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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Thionsclaíocht, um 
Thaighde agus um Fhuinneamh, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gur geal léi an teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le straitéis Eorpach le 
haghaidh sonraí (COM(2020)0066) agus go bhformhuiníonn sí a cuspóirí i leith na 
húsáide a bhainfear as sonraí in AE a mhéadú agus a fheabhsú agus chun margadh 
aonair le haghaidh sonraí a chruthú chun go mbainfear leas as fás eacnamaíoch, 
iomaíochas, nuálaíocht, cruthú post agus dul chun cinn sochaíoch;

2. á mheabhrú, chun go bhféadfar sreabhadh sonraí atá saor agus slán a chruthú agus a 
mbeidh sonraí pearsanta agus cosaint príobháideachais ag a chroílár, nach foláir go 
bhfaigheadh sé tacaíocht ó cheann ceann na mBallstát ó na saoránaigh atá dea-eolasach 
agus a bhfuil tuiscint acu ar shonraí; á chur i bhfios gur ann do neamhréireachtaí 
suntasacha idir na Ballstáit faoi láthair maidir le litearthacht dhigiteach a gcuid 
saoránach; á iarraidh ar an gCoimisiún go ndéanfaí spriocanna uaillmhianacha a 
mholadh i gcás litearthacht dhigiteach in AE tríd an bPlean Gníomhaíochta don 
Oideachas Digiteach agus go gcuirfí tacaíocht shubstaintiúil ar fáil do na Ballstáit chun 
rannchuidiú leo na spriocanna sin a bhaint amach; á iarraidh go dtabharfaí aird ar leith 
ar rochtain chomhionann a bheith ann ar bhonneagar digiteach, clúdach idirlín agus 
uirlisí digiteacha, gan dochar do phrionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta;

3. á chur i bhfáth gur cheart do AE tús áite a thabhairt do litearthacht dhigiteach agus 
inniúlachtaí ina bheartas comhtháthaithe do 2021 agus ina dhiaidh sin, le béim ar 
thacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí agus do na ceannasaithe ar institiúidí oideachais i 
gcur chun feidhme oideachas digiteach ar fud na gcuraclam agus ar dhea-chleachtais 
agus fios gnó a roinnt, gan ualaí breise riaracháin nó airgeadais a chruthú; á mheas go 
mba cheart go mbeadh an t-oideachas dírithe ar scileanna praiticiúla don todhchaí agus 
a bheith bunaithe ar anailís fhadtéarmach agus chuimsitheach ar riachtanais an 
mhargaidh saothair; á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún maidir le bunachar 
sonraí do scileanna coiteanna Eorpacha a fhorbairt;

4. ag tabhairt chun suntais an géarghá atá leis an mbearna i scileanna digiteacha AE a 
dhúnadh agus á mheas gur uirlisí fíorluachmhara a bheidh i rianú feabhsaithe céimithe 
agus comhroinnt sonraí mhargadh an tsaothair chun an méid sin a bhaint amach; á chur i 
bhfáth a thábhachtaí atá sé rialacha AE maidir le cosaint sonraí pearsanta a lánurramú 
agus na huirlisí seo á n-úsáid;

5. á chur i bhfios go láidir, cé go ndéanfaidh an úsáid mhéadaitheach a bhainfear as sonraí 
athrú ó bhonn ar ár gcórais oideachais, mar sin féin, beidh sé riachtanach cur chuige 
duinelárnach agus pearsantaithe a choinneáil i leith mac léinn agus na riachtanas atá 
acu; á mheas go bhfuil ríthábhacht le rochtain oscailte a bheith ann ar oideachas agus ar 
shonraí agus foilseacháin eolaíocha atá bunaithe ar phrionsabail FAIR maidir le sonraí 
(inaimsithe, inrochtana, idir-inoibrithe agus in-athúsáidte) chun go mbeidh rath ar an 
nuálaíocht agus an eolaíocht;

6. ag cur béim ar an bhfíoras go mba cheart go gcuirfí na riachtanais shonracha a bhíonn 
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ag grúpaí leochaileacha san áireamh i gcur chun feidhme na straitéise Eorpaí maidir le 
sonraí; á mheabhrú go bhfuil ionann is 100 milliún duine atá faoi mhíchumas san Eoraip 
a bhfuil dúshláin le sárú acu i dtaca le rochtain a fháil ar uirlisí digiteacha agus 
oideachas ar ardchaighdeán; á iarraidh ar na Ballstáit gach iarracht a dhéanamh chun go 
n-áireofaí go mbeidh lánrochtain ag daoine atá faoi mhíchumas ar uirlisí digiteacha agus 
bonneagar digiteach chun leas a bhaint as lánacmhainneacht na digiteála agus cosc a 
chur ar leathnú na mbearnaí atá ann idir codanna éagsúla den tsochaí i dtaobh rochtain a 
fháil ar oideachas digiteach;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún iniúchadh a dhéanamh ar na tairbhí agus raon a d’fhéadfadh 
a bheith ann i leith spás coiteann sonraí Eorpach a chruthú don tionscal cultúrtha agus 
cruthaitheach i gcoitinne; á chreidiúint go bhféadfadh an digitiú ar an oidhreacht 
chultúrtha a bheith úsáideach agus tairbheach ar réimse leathan bealaí, trí, mar shampla, 
chosaint agus caomhnú fisiceach a éascú nó feidhmchláir fhíorúla thríthoiseacha a 
chumasú a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach do roinnt earnálacha, lena n-áirítear 
turasóireacht; á iarraidh go ndéanfaí forbairt ar spás coiteann sonraí Eorpach maidir le 
hoidhreacht chultúrtha, a d’fhéadfaí a fhorbairt ar bhonn Bhonneagar Seirbhísí 
Digiteacha Europeana.


