí 
breise teicneolaíocha agus le haghaidh 
ceannaireacht dhigiteach na hEorpa. Tá gá 
le nascacht shlán den scoth le haghaidh 
gach duine agus gach áit san Eoraip, 
ceantair thuaithe40 agus ceantair iargúlta 
san áireamh. Tá síorfhás ar riachtanais na 
sochaí ar bhandaleithead uaslódála agus 
íoslódála. Faoi 2030, ba cheart líonraí ar 
luas gigighiotáin a bheith ar fáil ar 
choinníollacha inrochtana dóibh siúd uile a 
bhfuil a leithéid de thoilleadh ag teastáil 
uathu nó a bhfuil gá acu leis. Thairis sin, tá 
micreaphróiseálaithe lárnach cheana féin i 
bhformhór na bpríomh-luachshlabhraí 
straitéiseacha, ach meastar go mbeidh 
éileamh níos mó fós orthu amach anseo go 
háirithe ar na cinn is nuálaí. Imeall-nóid 
aerdáidneodracha ar ardchaighdeán 
slándála lena rathófar do ghnólachtaí, beag 
beann ar a suíomh, rochtain ar sheirbhísí 
sonraí ag a mbeidh aga folaigh íseal agus 
toilleadh candamach, meastar go mbeidh 
siad ina gcumasóirí criticiúla freisin.

cuspóirí a leagtar amach sa Chinneadh 
seo amach. Meastar go forleathan gur 
cuid ríthábhachtach iad bunscileanna 
digiteacha de scileanna litearthachta sa ré 
dhigiteach, amhail scileanna 
léitheoireachta, scríbhneoireachta agus 
uimhearthachta. Mar a léirigh an 
coróinvíreas, beidh saoránaigh a bhfuil 
cumas agus ábaltacht dhigiteach acu in ann 
leas a bhaint as na deiseanna a bhaineann 
leis an Deacáid Dhigiteach. Chun an 
aidhm sin a bhaint amach, ba cheart béim 
láidir a leagan ar an oideachas lena 
áirithiú go mbeidh oiliúint leormhaith ar 
mhúinteoirí agus ar an bpobal oideachais 
i gcoitinne agus go mbeidh dóthain 
scileanna agus acmhainní acu chun úsáid 
éifeachtach a bhaint as an teicneolaíocht 
ina dteagasc agus teicneolaíochtaí 
digiteacha a theagasc. Ba cheart sprioc 
shonrach agus uaillmhianach a 
bhaineann le scileanna digiteacha a 
leagan amach mar chroí-inniúlacht do 
gach múinteoir agus is iomchuí oideachas 
maidir le saoránacht dhigiteach, 
cibearshláinteachas, cosaint sonraí agus 
litearthacht meán agus faisnéise a 
áireamh sna curaclaim. Ina theannta sin, 
ba cheart béim a leagan ar an bhfoghlaim 
ar feadh an tsaoil mar uirlis 
chuimsitheach chun aghaidh a thabhairt 
ar riachtanais an phobail ar fad maidir le 
scileanna digiteacha. Thairis sin, tacóidh 
oiliúint agus oideachas digiteach, agus 
oideachas a bhaineann le ETIM le lucht 
saothair a fhorbairt a bheidh níos 
cothroime agus níos ilchineálaí ina 
bhféadfadh daoine scileanna digiteacha 
speisialaithe a fháil le go mbainfeadh líon 
níos mó acu post ardcháilíochta agus gairm 
bheatha fhiúntach amach ná an líon daoine 
a dhéanann amhlaidh faoi láthair, ionas go 
mbeidh siad in ann páirt iomlán a 
ghlacadh sa tsochaí. Ina theannta sin, tá 
bonneagar digiteach inbhuanaithe le 
haghaidh nascachta, micrileictreonaice 
agus an cumas tacair shonraí ollmhóra a 
phróiseáil ina gcumasóirí riachtanacha 
chun leas a bhaint as tairbhí an digitithe, le 
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haghaidh forbairtí eile teicneolaíochta agus 
le haghaidh cheannaireacht dhigiteach na 
hEorpa. Tá gá le nascacht iontaofa, ghasta 
agus shlán do gach duine agus i ngach áit 
san Eoraip, lena n-áirítear i gceantair 
thuaithe agus iargúlta40, agus tá sé 
ríthábhachtach rochtain ar oideachas a 
chur ar fáil, ar ceart bunúsach é. Tá 
síorfhás ar riachtanais na sochaí ar 
bhandaleithead uaslódála agus íoslódála. 
Faoi 2030, ba cheart líonraí ar luas 
gigighiotáin a bheith ar fáil faoi chúinsí 
inacmhainne agus inrochtana dóibh siúd 
uile a bhfuil a leithéid de thoilleadh ag 
teastáil uathu nó a bhfuil gá acu leis. 
Thairis sin, tá micreaphróiseálaithe lárnach 
cheana féin i bhformhór na bpríomh-
luachshlabhraí straitéiseacha, ach meastar 
go mbeidh éileamh níos mó fós orthu 
amach anseo go háirithe ar na cinn is 
nuálaí. Imeall-nóid aerdáidneodracha ar 
ardchaighdeán slándála lena rathófar do 
ghnólachtaí, beag beann ar a suíomh, 
rochtain ar sheirbhísí sonraí ag a mbeidh 
aga folaigh íseal agus toilleadh candamach, 
meastar go mbeidh siad ina gcumasóirí 
criticiúla freisin.

__________________ __________________
40 Fís fhadtéarmach le haghaidh Cheantair 
Thuaithe an Aontais. COM/2021/345 final.

40 Fís fhadtéarmach le haghaidh Cheantair 
Thuaithe an Aontais. COM/2021/345 final.

Leasú 5

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Tá scileanna bunúsacha agus 
scileanna digiteacha riachtanach don 
oideachas, don obair agus do 
rannpháirtíocht ghníomhach sa tsochaí, 
agus sin ó aois óg. Trí thimpeallacht a 
chruthú chun na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach sa Chinneadh seo a chur 
chun cinn go comhuaineach ar leibhéal 
an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, 
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is féidir sineirge níos fearr agus úsáid 
níos fearr acmhainní a bhaint amach, go 
háirithe i dtaca le cláir, beartais agus 
tionscnaimh de chuid an Aontais atá ann 
cheana i réimse an taighde agus an 
oideachais agus a bhfuil cuspóirí 
comhchosúla acu ó thaobh scileanna 
digiteacha de, amhail an Clár Erasmus+ 
arna bhunú le Rialachán (AE) 2021/817 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a, an Limistéar Eorpach 
Oideachais atá le baint amach faoi 2025, 
Plean Gníomhaíochta 2021-2027 ón 
gCoimisiún a bunaíodh i dTeachtaireacht 
ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 
2020, an Clár Oibre Scileanna don Eoraip 
a bunaíodh i dTeachtaireacht ón 
gCoimisiún an 1 Iúil 2020 agus an Plean 
Gníomhaíochta um Cholún an Aontais 
maidir le Cearta Sóisialta a bunaíodh i 
dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 4 
Márta 2021 agus an Moladh ón 
gComhairle an 26 Samhain 2018 maidir 
le haitheantas frithpháirteach 
uathoibríoch a chur chun cinn do 
cháilíochtaí ardoideachais agus 
meánoideachais shinsearaigh agus do 
thorthaí tréimhsí foghlama thar lear, ina 
ndéantar moltaí maidir le haitheantas 
frithpháirteach uathoibríoch a bhaint 
amach faoi 2025 ar a dhéanaí. Thairis 
sin, ba cheart go dtabharfaí le chéile 
cuspóirí agus gealltanais roinnt clár, 
beartas agus tionscnamh agus iad a úsáid 
mar spriocanna idirmheánacha chun na 
spriocanna a bhaineann le scileanna 
digiteacha a bhaint amach, amhail na 
spriocanna a leagtar amach sa Chlár 
Oibre Scileanna don Eoraip agus sa 
Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 
Digiteach, chun a áirithiú go mbeidh 
bunscileanna digiteacha ag 70 % den 
daonra idir 16-74 bliana d’aois faoi 2025 
agus go mbeidh scoileanna ina n-
áiteanna atá lán-nasctha. Leis an gcur 
chuige sin, d’áiritheofaí go mbainfí úsáid 
éifeachtúil as acmhainní uile an Aontais 
chun scileanna digiteacha a bhaint 
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amach do chách.
__________________
1a Rialachán (AE) 2021/817 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 20 
Bealtaine 2021 lena mbunaítear 
Erasmus+: Clár an Aontais um 
oideachas, um oiliúint, um an óige agus 
um spórt agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013 
(IO L 189, 28.5.2021, lch. 1).

Leasú 6

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Diomaite de bheith ina gcumasóirí, 
beidh gach ceann de na teicneolaíochtaí 
thuasluaite i gcroílár táirgí nua, próisis 
mhonaraithe nua agus samhlacha nua gnó a 
bheidh bunaithe ar chomhroinnt chóir 
sonraí sa gheilleagar sonraí. Braithfidh 
claochlú gnólachtaí ar a gcumas 
teicneolaíochtaí digiteacha nua a ghlacadh 
go pras i ngach earnáil, lena n-áirítear 
éiceachórais thionsclaíocha agus 
éiceachórais seirbhísí atá ag titim ar gcúl 
faoi láthair.

(8) Diomaite de bheith ina gcumasóirí, 
beidh gach ceann de na spriocanna 
digiteacha agus na teicneolaíochtaí 
thuasluaite i gcroílár táirgí nua, próisis 
mhonaraithe nua agus samhlacha nua gnó a 
bheidh bunaithe ar chomhroinnt chóir 
sonraí sa gheilleagar sonraí agus ag 
comhlíonadh na rialacha iomaíochta. 
Braithfidh claochlú gnólachtaí ar a gcumas 
teicneolaíochtaí digiteacha nua a ghlacadh 
go pras i ngach earnáil, lena n-áirítear 
éiceachórais thionsclaíocha agus 
éiceachórais seirbhísí atá ag titim ar gcúl 
faoi láthair agus, ag an am céanna ar 
spleáchais ar phríomhtheicneolaíochtaí 
agus éifeachtaí gaibhnithe féideartha a 
sheachaint.

Leasú 7

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Tá gá le hathsciliú agus le huas-
sciliú ionas go mbeidh daoine in ann iad 
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féin a chur in oiriúint do riachtanais agus 
réaltachtaí athraitheacha an mhargaidh 
saothair atá ag éirí níos digitithe de réir a 
chéile. I gcás inarb iomchuí, ba cheart 
d‘fhostóirí oiliúint dhigiteach agus 
trealamh digiteach a sholáthar 
d’fhostaithe, agus aird ar leith á tabhairt 
ar riachtanais shonracha daoine faoi 
mhíchumas.

Leasú 8

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Braithfidh an saol daonlathach agus 
seirbhísí poiblí go mór freisin ar 
theicneolaíochtaí digiteacha agus dá bhrí 
sin ba cheart rochtain iomlán a bheith ag 
cách orthu, trí thimpeallacht dhigiteach den 
chéad scoth lena soláthrófar seirbhísí agus 
uirlisí atá éasca le húsáid, éifeachtúil agus 
pearsantaithe ag a bhfuil ardchaighdeáin 
slándála agus phríobháideachais.

(9) Braithfidh an saol daonlathach agus 
seirbhísí poiblí, lena n-áirítear institiúidí 
cultúrtha go mór freisin ar 
theicneolaíochtaí digiteacha agus dá bhrí 
sin ba cheart rochtain iomlán a bheith ag 
cách orthu, trí thimpeallacht dhigiteach den 
chéad scoth lena soláthrófar seirbhísí 
digiteacha agus uirlisí foghlama atá éasca 
le húsáid, inacmhainne, inrochtana, 
éifeachtúil agus pearsantaithe ag a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála, agus atá 
bunaithe ar chaighdeáin um 
príobháideachas trí dhearadh. Leis an 
gclár beartais, ba cheart go ndéanfaí 
timpeallacht dhigiteach atá dírithe ar an 
duine a chruthú a mbeidh rochtain ag 
cách uirthi agus a chuirfidh ar chumas 
na saoránach, na dtomhaltóirí agus na n-
úinéirí gnóthas beag uile a bheith ina 
rannpháirtithe gníomhacha, 
cruthaitheacha agus tábhachtacha le 
dóthain eolais, scileanna agus tuisceana 
chun cinntí eolacha a dhéanamh faoi 
úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha 
agus faoi na deiseanna a ghabhann leo.

Leasú 9

Togra le haghaidh Cinnidh
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Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart go n-áireofaí sa sásra sin 
córas feabhsaithe faireacháin chun bearnaí 
in inniúlachtaí straitéiseacha digiteacha an 
Aontais a shainaithint. Ba cheart go n-
áireofaí ann freisin sásra tuairiscithe lena 
ndéanfar tuairisciú, i measc nithe eile, ar an 
dul chun cinn i dtreo na físe 2030 agus ar 
na spriocanna digiteacha comhfhreagracha 
agus ar staid ghinearálta a gcomhlíonta leis 
na cuspóirí a leagtar amach sa Chinneadh 
seo chomh maith. Ba cheart go suífear leis 
creat comhoibritheach idir an Coimisiún 
agus na Ballstáit ar mhaithe le réitigh a 
shainaithint, le dul i ngleic le laigí agus le 
gníomhartha spriocdhírithe le haghaidh 
leighis éifeachtacha a mholadh.

(12) Ba cheart go n-áireofaí sa sásra sin 
córas feabhsaithe faireacháin chun bearnaí 
in inniúlachtaí straitéiseacha digiteacha an 
Aontais a shainaithint. Ba cheart go n-
áireofaí ann freisin sásra tuairiscithe lena 
ndéanfar tuairisciú, i measc nithe eile, ar an 
dul chun cinn i dtreo na físe 2030 agus ar 
na spriocanna digiteacha comhfhreagracha 
agus ar staid ghinearálta a gcomhlíonta leis 
na cuspóirí a leagtar amach sa Chinneadh 
seo chomh maith. Ba cheart go suífear leis 
creat comhoibritheach idir an Coimisiún 
agus na Ballstáit ar mhaithe le réitigh a 
shainaithint, le dul i ngleic le laigí agus le 
gníomhartha spriocdhírithe agus indéanta 
le haghaidh leighis éifeachtacha a 
mholadh.

Leasú 10

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún tuairisciú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha, 
lena sonrófar méid dhul chun cinn an 
Aontais i ndáil le treochtaí réamh-mheasta 
le haghaidh gach sprioc, le measúnú ar na 
hiarrachtaí is gá chun gach sprioc a bhaint 
amach, lena n-áireofar bearnaí 
infheistíochta in inniúlachtaí digiteacha 
agus feasacht a mhúscailt i dtaobh na 
ngníomhartha is gá chun ceannasacht 
dhigiteach a mhéadú. Sa tuarascáil ba 
cheart go n-áireofaí measúnú ar chur chun 
feidhme tograí rialála ábhartha chomh 
maith le measúnú ar na gníomhartha arna 
ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar 
leibhéal na mBallstát.

(15) Go háirithe, ba cheart don 
Choimisiún tuairisciú a dhéanamh ar an dul 
chun cinn i dtreo na spriocanna digiteacha, 
lena sonrófar méid dhul chun cinn an 
Aontais i ndáil le treochtaí réamh-mheasta 
le haghaidh gach sprioc, le measúnú ar na 
hiarrachtaí is gá chun gach sprioc a bhaint 
amach, lena n-áireofar bearnaí 
infheistíochta in inniúlachtaí digiteacha 
agus feasacht a mhúscailt i dtaobh na 
ngníomhartha is gá chun ullmhacht agus 
ceannasacht dhigiteach a mhéadú. Sa 
tuarascáil ba cheart go n-áireofaí measúnú 
ar chur chun feidhme tograí rialála 
ábhartha chomh maith le measúnú ar na 
gníomhartha arna ndéanamh ar leibhéal an 
Aontais agus ar leibhéal na mBallstát.
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Leasú 11

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun comhair éifeachtúil agus 
éifeachtach idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach lena gclúdófar 
an tréimhse go 2030 (‘treochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach’) a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin, treochláir lena molfar, i gcás 
inar féidir agus inar intomhaiste ar an 
leibhéal náisiúnta, treochtaí réamh-mheasta 
náisiúnta lena ndéanfar cur síos ar gach 
ionstraim a glacadh, gach ionstraim atá 
beartaithe agus gach ionstraim a cuireadh 
chun feidhme d’fhonn rannchuidiú le 
cuspóirí an Chinnidh seo agus na 
spriocanna digiteacha a bhaint amach ar 
leibhéal an Aontais. Ba cheart na treochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach a bheith ina n-uirlis 
ríthábhachtach chun beartais na mBallstát a 
chomhordú agus chun intuarthacht a 
áirithiú don mhargadh. Ba cheart do na 
Ballstáit tionscnaimh earnálacha, ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta, a chur san áireamh agus 
comhsheasmhacht leo a áirithiú. Le linn an 
timthrialla bhliantúil comhair, d’fhéadfadh 
Ballstáit coigeartuithe ar a dtreochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach a mholadh chun forás 
an aistrithe dhigitigh ar leibhéal an Aontais 
agus ar an leibhéal náisiúnta a chur san 
áireamh agus chun freagairt, go háirithe, do 
bheartais, bearta agus gníomhartha arna 
moladh ag an gCoimisiún.

(20) Chun comhair éifeachtúil agus 
éifeachtach idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit 
treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach lena gclúdófar 
an tréimhse go 2030 (‘treochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach’) a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin, treochláir lena molfar, i gcás 
inar féidir agus inar intomhaiste ar an 
leibhéal náisiúnta, treochtaí réamh-mheasta 
náisiúnta, cuspóirí bliantúla agus 
infhíoraithe, lena gcuirtear síos ar gach 
ionstraim a glacadh, gach ionstraim atá 
beartaithe agus gach ionstraim a cuireadh 
chun feidhme d’fhonn rannchuidiú le 
cuspóirí an Chinnidh seo agus na 
spriocanna digiteacha a bhaint amach ar 
leibhéal an Aontais chun nach dteipfidh ar 
bhaint amach chuspóirí 2030. Ba cheart 
na treochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach a bheith ina n-
uirlis ríthábhachtach chun beartais na 
mBallstát a chomhordú agus chun 
intuarthacht a áirithiú don mhargadh. Ba 
cheart do na Ballstáit tionscnaimh 
earnálacha, ar leibhéal an Aontais agus ar 
an leibhéal náisiúnta, a chur san áireamh 
agus comhsheasmhacht leo a áirithiú. Le 
linn an timthrialla bhliantúil comhair, 
d’fhéadfadh Ballstáit coigeartuithe ar a 
dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach a mholadh chun 
forás an aistrithe dhigitigh ar leibhéal an 
Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta a chur 
san áireamh agus chun freagairt, go 
háirithe, do bheartais, bearta agus 
gníomhartha arna moladh ag an 
gCoimisiún.
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Leasú 12

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Chun trédhearcacht agus 
rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, ba cheart 
don Choimisiún dul i dteagmháil leis na 
geallsealbhóirí leasmhara uile. Chuige sin, 
ba cheart don Choimisiún comhoibriú go 
dlúth le geallsealbhóirí lena n-áirítear 
gníomhaithe príobháideacha agus poiblí, 
amhail comhlachtaí arna rialú le dlíthe 
poiblí na n-earnálacha oideachais nó 
sláinte, agus dul i gcomhairle leo faoi 
bhearta chun dlús a chur leis an gclaochlú 
digiteach ar leibhéal an Aontais. Bheadh 
rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 
tábhachtach ar leibhéal na mBallstát 
freisin, go háirithe agus a dtreochláir 
straitéiseacha náisiúnta maidir leis an 
Deacáid Dhigiteach agus a gcoigeartuithe á 
nglacadh.

(29) Chun trédhearcacht agus 
rannpháirtíocht phoiblí a áirithiú, ba cheart 
don Choimisiún dul i dteagmháil leis na 
geallsealbhóirí leasmhara uile. Chuige sin, 
ba cheart don Choimisiún comhoibriú go 
dlúth le geallsealbhóirí lena n-áirítear 
gníomhaithe príobháideacha agus poiblí, 
amhail comhlachtaí arna rialú le dlíthe 
poiblí na n-earnálacha oideachais nó 
sláinte, agus dul i gcomhairle leo faoi 
bhearta chun dlús a chur le claochlú 
digiteach na mBallstát agus an Aontais ar 
an iomlán. Bheadh rannpháirtíocht na 
ngeallsealbhóirí lena n-áirítear ón earnáil 
oideachais agus ón tsochaí shibhialta, 
tábhachtach ar leibhéal na mBallstát, ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal 
áitiúil araon freisin, go háirithe agus a 
dtreochláir straitéiseacha náisiúnta maidir 
leis an Deacáid Dhigiteach agus a 
gcoigeartuithe á n-ullmhú agus á  
nglacadh.

Leasú 13

Togra le haghaidh Cinnidh
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Le Tionscadail Ilnáisiúnta a bhfuil 
roinnt Ballstát páirteach iontu, ba cheart go 
mbeifí in ann idirghníomhuithe mórscála a 
dhéanamh i réimsí tábhachtacha atá 
riachtanach chun na spriocanna digiteacha 
a bhaint amach, go háirithe trí acmhainní 
ón Aontas, ó na Ballstáit, agus i gcás inarb 
iomchuí ó fhoinsí príobháideacha, a 
chomhthiomsú. Ba cheart iad a chur i 
bhfeidhm ar bhealach comhordaithe agus 
dlúthchomhar ann idir an Coimisiún agus 

(30) Le Tionscadail Ilnáisiúnta a bhfuil 
roinnt Ballstát páirteach iontu, ba cheart go 
mbeifí in ann idirghabhálacha mórscála a 
dhéanamh i réimsí tábhachtacha atá 
riachtanach chun na spriocanna digiteacha 
a bhaint amach, i gcás inar léir gurb ann 
do bhreisluach Eorpach, go háirithe trí 
acmhainní ón Aontas, ó na Ballstáit, agus i 
gcás inarb iomchuí ó fhoinsí 
príobháideacha, a chomhthiomsú. Ba 
cheart iad a chur i bhfeidhm ar bhealach 
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na Ballstáit. Ar an gcúis sin, ba cheart ról 
lárnach a bheith ag an gCoimisiún dlús a 
chur le himscaradh Tionscadail Ilnáisiúnta 
trí thionscadail Ilnáisiúnta atá réidh lena 
gcur chun feidhme a shainaithint as measc 
na gcatagóirí tionscadail a áirítear go 
táscach san Iarscríbhinn, agus comhairle á 
cur aige ar na Ballstáit maidir le roghnú an 
tsásra cur chun feidhme, maidir le roghnú 
na bhfoinsí cistithe agus meascán na 
bhfoinsí sin, maidir le nithe straitéiseacha 
eile a bhfuil baint acu le cur chun feidhme 
na dtionscadal sin, agus maidir le roghnú 
Cuibhreannais do Bhonneagar Digiteach 
Eorpach (EDIC) mar shásra cur chun 
feidhme, i gcás inarb iomchuí.

comhordaithe agus dlúthchomhar ann idir 
an Coimisiún agus na Ballstáit. Ar an gcúis 
sin, ba cheart ról lárnach a bheith ag an 
gCoimisiún dlús a chur le himscaradh 
Tionscadail Ilnáisiúnta trí thionscadail 
Ilnáisiúnta atá réidh lena gcur chun 
feidhme a shainaithint as measc na 
gcatagóirí tionscadail a áirítear go táscach 
san Iarscríbhinn, agus comhairle á cur aige 
ar na Ballstáit maidir le roghnú an tsásra 
cur chun feidhme, maidir le roghnú na 
bhfoinsí cistithe agus meascán na bhfoinsí 
sin, maidir le nithe straitéiseacha eile a 
bhfuil baint acu le cur chun feidhme na 
dtionscadal sin, agus maidir le roghnú 
Cuibhreannais do Bhonneagar Digiteach 
Eorpach (EDIC) mar shásra cur chun 
feidhme, i gcás inarb iomchuí.

Leasú 14

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) comhar idir institiúidí an Aontais 
agus na Ballstáit a leagan amach agus a 
spreagadh;

(b) comhar idir institiúidí an Aontais 
agus na Ballstáit a struchtúrú agus a 
spreagadh, ar mhaithe le réitigh a 
shainaithint, aghaidh a thabhairt ar laigí 
agus gníomhaíochtaí spriocdhírithe a 
mholadh le haghaidh leigheasanna 
éifeachtacha, agus le táscairí nua a 
mholadh;

Leasú 15

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 1 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) comhsheasmhacht, 
inchomparáideacht agus iomláine 
fhaireachán agus thuairisciú an Aontais a 
áirithiú.

(c) comhsheasmhacht, 
inchomparáideacht agus iomláine an 
fhaireacháin, an mheasúnaithe 
chaighdeánaithe agus an tuairiscithe ag na 
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Ballstáit agus ag an Aontas a áirithiú ar 
bhealach trédhearcach agus sothuigthe.

Leasú 16

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) timpeallacht dhigiteach a chur chun 
cinn atá dírithe ar an duine, atá 
cuimsitheach, slán agus oscailte agus ina 
bhfuil teicneolaíochtaí agus seirbhísí 
digiteacha lena n-urramaítear do 
phrionsabail agus luachanna an Aontais 
agus lena dtreisítear na prionsabail agus na 
luachanna sin;

(a) timpeallacht dhigiteach a chur chun 
cinn atá dírithe ar an duine, atá 
ionchuimsitheach, slán agus oscailte agus 
ina bhfuil teicneolaíochtaí agus seirbhísí 
digiteacha lena n-urramaítear prionsabail, 
cearta agus luachanna an Aontais agus 
lena dtreisítear na prionsabail, na cearta 
agus na luachanna sin, ar bhealach 
neamh-idirdhealaitheach;

Leasú 17

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) athléimneacht chomhchoiteann na 
mBallstát a threisiú agus an bhearna 
dhigiteach a dhúnadh go háirithe trí 
scileanna digiteacha bunúsacha agus 
speisialaithe do chách a chur chun cinn 
agus forbairt córas oideachais agus oiliúna 
ardfheidhmíochta a chothú;

(b) athléimneacht chomhchoiteann na 
mBallstát a threisiú agus an deighilt 
dhigiteach a dhúnadh, go háirithe trí 
scileanna digiteacha bunúsacha a chur 
chun cinn agus trí ardscileanna digiteacha 
a spreagadh do chách, agus trí fhorbairt 
córas digiteach oideachais agus oiliúna a 
bheidh ionchuimsitheach agus ar 
ardcháilíocht a chothú, lena n-áirítear trí 
chur chuige foghlama ar feadh an tsaoil 
agus i gcomhréir le tionscnamh an 
Limistéir Eorpaigh Oideachais;

Leasú 18

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe b a (nua)



PE704.900v02-00 168/182 AD\1254647GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) acmhainneacht leordhóthanach 
airgeadais, theicniúil agus dhaonna a 
chruthú san oideachas agus in ionaid 
oiliúna agus foghlama chun na 
spriocanna scileanna digiteacha a bhaint 
amach agus cothromaíocht inscne a 
ghnóthú ó thaobh líon na mac léinn TFC 
agus líon na speisialtóirí TFC;

Leasú 19

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) ceannasacht dhigiteach a áirithiú go 
háirithe trí bhíthin bonneagar digiteach 
slán agus inrochtana lenar féidir méideanna 
ollmhóra sonraí a phróiseáil agus trína 
gcumasaítear forbairtí teicneolaíochta eile, 
lena dtacófar le hiomaíochas thionscail an 
Aontais;

(c) ceannasacht dhigiteach a áirithiú, 
go háirithe trí bhonneagar digiteach atá 
slán, ar ardcháilíocht agus inrochtana, 
lena n-áirítear i gceantair iargúlta, agus 
atá bunaithe ar luachanna bunúsacha 
agus atá in ann lear mór sonraí a phróiseáil 
lena gcumasaítear forbairtí teicneolaíochta 
agus nuálaíocht eile i gcórais oideachais 
agus taighde, lena dtacaítear le 
hiomaíochas thionscal agus gheilleagar an 
Aontais, i gcomhréir le Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle1d;
__________________
1a Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 27 
Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a 
chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

Leasú 20
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Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) imlonnú agus úsáid cumas 
digiteach a chur chun cinn lena dtabharfar 
rochtain do theicneolaíochtaí digiteacha 
agus sonraí ar bhonn éasca agus cothrom 
chun ardleibhéal déine digití agus 
nuálaíochta i bhfiontair an Aontais, go 
háirithe na cinn bheaga agus meánmhéide, 
a bhaint amach;

(d) imlonnú agus úsáid cumas 
digiteach a chur chun cinn lena dtabharfar 
rochtain ar theicneolaíochtaí digiteacha 
agus sonraí ar bhonn éasca agus cothrom 
chun ardleibhéal déine digití agus 
nuálaíochta i bhfiontair an Aontais, go 
háirithe sna micrifhiontair, sna fiontair 
bheaga agus sna fiontair mheánmhéide, a 
bhaint amach;

Leasú 21

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) rochtain ar líne do chách ar an saol 
daonlathach, ar sheirbhísí poiblí agus ar 
sheirbhísí sláinte agus cúraim a áirithiú, go 
háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste 
lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, lena 
gcuirfear seirbhísí agus uirlisí 
cuimsitheacha, éifeachtúla agus 
pearsantaithe ar fáil a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachta ag baint leo;

(e) rochtain éasca ar líne do chách ar 
an saol daonlathach, ar sheirbhísí poiblí 
agus bunriachtanacha, lena n-áirítear 
seirbhísí sláinte agus cúraim, a áirithiú ar 
bhealach neamh-idirdhealaitheach, go 
háirithe do ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste 
lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas, lena 
gcuirfear seirbhísí cuimsitheacha, 
éifeachtúla agus pearsantaithe agus uirlisí 
idir-inoibritheacha ar fáil a bhfuil 
ardchaighdeáin slándála agus 
phríobháideachta ag baint leo agus trí 
úsáid Bogearraí Saor in Aisce agus 
Foinse Oscailte a chur chun cinn;

Leasú 22

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 2– mír 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) comhar a éascú idir soláthraithe 
agus geallsealbhóirí foirmiúla, 
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seachfhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla 
maidir le hoideachas digiteach a 
sholáthar, chun cur chuige i leith na 
foghlama ar feadh an tsaoil a chothú 
maidir le forbairt scileanna digiteacha 
agus le litearthacht dhigiteach agus chun 
seoladh tionscadal ilnáisiúnta a éascú.

Leasú 23

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) ciallaíonn ‘bunscil dhigiteach’ 
cumas bunúsach chun feistí digiteacha 
agus feidhmchláir ar líne a úsáid, mar 
shampla chun faisnéis agus sonraí 
pearsanta a rochtain, a scagadh agus a 
bhainistiú, ábhar a chruthú agus a 
chomhroinnt, cumarsáid agus comhoibriú 
a dhéanamh agus chun teicneolaíochtaí 
intleachta saorga a shainaithint agus 
meastóireacht chriticiúil a dhéanamh 
orthu;

Leasú 24

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5b) ciallaíonn ‘ardscil dhigiteach’ 
cumas speisialaithe chun teicneolaíochtaí 
digiteacha a úsáid, amhail scileanna chun 
teicneolaíochtaí a dhearadh, a fhorbairt, a 
bhainistiú agus a chur in úsáid.

Leasú 25

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bunscileanna digiteacha ar a laghad 
a bheith ag 80 % díobh siúd idir 16-74 
bliana d’aois;

(a) faoi 2025 bunscileanna digiteacha 
ar a laghad a bheith ag 70 %, agus faoi 
2030 iad ar a laghad a bheith ag 80 % 
díobh siúd idir 16-74 bliana d’aois, agus 
dul chun cinn suntasach a bheith déanta 
ag gach Ballstát;

Leasú 26

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) faoin mbliain 2025, 80 % agus faoi 
2030 90 % ar a laghad de mhúinteoirí 
agus d’oiliúnóirí, lena n-áirítear baill 
foirne teagaisc sa ghairmoiliúint, a bheith 
oilte go leordhóthanach chun úsáid 
éifeachtach a bhaint as an teicneolaíocht 
ina dteagasc agus chun teicneolaíochtaí 
digiteacha a theagasc;

Leasú 27

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 20 milliún speisialtóirí 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
(TFC) ar a laghad a bheith fostaithe, agus 
cothromaíocht a bheith ann idir mná agus 
fir;

(b) 20 milliún speisialtóir 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide 
(TFC) ar a laghad a bheith fostaithe, agus 
cothromaíocht a bheith ann idir mná agus 
fir, lena dtabharfaí aghaidh ar an 
mbearna shuntasach idir na hinscní ó 
thaobh scileanna digiteacha de;

Leasú 28

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 1 – pointe b a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) ar a laghad 5 % de mhná san 
ardoideachas i ngach Ballstát a bheith 
cláraithe i gcláir TFC nó i gcúrsaí 
idirdhisciplíneacha a bhfuil gné TFC ag 
baint leo;

Leasú 29

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) go n-áiritheofar nascacht idirlín 
ghigighiotáin agus an trealamh 
riachtanach digiteach i ngach institiúid 
oideachais, agus aird ar leith á tabhairt ar 
scoileanna i gceantair thuaithe;

Leasú 30

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) leibhéal bunúsach déine digití a 
bheith bainte amach ag níos mó ná 90 % 
d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide 
(‘FBManna’) an Aontais;

(b) leibhéal bunúsach déine digití a 
bheith bainte amach ag níos mó ná 90 % de 
Mhicrifhiontair, d’Fhiontair Bheaga agus 
Mheánmhéide (‘FBManna’) i ngach 
Ballstát;

Leasú 31

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) príomhsheirbhísí poiblí a bheith 
100 % inrochtana ar líne ag saoránaigh an 
Aontais agus ag gnólachtaí;

(a) príomhsheirbhísí poiblí agus 
príobháideacha a bheith 100 % inrochtana 
ar líne ag saoránaigh an Aontais agus ag 
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gnólachtaí;

Leasú 32

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 6 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) idirghníomhaíochtaí idir na 
beartais, bearta agus gníomhartha atá ann 
cheana agus atá beartaithe agus a 
gcomhsheasmhacht lena chéile.

(d) idirghníomhaíochtaí idir na 
beartais, na bearta agus na gníomhaíochtaí 
atá ann cheana agus atá beartaithe, agus 
comhleanúnachas na mbeartas, na mbeart 
agus na ngníomhaíochtaí sin, lena n-
áirítear staid na himeartha maidir le 
Tionscadail Ilnáisiúnta san earnáil 
dhigiteach.

Leasú 33

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Oibreoidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún i ndlúthchomhar lena chéile 
chun bealaí a shainaithint le haghaidh a 
thabhairt ar easnaimh i réimsí nár leor an 
dul chun cinn iontu chun ceann amháin nó 
níos mó de na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint 
amach nó i gcás inar sainaithníodh bearnaí 
suntasacha nó easpaí bunaithe ar thorthaí 
na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’. 
Cuirfear san áireamh san anailís sin, go 
háirithe, acmhainneachtaí éagsúla na 
mBallstát rannchuidiú le roinnt de na 
spriocanna digiteacha agus an riosca gur 
féidir go mbeidh éifeacht díobhálaí ag 
moilleanna i dtaobh roinnt de na 
spriocanna sin ar bhaint amach spriocanna 
digiteacha eile.

(1) Oibreoidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún i ndlúthchomhar lena chéile 
chun bealaí a shainaithint le haghaidh a 
thabhairt ar easnaimh i réimsí nár leor an 
dul chun cinn iontu chun ceann amháin nó 
níos mó de na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach in Airteagal 4 a bhaint 
amach nó i gcás inar sainaithníodh bearnaí 
suntasacha nó easpaí bunaithe ar thorthaí 
na tuarascála ar ‘Staid na Deacáide Digití’. 
Cuirfear san áireamh san anailís sin, go 
háirithe, acmhainneachtaí éagsúla 
eacnamaíocha, lóistíochtúla agus eile na 
mBallstát agus a dtúsphointí chun 
rannchuidiú le roinnt de na spriocanna 
digiteacha, agus an riosca go bhféadfadh 
éifeacht dhíobhálach a bheith ag 
moilleanna ar roinnt de na spriocanna sin 
ar bhaint amach spriocanna digiteacha eile.
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Leasú 34

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 9 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ina theannta sin, i gcás ina 
dtiocfaidh an Coimisiún ar an gconclúid 
nach leor bearta náisiúnta agus go 
gcuirfidh siad baint amach tráthúil na 
gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach sa Chinneadh seo i mbaol, 
féadfaidh sé bearta a mholadh de réir mar 
is iomchuí agus na cumhachtaí atá aige faoi 
na Conarthaí a fheidhmiú chun baint 
amach comhchoiteann na gcuspóirí agus na 
spriocanna sin a áirithiú.

(4) Ina theannta sin, i gcás ina 
dtiocfaidh an Coimisiún ar an gconclúid 
nach leor bearta náisiúnta agus go 
gcuirfidh siad baint amach tráthúil na 
gcuspóirí agus na spriocanna digiteacha a 
leagtar amach sa Chinneadh seo i mbaol, 
féadfaidh sé bearta sainoiriúnaithe a 
mholadh de réir mar is iomchuí agus na 
cumhachtaí atá aige faoi na Conarthaí a 
fheidhmiú chun baint amach 
comhchoiteann na gcuspóirí agus na 
spriocanna sin a áirithiú. Féadfaidh an 
Coimisiún Tionscadail Ilnáisiúnta a 
mholadh freisin chun na spriocanna agus 
na cuspóirí a bhfuil an baol ann nach 
mbainfear amach iad go tráthúil a 
ghnóthú, nó i gcás ina mbainfeadh roinnt 
beart tairbhe as cur chuige comhordaithe.

Leasú 35

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Oibreoidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar le páirtithe leasmhara 
príobháideacha agus poiblí, lena n-áirítear 
comhpháirtithe sóisialta, le haghaidh 
faisnéis a bhailiú agus beartais, bearta agus 
gníomhartha molta a fhorbairt chun críoch 
cur chun feidhme an Chinnidh seo.

(1) Oibreoidh an Coimisiún i 
ndlúthchomhar le geallsealbhóirí 
príobháideacha agus poiblí, lena n-áirítear 
eagraíochtaí trádála, comhlachais 
ghairmiúla, comhpháirtithe sóisialta agus 
an tsochaí shibhialta, chun faisnéis a 
bhailiú agus beartais, bearta agus 
gníomhartha molta a fhorbairt ar mhaithe 
le cur chun feidhme an Chinnidh seo.

Leasú 36

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 11 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le 
páirtithe leasmhara príobháideacha agus 
poiblí, lena n-áirítear comhpháirtithe 
sóisialta, i gcomhréir leis an reachtaíocht 
náisiúnta, agus a dtreochláir straitéiseacha 
náisiúnta maidir leis an Deacáid Dhigiteach 
agus coigeartuithe ar na treochláir sin á 
nglacadh acu.

(2) Oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le 
geallsealbhóirí príobháideacha agus poiblí, 
lena n-áirítear eagraíochtaí trádála, 
comhlachais ghairmiúla comhpháirtithe 
sóisialta agus an tsochaí shibhialta, i 
gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúnta, 
agus a dtreochláir straitéiseacha náisiúnta 
maidir leis an Deacáid Dhigiteach agus 
coigeartuithe ar na treochláir sin á 
nglacadh acu.

Leasú 37

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) barr feabhais teicneolaíochta agus 
iomaíochas tionsclaíoch an Aontais a 
threisiú sna teicneolaíochtaí, táirgí 
digiteacha, seirbhísí digiteacha agus 
bonneagair dhigiteacha chriticiúla atá 
riachtanach le haghaidh téarnamh 
eacnamaíoch agus rathúnais agus le 
haghaidh shlándáil agus shábháilteacht an 
tsaoránaigh;

(b) barr feabhais teicneolaíochta agus 
iomaíochas tionsclaíoch an Aontais a 
threisiú sna teicneolaíochtaí, táirgí 
digiteacha, seirbhísí digiteacha agus 
bonneagair dhigiteacha chriticiúla atá 
riachtanach le haghaidh téarnamh 
eacnamaíoch, fáis agus rathúnais agus le 
haghaidh rannpháirtíocht dhaonlathach, 
shlándáil agus shábháilteacht na saoránach;

Leasú 38

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 12 – mír 2 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) cóineasú an bhonneagair dhigitigh 
a áirithiú;

Leasú 39

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 13 – mír 4 – pointe g a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) an Coimisiún Eorpach;

Leasú 40

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 13 – mír 4 – pointe g b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(gb) na Cuibhreannais Eorpacha um 
Bonneagar Taighde faoi chomhordú an 
Choimisiúin Eorpaigh.

Leasú 41

Togra le haghaidh Cinnidh
Airteagal 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 23 a
Sineirgí agus comhlántachtaí le cláir agus 
beartais eile de chuid an Aontais i réimse 

an oideachais, na hoiliúna agus an 
taighde

Ar leibhéal an Aontais, beidh cur chuige 
trasearnála ag an gClár Beartais 2030 
“An Chonair i dtreo na Deacáide Digití” 
d’fhonn sineirgí a chruthú idir na cláir 
agus tionscnaimh éagsúla de chuid an 
Aontais atá ábhartha maidir leis na 
cuspóirí agus na spriocanna a bhaineann 
le scileanna digiteacha, agus na 
hacmhainní teoranta buiséadacha atá ar 
fáil i gCreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-
2027 agus na bearta reatha agus nua á 
gcur san áireamh.
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