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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar 
an coiste atá freagrach:

- na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheabhrú, maidir le forbairt, imscaradh agus úsáid na hintleachta saorga (IS) sna 
hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, agus i réimsí an oideachais, na meán, na 
hóige agus an bheartais faisnéise, nach amháin go bhfuil an acmhainneacht acu réimse 
leathan saincheisteanna eiticiúla nach mór aghaidh a thabhairt orthu a ardú, ach go n-
ardaíonn siad iad freisin agus go leanfaidh siad de bheith á n-ardú;  á chur i bhfáth 
cheart don Aontas an bealach a threorú i dtreo IS fréamhaithe i luachanna na hEorpa 
agus a áirithiú go gcosnófar dínit an duine, agus cearta bunúsacha laistigh d’Eoraip 
dhaonlathach, chothrom agus inbhuanaithe á iarraidh ar institiúidí AE dul i mbun 
smaointeoireacht fhadtéarmacha faoi thionchar IS ar ár ndíospóireachtaí daonlathacha, 
ar ár sochaithe agus ar nádúr an duine, d’fhonn a bheith in ann an bealach a réiteach do 
theicneolaíocht IS a dhéanfaidh ár saoirse a urramú agus nach gcuirfidh isteach ar 
nuálaíocht ná saoirse cainte a shrianadh;

2. á chreidiúint go láidir gur gá scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir le creataí agus 
oibleagáidí i leith cearta an duine gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann le 
teicneolaíochtaí digiteacha nua agus atá ag teacht chun cinn a threorú chun a gcur 
chuige antrapalárnach agus inrochtaineacht a gcuid buntáistí do chách a ráthú; á aithint 
gur gá a áirithiú go bhfuil forbairt, imscaradh agus úsáid IS saor ó idirdhealú, claonadh 
próifílithe agus go léiríonn sé gach gné riachtanach den tsochaí; á aithint go bhféadfadh 
éifeacht dhochrach a bheith ag IS agus uathoibriú ar an ngeilleagar domhandaithe a 
d’fhéadfadh cur leis an neamhionannas atá ann cheana;

3. á chur i bhfáth go bhfuil gá le critéir shaincheaptha a fhorbairt d’fhorbairt, do chur i 
bhfeidhm agus d’úsáid AI i réimsí an oideachais, na meán, na hóige agus an taighde, 
agus sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha, trí thagarmharcanna a fhorbairt 
agus prionsabail a shainiú d’úsáid fhreagrach eiticiúil agus inghlactha a bhaint as 
teicneolaíochtaí IS sna réimsí sin, lena n-áirítear córas soiléir dliteanais do tháirgí a 
eascraíonn as úsáid IS; á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh na critéir sin a bheith 
inoiriúnaithe agus a oiriúnú i gcónaí don dul chun cinn i dteicneolaíochtaí IS d’fhonn 
cuidiú go freagrach freisin leas iomlán a bhaint as IS; ag cur béim go háirithe ar an ngá 
le dul i ngleic le bailiú sonraí pearsanta úsáideoirí agus ábhair imní maidir le 
príobháideachas chomh maith le saincheisteanna dliteanais i gcásanna ina mbíonn 
torthaí neamh-inmhianaithe mar thoradh ar phróisis uathoibrithe; á mheabhrú, chun 
bonn maith a sholáthar do chritéir den sórt sin, gur gá a cheangal go gcomhlíonfar 
prionsabail chomhréireachta an chórais lena shonraíochtaí, a thrédhearcacht, a mheon 
macánta agus a chothromas, i gcomhairle leis na coistí eitice inniúla atá freagrach as 
cuidiú chun an bealach a réiteach i gcomhréir le luachanna cultúrtha agus chreata 
fhorálacha dlí an Aontais Eorpaigh; ag tabhairt dá haire go bhfuil córais IS bunaithe ar 
bhogearraí a thaispeánann iompar cliste bunaithe ar an anailís ar a dtimpeallacht; á chur 
i bhfáth go bhfuil an anailís sin bunaithe ar mhúnlaí staidrimh a bhfuil earráidí ina gcuid 
dosheachanta díobh; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá lena áirithiú go bhfuil córais 
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agus modhanna i bhfeidhm chun fíorú an algartaim, inléiteacht an algartaim agus 
rochtain ar leigheasanna a lamháil;  á thabhairt chun suntais go bhfuil gá lena áirithiú go 
bhfuil rialacha ceangailteacha ann lena gcinnteofar go gcaomhnaítear prionsabail na 
trédhearcachta, na cuntasachta agus an neamh-idirdhealaithe; ag athdhearbhú 
Threoirlínte Eitice 2019 maidir le IS Iontaofa agus na seacht bpríomhriachtanas maidir 
le hiontaofacht IS;

4. ag tabhairt dá haire go bhfuil an ceart ag gach leanbh chun oideachais ar chaighdeán 
poiblí ar gach leibhéal; dá bhrí sin, á iarraidh go bhforbrófar, go n-imscarfar agus go n-
úsáidfear córais ardchaighdeáin IS a éascaíonn agus a sholáthraíonn uirlisí oideachais ar 
ardchaighdeán ar gach leibhéal agus á chur i bhfáth nár cheart go gcruthófaí bearna 
dhigiteach níos leithne mar thoradh ar imscaradh chórais nua IS sa tsochaí;

5. ag tabhairt dá haire go bhfuil méadú ag teacht ar an líon córas foghlama pearsantaithe IS 
atá á n-úsáid i scoileanna agus in ollscoileanna, agus go bhfuil sé sin ag athrú ról na 
múinteoirí sa phróiseas foghlama; á chur i bhfáth gur cheart an t-athrú sin a mheas go 
críochnúil, a léiriú i gcuraclaim dá réir agus a bheith fréamhaithe ag luachanna 
duinelárnacha; ag aithint an acmhainneacht ollmhór is féidir le IS agus róbataic a 
thairiscint don oideachas;  ag tabhairt dá haire nár cheart do chórais phearsantaithe 
foghlama IS ionad caidrimh oideachasúla a bhaineann le múinteoirí a ghlacadh agus nár 
cheart cineálacha traidisiúnta oideachais a fhágáil taobh thiar, agus ag tabhairt dá haire 
ag an am céanna nach mór tacaíocht airgeadais, theicneolaíoch agus oideachais, lena n-
áirítear sainoiliúint i dteicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide a sholáthar do 
mhúinteoirí atá ag iarraidh scileanna iomchuí a fháil chun oiriúnú d’athruithe 
teicneolaíochta, agus nach amháin chun leas a bhaint as acmhainneacht IS, ach a 
theorainneacha a thuiscint freisin;

6. á chur i bhfáth go gcaithfear cosaintí leormhaithe a chur i bhfeidhm i gcás ina n-
úsáidtear foghlaim meaisín sna nósanna imeachta chun mic léinn ionchasacha a roghnú, 
lena n-áirítear iarratasóirí a chur ar an eolas faoi nósanna imeachta den sórt sin agus a 
gcearta maidir leis sin; ag tabhairt dá haire go gcaithfear na halgartaim ábhartha a 
oiliúint ar bhonn tacar sonraí móra chun míbhuntáiste éagórach a sheachaint do ghrúpaí 
áirithe; den tuairim gur gá na cinntí ábhartha a dhéantar le cabhair ó phróisis 
uathoibrithe a mhíniú, lena n-áirítear, más gá, do na mic léinn dhiúltaithe;

7. á iarraidh go bhforbrófar straitéis IS, róbataic agus teicneolaíochtaí gaolmhara ar 
leibhéal an Aontais chun cabhrú lenár gcórais oideachais a athrú agus a nuashonrú, ár n-
institiúidí oideachais a ullmhú ar gach leibhéal agus na scileanna agus na cumais 
riachtanacha a thabhairt do mhúinteoirí agus do dhaltaí; á mheas go bhfuil gá le creat 
maidir le heitic san oideachas. á mholadh an tsochaí shibhialta, ollscoileanna, 
ceardchumainn agus cumainn fostóirí a bheith páirteach sa phróiseas chun creat den sórt 
sin a dhréachtú; á thabhairt dá haire go gcaithfidh córais IS a fhorbraítear, a imscartar 
agus a úsáidtear san Aontas a éagsúlacht chultúrtha agus a ilteangachas a léiriú; ag cur 
béim ar an tacaíocht speisialta ba cheart a thabhairt d’fhorbróirí teicneolaíochta agus do 
thairbhithe ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste agus do dhaoine faoi mhíchumas;

8. á mheas go gcaithfear aird agus cosaint speisialta a thabhairt do chearta mionaoiseach a 
chaomhnú, i bhfianaise thionchar áirithe an oideachais ar a dtodhchaí, go sonrach an 
ceart chun príobháideachais agus rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán, ag áirithiú 
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comhdheiseanna i ngach cás; ag cur béim ar an bhfíoras nár cheart d’institiúidí 
oideachais córais IS a úsáid ach chun críocha oideachais a ndearnadh iniúchadh agus 
deimhniú orthu mar chórais eiticiúla, thairbhiúla agus ag gníomhú go comhsheasmhach 
le prionsabail chearta an duine á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit comhar a 
chur chun cinn idir na hearnálacha poiblí agus príobháideacha agus an saol acadúil chun 
comhroinnt eolais agus foinsí oscailte a threisiú;

9. ag tabhairt dá haire go bhfuil gá le coincheap na n-ealaíon agus saothair chultúrtha agus 
chruthaitheacha a shoiléiriú, chomh maith le ról daoine mar chruthaitheoirí agus 
ealaíontóirí; ag cur béim ar an bhfíoras nár cheart go gcaillfí poist sna hearnálacha 
cultúrtha agus cruthaitheacha mar thoradh ar dheiseanna a sholáthraíonn digitiú agus 
teicneolaíochtaí nua, faillí a dhéanamh maidir le saothair bhunaidh a chaomhnú ná 
rochtain thraidisiúnta ar oidhreacht chultúrtha a íoslaghdú, arb oidhreacht í  ba cheart a 
spreagadh freisin;

10. ag aithint acmhainneacht mhéadaitheach IS i réimsí na faisnéise, na meán agus in ardáin 
ar líne, lena n-áirítear mar uirlis chumhachtach chun mífhaisnéis a chomhrac; á chur in 
iúl gur cúis bhuartha di, áfach, faoin bhféidearthacht go mbainfí mí-úsáid as IS chun 
tuairim an phobail ar líne a ionramháil; á chur i bhfios go láidir, mura ndéantar é a 
rialáil, go bhféadfadh éifeachtaí díobhálacha ó thaobh na heitice a bheith aige sin freisin 
trí chlaonadh i sonraí agus algartaim a shaothrú a d’fhéadfadh mífhaisnéis a scaipeadh, 
bolgáin faisnéise a chruthú agus shaothrú a dhéanamh ar laofachtaí a chuirtear isteach in 
algartaim IS; á mheabhrú gur coinníoll riachtanach é oideachas leormhaith chun cearta 
na saoránach a chosaint maidir le saoirse faisnéise, tuairimí agus cainte, á iarraidh úsáid 
eiticiúil theicneolaíochtaí IS a bheith ann i réimse na meán; ag tabhairt foláireamh faoi 
na rioscaí a bhaineann le cinsireacht teicneolaíocht-spreagtha agus an gá atá le creat 
eiticiúil chun an tsaoirse cainte a chosaint;

11. á mheas, maidir le cineálacha áirithe IS a úsáid, amhail aitheantas aghaidhe, córais 
braite mothúchán agus iompair, go bhféadfadh éifeacht dhíobhálach a bheith aige go 
háirithe ar ról na meán agus iriseoirí mar fhaireoirí daonlathais agus mar sin ar phróisis 
dhaonlathacha; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, gur cheart úsáid na gcóras sin in 
áiteanna poiblí a shrianadh nó a thoirmeasc nuair is gá;  ag cur béim ar an ngá leanúint 
leis an gcomhrac i gcoinne mífhaisnéise, lena n-áirítear teicnící ar nós 
“domhainbhrionnuithe’”, i gcoinne cinsireachta agus faireachas uathoibrithe;

12. ag cur béim ar an ngá feasacht agus tuiscint a mhúscailt i measc an phobail i gcoitinne 
faoi ról agus tionchar IS trí oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil, lena n-áirítear 
staidéir dhaonnachta, go háirithe faoi úsáid algartam agus a dtionchar, inter alia, ar 
phoist agus ar phríobháideachas, an tuiscint ar an áit atá ag córais TF maidir le sonraí a 
roghnú, a léirmhíniú, a stóráil agus a chur in iúl; á mholadh uirlisí litearthachta digití a 
bhunú ar gach leibhéal oideachais agus, dá bhrí, á iarraidh ar na Ballstáit agus ar 
institiúidí AE infheistíocht a dhéanamh i litearthacht faisnéise agus na meán 
cumarsáide, in oideachas agus in oiliúint;  á mheas go bhfuil inniúlachtaí faisnéise agus 
na meán ríthábhachtach do gach saoránach, lena n-áirítear na grúpaí sóisialta 
leochaileacha, a bheith in ann forbairtí nua a mheas agus a thuiscint go criticiúil lena n-
áirítear tuiscint ar fheidhmiú IS agus a chlaontachtaí bunúsacha agus dá bhrí sin, 
cineálacha nua smaointeoireachta criticiúla a fhorbairt á mholadh go gcuirfeadh an 
Coimisiún formáidí oideachais agus oideachais leanúnaigh a bhaineann le IS, róbataic 
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agus teicneolaíocht chun cinn;

13. ag tabhairt dá aire go bhfuil idirdhealú tábhachtach idir trédhearcacht algartam agus 
trédhearcacht maidir le húsáid algartam; ag cur béim ar a thábhachtaí atá trédhearcacht 
agus cuntasacht le haghaidh algartaim a bhíonn in úsáid ag ardáin comhroinnte físeán 
(SACF), agus ag cuideachtaí sruthaithe, chun rochtain ar ábhar atá ilghnéitheach ó 
thaobh cultúir agus teanga de a áirithiú agus tosaíocht a bheith á tabhairt a sheachaint; á 
chreidiúint gur cheart gach úsáideoir a chur ar an eolas go cuí nuair a úsáidtear algartam 
chun ábhar a mholadh, agus gur cheart go mbeadh sé in ann iad a bharrfheabhsú de réir 
a roghanna, agus nár cheart go gcuirfeadh na halgartaim sin srian ar rogha úsáideora; á 
mheas gur cheart gach úsáideoir a bheith in ann moltaí ábhar IS a dhíchumasú; á chur i 
bhfáth gur cheart algartaim den sórt sin a dhearadh sa chaoi is go gcuirfear éagsúlacht 
chultúrtha ár sochaithe san áireamh, chun fíor-oscailteacht chultúrtha a áirithiú agus 
saoirse cruthaitheachta a ráthú. á áitiú nár cheart sonraí úsáideora a bhailíonn IS, amhail 
roghanna cultúrtha nó feidhmíocht oideachais, a tharchur nó a úsáid i ngan fhios don 
úinéir;

14. ag tabhairt dá haire gur ghlac an spórt le nuálaíocht theicneolaíoch i gcónaí; á,mheas, 
mar sin féin, go bhfuil úsáid theicneolaíochtaí IS, atá ag scaipeadh go tapa i gcomórtais 
spóirt, ag ardú ceisteanna maidir le hiomaíocht chóir sa spórt trínar féidir leis na foirne 
sin a bhfuil na hacmhainní airgeadais is mó acu an teicneolaíocht is fearr a fháil, agus ar 
an gcaoi sin buntáiste éagórach féideartha a thabhairt dóibh; ag cur béim ar an bhfíoras 
go gcaithfear dlúthfhaireachán a dhéanamh ar na forbairtí sin agus ag cur i bhfáth go 
bhfuil creat rialála de dhíth ag an réimse sin a chuireann critéir eiticiúla agus 
duinelárnacha i bhfeidhm i bhforbairt agus in úsáid theicneolaíochtaí IS; á iarraidh 
trédhearcacht iomlán a bheith ann maidir leis na halgartaim agus na teicneolaíochtaí a 
úsáidtear i spóirt chun machaire comhréidh a dhéanamh.
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