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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 gur cheart go mbeadh an intleacht shaorga (IS) agus teicneolaíochtaí 
gaolmhara, ar bhonn níos leithne, ag fónamh don daonnacht agus gur cheart a gcuid 
buntáistí a roinnt go forleathan, gan aon idirdhealú; á chur i bhfáth, toisc gur bailiúchán 
teicneolaíochtaí atá ag síorathrú é IS atá á fhorbairt ar luas mór, agus toisc go bhfuil sé 
ag dul i méid de réir a chéile chun níos mó tascanna a dhéanamh a chuireann daoine i 
gcrích de ghnáth, go bhféadfaidh sé fiú cumas intleachtúil an duine a shárú i roinnt 
réimsí i san fhadtéarma; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, go bhfuil gá le cosaintí leormhaithe 
a bhunú lena n-áirítear, nuair atá sé réasúnach, córais a dhearadh le próisis rialaithe agus 
athbhreithnithe “duine i mbun idirghabhála”, trédhearcacht agus fíorú chinnteoireacht 
IS; á aithint go mbaineann cruthaitheoirí úsáid fhorleathan as teicneolaíochtaí nua IS 
cheana féin chun a gcuid saothar ealaíne a tháirgeadh sna hearnálacha cultúrtha agus 
cruthaitheacha;

2. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh ról bunriachtanach ag an Aontas i leagan síos na 
bprionsabal bunúsach le haghaidh forbairt, imscaradh clársceidealú gan bac a chur ar a 
dhul chun cinn nó bac a chur ar iomaíocht, go sonrach i rialacháin an Aontais agus ina 
chóid iompair; á mheabhrú go soláthraítear creat dlíthiúil le Treoir (AE) 2019/790 chun 
oibreacha faoi chosaint cóipchirt a úsáid i bpróisis mianadóireachta téacs agus 
mianadóireachta sonraí (TDM), atá ríthábhachtach in aon phróiseas a bhaineann le IS; 
ag cur béim, dá bhrí sin, ar an gceanglas go gcaithfear rochtain dhleathach a fháil ar aon 
obair a úsáidtear, chomh maith leis an gceart ráthaithe atá ag sealbhóirí a roghnú roimh 
ré gan páirt a bheith ag a gcuid saothar a úsáid i bpróiseas a bhaineann le IS gan a n-
údarú; á chur i bhfáth freisin go bhfuil gá le creat eiticiúil agus straitéis le haghaidh 
sonraí digiteacha, a mbeidh ag gabháil leis, más gá, reachtaíocht ina bhfuil cearta 
bunúsacha agus luachanna an Aontais cumhdaithe;

3. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé IS a úsáid i scoileanna agus in 
ollscoileanna, ag cur ar a gcumas modhanna nua agus níos éifeachtúla foghlama a 
ghlacadh a mhéadóidh rátaí rathúlachta daltaí agus mac léinn; á chur i bhfáth a 
thábhachtaí atá sé curaclaim IS a chur chun cinn atá deartha chun cabhrú le daltaí agus 
le mic léinn fios gnó a fháil atá riachtanach do phoist sa todhchaí; á chur i bhfáth gur 
cheart teicneolaíochtaí IS a bheith ar fáil go hoscailte chun críocha oideachais agus 
taighde; 

4. á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach rochtain oscailte agus chomhionann ar IS ar 
fud an Aontais agus laistigh de na Ballstáit a bheith ann; á chur i bhfáth gur cheart 
tacaíocht an Aontais do nuálaíocht agus taighde IS a bheith ar fáil go forleathan ar fud 
an Aontais; á thabhairt chun suntais gur cheart tacaíocht speisialta a thabhairt 
d’fhorbróirí IS agus do thairbhithe ó ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste agus dóibh siúd atá faoi 
mhíchumas;

5. á mheas gur cheart treoir agus comhairleoireacht a bheith ann d’fhorbróirí IS agus 
d’úsáideoirí maidir le CMI a chosaint ar fáil go forleathan;

6. á mheabhrú nach é amháin gur féidir le IS gníomhaíochtaí a dhéanamh ar daoine daonna 
amháin a bhíodh á ndéanamh tráth, ach gur féidir leis freisin gnéithe uathrialacha agus 



PE648.351v02-00 4/8 AD\1211697GA.docx

GA

cognaíocha a ghnóthú agus a fhorbairt trí fhoghlaim ó thaithí nó trí fhoghlaim threisithe 
; ag cur béim ar choincheap na freagrachta maidir le córais IS atá in ann foghlaim trí 
threisiú; á chur i bhfáth gur féidir le córais IS oilte saothair chultúrtha agus 
chruthaitheacha a chruthú agus a ghiniúint nach mór go huathrialach, leis an ionchur is 
lú ar fad ón duine; ag tabhairt dá haire, thairis sin, gur féidir le córais IS teacht chun 
cinn ar bhealach nach féidir a thuar, trí shaothair bhunaidh nach eol dá 
ríomhchláraitheoirí tosaigh a chruthú, fíoras ba cheart a chur i gcuntas freisin agus creat 
á bhunú chun na cearta saothraithe a dhíorthaítear ó oibreacha den sórt sin a chosaint á 
athdhearbhú, mar sin féin, gur cheart do IS tacú le meon cruthaitheach an duine agus 
gan teacht ina ionad;

7. ag tabhairt dá haire go bhfuil córais IS bunaithe ar bhogearraí agus go léiríonn siad 
iompar cliste bunaithe ar anailís ar a dtimpeallacht; á thabhairt chun suntais go bhfuil an 
anailís sin bunaithe ar mhúnlaí staidrimh a bhfuil earráidí ina gcuid dosheachanta díobh, 
uaireanta le lúbanna aiseolais a dhéanann macasamhlú, a threisíonn agus a chuireann le 
claontachtaí, earráidí agus toimhdí a bhí ann cheana; ag tabhairt dá haire go bhfuil gá 
atá lena áirithiú go bhfuil córais agus modhanna i bhfeidhm chun gur féidir algartaim a 
fhíorú agus a mhíniú agus aon fhadhbanna a réiteach;

8. á mheas gur cheart idirdhealú a dhéanamh idir CMI d’fhorbairt teicneolaíochtaí IS agus 
CMI d’ábhar a ngineann IS é;  ag cur béim ar an ngá bacainní dlíthiúla 
neamhriachtanacha ar fhorbairt IS a bhaint chun acmhainneacht na dteicneolaíochtaí sin 
sa chultúr agus san oideachas a réadú;

9. ag cur béim ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cóipchirt a 
bhaineann le saothair chultúrtha agus chruthaitheacha arna nginiúint ag IS; á chur i 
bhfios go láidir gurb é a chaithfidh a bheith mar bhunús le córas CMI ná saothair a 
bheith á gcruthú ag daoine mar údair agus mar tháirgeoirí saothar;  ag tabhairt dá haire, 
thairis sin, gur ceist ríthábhachtach é i dtaobh a mhéid is féidir saothar a gcruthaíonn IS 
é a rianú ar ais chuig cruthaitheoir daonna; ag tarraingt aird ar an ngá atá le measúnú a 
dhéanamh ar cibé an bhfuil a leithéid de rud ann agus ‘cruthú bunaidh’ nach gá aon 
idirghabháil dhaonna a dhéanamh ina leith; á mheas go bhfuil gá le taighde críochnúil 
chun a thuiscint an é an bealach is fearr chun tosaigh cóipcheart saothar a ghintear le IS 
a shannadh go huathoibríoch do shealbhóir cóipchirt na mbogearraí, an algartaim nó 
chlár IS, toisc go bhfuil gá le creidiúnú a thabhairt do dhuine mar an t-údar de shaothar 
cruthaitheach nua; á chur in iúl gur geal léi an iarraidh ón gCoimisiún staidéar a 
dhéanamh ar an gcóipcheart agus ar na teicneolaíochtaí nua;

10. á chur in iúl gur cúis bhuartha di faoin bhfolús féideartha idir CMI agus forbairt IS, rud 
a d’fhéadfadh na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha agus an t-oideachas a 
fhágáil gan cosaint in aghaidh saothair arna nginiúint ag IS atá faoi chosaint cóipchirt; á 
chur in iúl gur cúis bhuartha di na sáruithe féideartha ar mhaoin intleachtúil agus ag cur 
béim ar an ngá le faireachán a dhéanamh ar aon teipeanna nó damáiste margaidh a 
tharlaíonn; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le cur chuige cothrománach, fianaise-
bhunaithe agus neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de maidir le forálacha cóipchirt 
aonfhoirmeacha atá infheidhme maidir le hoibreacha a ghineann IS san Aontas, a 
mhéadódh a bhfás agus a tharraingeodh infheistíocht ón earnáil phríobháideach i 
bhforbairt theicneolaíoch agus eacnamaíoch earnáil IS agus na róbataice;

11. ag tabhairt dá haire gur ann d’fhorbairt acmhainní IS agus mífhaisnéis á scaipeadh agus 
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mífhaisnéis á cruthú; á chur in iúl gur cúis imní di go bhféadfadh go leor sáruithe ar an 
reachtaíocht um maoin intleachtúil a bheith mar thoradh air sin, agus ina theannta sin, 
go bhfuil imní mhór uirthi faoin bhféidearthacht oll-ionramháil saoránach a úsáid chun 
daonlathais a dhíchobhsú;  á iarraidh ina leith sin gníomhaíocht a bheith ann chun 
faisnéis agus litearthacht na meán a mhéadú, agus é á chur i gcuntas gur gné fíor-
riachtanach de sin an claochlú digiteach; á iarraidh go dtabharfaí tús áite do bhogearraí a 
fhorbairt chun fííorais agus faisnéis a fhíorú;

12. á mheabhrú gurb iad na sonraí an ghné lárnach d’fhorbairt agus d’oiliúint aon chóras IS; 
á chur i bhfáth go n-áirítear leis sin sonraí struchtúrtha, mar bhunachair sonraí, saothair 
faoi chosaint cóipchirt agus cruthúcháin eile a bhfuil cosaint MI acu nach féidir a mheas 
de ghnáth mar shonraí; á chur i bhfáth, dá bhrí sin, go bhfuil sé tábhachtach freisin 
aghaidh a thabhairt ar choincheap na n-úsáidí MI-ábhartha a bhaineann le feidhmiú 
theicneolaíochtaí IS;

13. á chur i bhfios gurb é an bealach is éifeachtaí chun claontacht i gcórais IS a laghdú ná a 
áirithiú go bhfuil an t-uasmhéid sonraí ar fáil chun iad a oiliúint, a bhfuil sé riachtanach 
aon bhacainní neamhriachtanacha ar TDM a theorannú agus úsáidí trasteorann a éascú 
ina leith;  

14. á chur i bhfáth sa chás nach n-úsáidtear IS ach mar uirlis chun cabhrú le húdar ina 
phróiseas cruthaitheach, go bhfuil an creat cóipchirt reatha fós infheidhme maidir le 
saothair chruthaithe agus nach gcuirtear idirghabháil IS san áireamh;

15. á mholadh go dtabharfaí isteach gnéithe agus rialacha slándála speisialta chun cearta 
príobháideachais a bhaineann le teicneolaíochtaí IS a chosaint; á chur i bhfáth gur cheart 
iniúchadh príobháideachais ar theicneolaíochtaí IS a bheith éigeantach;

16. á mheabhrú, thairis sin, gur thug athchóiriú cóipchirt an Aontais eisceacht TDM isteach 
ar dá réir a d’fhéadfadh taighde eolaíoch leas a bhaint as úsáidí sonraí saor in aisce, agus 
go ndéanfar TDM a úsáidtear chun críoch eile faoin eisceacht nua a lamháil freisin má 
chomhlíontar ceanglais bhreise;

17. ag cur béim ar an bhfíoras freisin gur féidir le IS a bheith ina uirlis éifeachtach chun 
láithreacht ábhar atá faoi chosaint cóipchirt a bhrath agus a thuairisciú ar líne; ag cur 
béim freisin ar an ngá atá ann aghaidh a thabhairt ar shaincheist an dliteanais i gcás 
sáruithe cóipchirt agus sáruithe eile maoine intleachtúla a dhéanfadh córais IS, chomh 
maith le saincheist na húinéireachta sonraí; á chur i bhfáth, áfach, go gcaithfear 
idirdhealú soiléir a dhéanamh idir sáruithe uathrialacha agus cóipeáil oibreacha tríú 
páirtí a d’éascaigh nó nár choisc oibreoir bhogearraí IS; á shonrú gur cheart go mbeadh 
inrianaitheacht ina choinníoll fíor-riachtanach chun freagracht a leithdháileadh, toisc go 
bhfeidhmíonn sé mar bhunús le haghaidh caingean dlí agus go gcuireann sé ar chumas 
mífheidhmiú a dhiagnóisiú agus a cheartú; 

18. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé go mbeadh seirbhísí sruthaithe trédhearcach agus 
freagrach agus iad ag úsáid algartam, ionas gur féidir rochtain ar ábhar cultúrtha agus 
cruthaitheach i bhfoirmeacha éagsúla agus i dteangacha éagsúla chomh maith le 
rochtain neamhchlaonta ar shaothair Eorpacha a ráthú níos fearr;

19. á mheabhrú gurb é dualgas eiticiúil an Aontais tacú le forbairt ar fud an domhain trí 
chomhar trasteorann maidir le IS a éascú, lena n-áirítear trí theorainneacha agus 
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eisceachtaí le haghaidh taighde trasteorann agus TDM, agus mar sin á mholadh dlús a 
chur le gníomhaíocht idirnáisiúnta ag an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil 
chun é sin a bhaint amach;

20. á aithint go bhfuil oibleagáid bhunúsach ar an Aontas comhroinnt shochair IS a chur 
chun cinn, agus roinnt uirlisí á n-úsáid, lena n-áirítear infheistíocht i dtaighde sna 
Ballstáit uile, mar gheall ar dhul chun cinn teicneolaíoch stát áirithe.



AD\1211697GA.docx 7/8 PE648.351v02-00

GA

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Dáta an ghlactha 1.9.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

28
1
1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, 
Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo 
Franz, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Peter 
Pollák, Marcos Ros Sempere, Andrey Slabakov, Massimiliano 
Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Milan 
Zver

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Ibán García Del Blanco, 
Bernard Guetta, Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk, Martina Michels



PE648.351v02-00 8/8 AD\1211697GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR 
IARRADH TUAIRIM AIR

28 +
PPE Isabel Benjumea Benjumea, Christian Ehler, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, 

Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Milan Zver

S&D Ibán García del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor 
Negrescu, Marcos Ros Sempere, Massimiliano Smeriglio

RENEW Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Bernard Guetta, Irena Joveva

ID Gilbert Collard

VERTS/ALE Romeo Franz, Marcel Kolaja, Salima Yenbou

ECR Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

NI Isabella Adinolfi

1 -
ID Christine Anderson

1 0
ID Gianantonio Da Re

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


