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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an intleacht shaorga san oideachas, sa chultúr agus san earnáil chlosamhairc
(2020/2017(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 167 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 chuig Parlaimint na 
hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 
maidir le himpleachtaí sábháilteachta agus dliteanais na hIntleachta Saorga, Idirlíon na 
Rudaí Nithiúla agus na róbataice (COM(2020)0064),

– ag féachaint do Pháipéar Bán ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 dar teideal ‘An 
Intleacht Shaorga - Cur chuige Eorpach atá dírithe ar bharr feabhais agus ar mhuinín’ 
(COM(2020)0065),

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 chuig Parlaimint na 
hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus 
chuig Coiste na Réigiún dar teideal ‘Straitéis Eorpach um shonraí’ (COM(2020)0066),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 25 Aibreán 2018 dar teideal ‘Intleacht 
Shaorga don Eoraip’ (COM(2018)0237),

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Eanáir 2018 chuig Parlaimint na 
hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus 
chuig Coiste na Réigiún maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach 
(COM(2018)0022),

– ag féachaint dá rún an 12 Feabhra 2019 maidir le beartas tionsclaíoch cuimsitheach 
Eorpach i dtaca leis an intleacht shaorga agus an róbataic1,

– ag féachaint dá rún an 16 Feabhra 2017 le moltaí don Choimisiún maidir le Rialacha an 
Dlí Shibhialta i leith na Róbataice2,

– ag féachaint dá rún an 1 Meitheamh 2017 maidir le tionsclaíocht na hEorpa a dhigitiú3,

– ag féachaint dá rún an 11 Meán Fómhair 2018 maidir le comhionannas teanga sa ré 
dhigiteach4,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 

1 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0081.
2 IO C 252, 18.7.2018, lch. 239.
3 IO C 307, 30.8.2018, lch. 163.
4 IO C 433, 23.12.2019, lch. 42. 
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Ghnóthaí Baile, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an 
Tomhaltóra, ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um Chearta na mBan 
agus um Chomhionannas Inscne, 

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Chultúr agus Oideachas (A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil teicneolaíochtaí na hintleachta saorga (IS) á bhforbairt go mear, agus á 
n-úsáid de réir a chéile san oideachas, sa chultúr agus san earnáil chlosamhairc;

B. de bhrí go bhfuil infhaighteacht sonraí atá ar ardchaighdeán agus fónta bunriachtanach 
d’fhorbairt IS;

C. de bhrí go léirítear imní le húsáid IS maidir le heitic agus trédhearcacht an bhailithe, na 
húsáide agus an scaipthe sonraí; de bhrí nach mór tairbhí agus rioscaí IS sna 
hearnálacha sin a mheasúnú go cúramach;

D. de bhrí gur réamhchoinníollacha iad an nascacht láidir shlán, thapa agus ar 
ardchaighdeán, na líonraí ardacmhainne, an saineolas TF agus an trealamh agus 
bonneagar digiteach don imlonnú leathan IS san Aontas;

E. de bhrí go bhfuil sé bunriachtanach a áirithiú go bhfoghlaimíonn daoine san Aontas na 
scileanna is gá chun iad féin a ullmhú do mhéadú IS i ngnéithe uile de ghníomhaíocht 
an duine;

F. de bhrí gur féidir IS a úsáid chun modhanna foghlama agus teagaisc a fheabhsú, go 
háirithe trí chuidiú le córais oideachais sonraí a úsáid chun cothromas agus caighdeán 
oideachais a fheabhsú, agus ag an am céanna pearsantú agus rochtain níos fearr ar 
oideachas a chur chun cinn;

G. de bhrí go n-imríonn an cultúr ról tábhachtach in IS a úsáid ar scála agus go bhfuil sí ag 
teacht chun cinn mar dhisciplín tábhachtach d’oidhreacht chultúrtha a bhuí le 
teicneolaíochtaí agus uirlisí nuálacha a fhorbairt agus lena gcur i bhfeidhm éifeachtach 
chun freagairt ar riachtanais na hearnála;

H. de bhrí gur féidir IS a úsáid chun bealaí nuálacha a chruthú chun tacair sonraí de 
dhéantáin chultúrtha atá ag institiúidí cultúrtha ar fud an Aontais a dhéanamh inrochtana 
go forleathan agus ag an am céanna ag lamháil d’úsáideoirí nascleanúint a dhéanamh ar 
an méid ollmhór inneachair chruthaithigh agus chultúrtha;

I. de bhrí go léirítear saincheisteanna maidir le héagsúlacht chultúrtha agus teanga le IS a 
úsáid d’ inneachar na meán, go háirithe moltaí d’inneachar pearsantaithe,

J. de bhrí go bhféadfadh tionchar suntasach a bheith ag IS ar oideachas riachtanas 
speisialta, mar aon le hinrochtaineacht ar inneachar cultúrtha agus cruthaitheach do 
dhaoine faoi mhíchumas;

K. de bhrí go bhfuil inneachar bréagach arna ghiniúint ag IS, amhail 
‘domhainbhrionnuithe’, á mhéadú as cuimse agus is géarbhagairt é ar an daonlathas;

1. á athdhearbhú a thábhachtaí atá sé córais sonraí chuimsitheacha agus ar ardchaighdeán a 
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fhorbairt le haghaidh úsáid sa domhainfhoghlaim mar d’fhéadfadh tuartha laga agus, ina 
dhiaidh sin, idirdhealú agus claonadh a bheith mar thoradh ar úsáid sonraí atá as dáta, 
neamhiomlána, míchearta nó ar chaighdeán íseal; ag tabhairt chun suntais go bhfuil sé 
bunriachtanach cumais a fhorbairt ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais 
araon chun bailiú sonraí agus córasú a fheabhsú;

2. á chur i bhfáth an gá atá le haghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna eiticiúla agus 
dlíthiúla a léirítear le IS a úsáid amhail trédhearcacht agus cuntasacht na n-algartam 
agus úinéireacht, bailiú, úsáid agus scaipeadh na sonraí;

Oideachas

3. ag meabhrú a thábhachtaí atá sé na scileanna digiteacha a neartú ar leibhéal an Aontais 
mar réamhriachtanas chun IS a úsáid san oideachas; á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndáil 
leis sin, scileanna a bhaineann le IS a bheith mar cheann de na príomhthosaíochtaí dá 
chéad Phlean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach;

4. á chur i bhfáth nach mbraithfidh na tairbhí foghlama a bhaineann le IS a úsáid san 
oideachas ar IS é féin, ach ar an mbealach a bhainfidh múinteoirí úsáid as IS chun 
freastal ar riachtanais daltaí agus múinteoirí araon; á chur i bhfios, dá bhrí sin, an gá atá 
le ríomhchláraitheoirí IS páirt a thabhairt do mhúinteoirí réitigh inbhuanaithe ó thaobh 
IS de a dhearadh atá oiriúnach do thimpeallachtaí oideachais san fhíor-shaol;

5. á thabhairt chun suntais, thairis sin, an gá atá le hoiliúint a chur ar mhúinteoirí ionas gur 
féidir leo oiriúnú do réadúlachtaí oideachais atá cumhachtaithe ag IS agus scileanna nua 
a fhoghlaim chun IS a úsáid ar bhealach oideolaíoch agus fónta;

6. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé oiliúint a chur ar dhaoine gairmiúla ardoilte 
i réimse IS agus an lucht saothair amach anseo a uas-sciliú chun go mbeidh sé in ann 
déileáil le réadúlachtaí margaidh saothair atá faoi thiomáint IS; mar sin de, ag spreagadh 
na Ballstáit chun a dtairiscintí oideachais a uasghrádú le scileanna a bhaineann le IS 
agus curaclaim shonracha a chur i bhfeidhm d’fhorbróirí IS;

Oidhreacht chultúrtha

7. á chur i bhfáth gur féidir le IS ról tábhachtach a imirt in oidhreacht chultúrtha a 
chaomhnú, a chur chun cinn agus a bhainistiú, go háirithe trí fhaireachán agus anailís a 
dhéanamh ar athruithe ar láithreáin oidhreachta cultúrtha arb iad bagairtí, amhail athrú 
aeráide, tubaistí nádúrtha agus coinbhleachtaí armtha, ba chúis leo;

8. á chur i bhfáth go gcuireann IS deiseanna nua ar fáil d’institiúidí cultúrtha, amhail 
músaeim, chun uirlisí nuálacha a tháirgeadh le haghaidh láithreáin oidhreachta cultúrtha 
a dhoiciméadú agus rochtain a fháil orthu, go háirithe trí shamhaltú 3T agus réaltacht 
fhíorúil bhreisithe;

9. á chur i bhfáth gur cheart dea-chleachtais in IS d’inrochtaineacht ar oidhreacht 
chultúrtha a shainaithint agus a roinnt i measc líonraí cultúrtha ar fud an Aontais;

10. á chur i bhfios gur féidir IS a úsáid freisin chun faireachán a dhéanamh ar gháinneáil ar 
réada cultúrtha agus ar scrios ar mhaoin chultúrtha, agus ag an am céanna ag tacú le 
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sonraí a bhailiú d’iarrachtaí aisghabhála agus atógála;

Earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta (ECC);

11. á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil an cultúr i measc na dtosaíochtaí a leagtar amach i 
roghanna agus moltaí beartais maidir le IS ar leibhéal an Aontais, go háirithe i bPáipéar 
Bán ón gCoimisiún an 19 Feabhra 2020 maidir le IS;

12. á chur i bhfáth go bhfuil gá le fís chomhleanúnach IS a chur ar bun in earnálacha an 
chultúir agus na cruthaitheachta ar leibhéal an Aontais; á iarraidh ar na Ballstáit an 
fócas maidir le cultúr ina straitéisí náisiúnta IS a neartú chun a áirithiú go ndéanfar 
éagsúlacht chultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn ar leibhéal an Aontais sa 
chomhthéacs digiteach nua;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dioscúrsa poiblí tábhachtach maidir le 
IS a thacú agus feasacht a mhúscailt ar na tairbhí a bhaineann lena húsáid in earnálacha 
an chultúir agus na cruthaitheachta;

Earnáil an chlosamhairc

14. á chur i bhfáth gur cheart na halgartaim a úsáideann soláthraithe seirbhísí meán agus 
ardáin comhroinnte físeán a dhearadh ar shlí a fhágfaidh nach dtugann siad buntáiste do 
shaothair ar leith trí mholtaí ‘pearsantaithe’ a theorannú go dtí na saothair is mó a bhfuil 
tóir orthu; d’fhógraíocht spriocdhírithe, chun críocha tráchtála nó chun brabús a 
uasmhéadú;

15. á chur i bhfáth, thairis sin, go bhféadfadh úsáid IS i moltaí inneachair atá bunaithe ar 
algartaim ar sheirbhísí meán closamhairc ar líne, amhail seirbhísí físeán ar éileamh, 
tionchar tromchúiseach a bheith acu ar éagsúlacht chultúrtha, go háirithe maidir leis an 
oibleagáid chun suntasacht na saothar Eorpach a áirithiú faoi Airteagal 13 de Threoir 
Seirbhísí na Meán Closamhairc (Treoir (AE) 2018/1808);

16. ag moladh creat eiticiúil soiléir a bhunú d’úsáid IS sna meáin chun rochtain ar inneachar 
atá ilghnéitheach ó thaobh cultúir agus teanga de ar leibhéal an Aontais a áirithiú, 
bunaithe ar algartaim chuntasacha, thrédhearcacha agus chuimsitheacha; á chur i bhfáth, 
i ndáil leis sin, gur cheart don chreat aghaidh a thabhairt ar mhí-úsáid IS chun 
bréagnuacht agus mífhaisnéis ar líne a scaipeadh freisin;

Bréagaisnéis ar líne: domhainbhrionnuithe

17. á mheabhrú, le teicnící nua atá ag teacht chun cinn go tapa, go bhfuil sé ag éirí níos 
dúshlánaí domhainbhrionnuithe a bhrath toisc gur féidir le déantóirí 
domhainbhrionnaithe mhailísigh algartaim a ghiniúint ar féidir iad a thraenáil chun 
brath a sheachaint;

18. á chur in iúl gur díol sásamh di na tionscnaimh agus tionscadail le déanaí chun uirlisí 
níos éifeachtacha a chruthú chun domhainbhrionnuithe a bhrath, agus ceanglais 
trédhearcachta; á chur i bhfáth, i ndáil leis sin, an gá atá le féachaint ar mhodhanna chun 
dul i ngleic le domhainbhrionnuithe mar chéim ríthábhachtach chun mífhaisnéis a 
chomhrac, agus infheistiú sna modhanna sin;
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19. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

“Creidim ag deireadh na haoise go mbeidh athrú chomh mór sin ar úsáid focal agus ar 
thuairim ghinearálta an lucht léinn go mbeifear in ann caint ar mheaisíní a bheith ag 
smaoineamh agus gan an t-ionchas a bheith ann go gcuirfear ina n-aghaidh” 

Alan Turing, 1947

Bhí na deich mbliana anuas claochlaitheach do IS, ag múscailt eagla agus sceitimíní don 
chine daonna. Á meas mar ‘an leictreachas nua’, tá dul chun cinn déanta ag IS sa mhéid is go 
mbeidh tionchar córasach aici go bhféadfadh sí gnéithe uile na sochaí a athrú go suntasach 
don aois atá le teacht. 
Cé go bhfuil sé furasta na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag IS ar earnálacha amhail an 
theileachumarsáid, an iompar, bainistiú tráchta agus cúram sláinte a thuiscint, tá sé i bhfad 
níos dúshlánaí a héifeachtaí fadtéarmacha ar an oideachas, ar an gcultúr agus ar earnáil an 
chlosamhairc a mheasúnú. Cé go bhfuil comhaontú ann gur dócha go gcruthóidh IS agus 
uathoibriú níos mó saibhris agus go simpleofar raon mór próiseas leo, léiríodh imní 
thromchúiseach go bhféadfadh méadú ar neamhionannas, ar idirdhealú agus ar dhífhostaíocht 
a bheith mar thoradh ar IS a úsáid. 

Mar sin féin, is annamh a phléitear an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag IS ar an oideachas, 
ar an gcultúr agus ar earnáil an chlosamhairc agus tá sé anaithnid den chuid is mó. Ach fós 
féin, is ríthábhachtach an ceist sin toisc go bhfuil IS á húsáid cheana féin chun curaclaim a 
theagasc, mar aon le scannáin, amhráin, scéalta agus pictiúir a chruthú. 

Is í is cuspóir leis an tuarascáil seo, dá bhrí sin, ná tuiscint go nithiúil an mbealach a théann IS 
i gcion ar na hearnálacha sin faoi láthair agus an bealach a rachaidh dul chun cinn 
teicneolaíoch san IS a dhéanfar amach anseo i gcion orthu thar na deich mbliana atá le teacht. 
Go háirithe, léiríonn an Rapóirtéir an bealach go bhféadfadh IS na hearnálacha sin a chlaochlú 
agus na dúshláin rialála áirithe a d’fhéadfadh an tAontas aghaidh a thabhairt orthu i ndáil leis 
sin. 

(i) Tá an t-oideachas á athmhúnlú ag IS

Tá an fhoghlaim, an teagasc agus an t-oideachas á gclaochlú go radacach ag IS. Tá luas 
lasrach na forbartha teicneolaíche ag cur dlús le claochlú radacach cleachtas, institiúidí agus 
beartas oideachais. Sa réimse sin, tá roinnt feidhmeanna ag IS, amhail cuir chuige in-
saincheaptha ó thaobh na foghlama de, teagascóirí atá bunaithe ar IS, téascleabhair agus ábhar 
cúrsa le hinneachar in-saincheaptha, algartaim chliste chun modhanna teagaisc is fearr a 
chinneadh, innill cluichí bunaithe ar IS, agus samhlacha úsáideora oiriúnaitheacha i 
dtimpeallachtaí foghlama pearsantaithe inar féidir lamháil do dheacrachtaí a shainaithint go 
luath, amhail disléicse nó rioscaí na luathfhágála scoile. 

Is bunchloch í an taithí phearsantaithe foghlama do úsáid IS san oideachas. Leis sin, lamhálfaí 
do dhaltaí cur chuige oideachais a bheith acu atá saincheaptha go hiomlán dá gcumais, 
riachtanais agus deacrachtaí aonair, agus ag an am céanna múinteoirí a chur ar a gcumas chun 
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dlúthfhaireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn daltaí. Mar sin de, chun oideachas 
pearsantaithe a bhaint amach, is gá le méideanna móra sonraí pearsanta a bhailiú, a úsáid agus 
anailís a dhéanamh orthu.

Cuireann an Rapóirtéir béim, i ndáil leis sin, gur dócha go gcuirfidh an easpa rochtana ar 
shonraí pearsanta atá ann faoi láthair maidir le daltaí cosc ar chur chun feidhme rathúil IS san 
oideachas Dá bhrí sin, tá sí bunriachtanach go n-áiritheofar sábháilteacht agus trédhearcacht 
an bhailithe, na húsáide, an bhainistithe agus an scaipthe sonraí pearsanta, agus ag an am 
céanna rúndacht agus príobháideachas sonraí pearsanta foghlaimeoirí a chosaint. Thairis sin, 
ba cheart go mbeadh sé mar thosaíocht in aon tionscnamh d’imlonnú forleathan IS sa chóras 
oideachais ar leibhéal an Aontais aghaidh a thabhairt ar na rioscaí claonta a d’fhéadfadh a 
bheith ag IS, mar aon le dul i ngleic leis an tsaincheist maidir le stóráil sonraí.

Cé gur beag an baol go gcuirfear meaisíní in áit múinteoirí go luath amach anseo, tugtar le 
fios le húsáid IS atá ag méadú san oideachas an gá atá le hathsmaoineamh a dhéanamh ar an 
oideachas ar an iomlán, mar aon le machnamh a dhéanamh ar theagasc a athshainiú, ar ról na 
múinteoirí agus, mar thoradh air sin, ar an athoiliúint ina dhiaidh sin a bheith ag teastáil chun 
oiriúnú do chóras oideachais bunaithe ar IS.
Ós rud é go ndearna níos lú ná 40% de mhúinteoirí san Aontas cúrsaí maidir le cuimsiú TFC 
sa seomra ranga le linn a gcuid Oiliúna Tosaigh Múinteoirí (ITE), ba mhaith leis an Rapóirtéir 
béim a chur ar a ríthábhachtaí atá sé oiliúint a chur ar mhúinteoirí ionas gur féidir leo 
scileanna digiteacha a fhoghlaim mar réamhriachtanas ar dhul i dtaithí ar IS. 
D’fhéadfadh siad ansin tairbhe a bhaint as teicneolaíochtaí IS, ach freisin iad a chur ar an 
eolas faoi na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag baint le IS.

Is féidir an tsaincheist sin a fheiceáil ar bhealach níos forleithne, le scileanna bunúsacha 
digiteach fós in easnamh ar 42% de dhaonra an Aontais. Tá neamhréireachtaí réigiúnacha 
tromchúiseacha ann freisin ó thaobh rochtain a fháil ar bhonneagar digiteach agus scileanna 
digiteacha a bhaint amach ar fud an Aontais. 

Tá impleachtaí doimhne ag treochtaí teicneolaíochta a bhaineann le claochlú digiteach atá ag 
teacht chun cinn, amhail IS, ó thaobh na scileanna atá ag teastáil don gheilleagar digiteach atá 
ag forbairt. Go háirithe, tá coincheap na foghlama ar feadh an tsaoil in IS tagtha chun cinn 
mar cheann de na straitéisí tábhachtacha do shlándáil poist agus d’fhostaíocht sa ré digiteach. 

Molann an Rapóirtéir go gcuirfear oiliúint ar shaoránaigh chun na scileanna digiteacha is gá 
leo a fhoghlaim, agus ag an am céanna measúnú a dhéanamh go cúramach ar na scileanna a 
bhaineann le IS atá ag teastáil inniu agus amach anseo, agus go ndéanfar na bearta is gá leo 
chun aghaidh a thabhairt ar na bearnaí scileanna atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn. 

Tá sé ríthábhachtach a áirithiú go gcomhlíontar na réamhriachtanais don imlonnú agus 
d’úsáid ábhartha IS, maidir le rochtain idirlín, nascacht, líonraí agus bonneagair. 

 (ii) Is féidir IS a úsáid chun oidhreacht chultúrtha a chosaint agus a chur chun cinn 

Le blianta beaga anuas, tá ábharthacht IS maidir le hoidhreacht chultúrtha ag méadú, go 
háirithe mar fhreagra ar bhagairtí comhaimseartha a d’fhéadfadh a bheith ann, amhail athrú 
aeráide nó coinbhleachtaí. Is féidir le IS feidhmeanna éagsúla a bheith aici i ndáil leis sin: is 
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féidir í a úsáid chun eispéireas úsáideoirí a fheabhsú trí chuairteoirí ar institiúidí cultúrtha 
agus ar mhúsaeim a chur ar a gcumas chun conairí scéalta pearsanta a chruthú nó tairbhe a 
bhaint as treoraithe turais fhíorúil. D’fhéadfadh róbait chomhráiteacha cumarsáid a dhéanamh 
ar bhealach idirghníomhach faoi oidhreacht chultúrtha ar aon ábhar agus in aon teanga. 
Dhéanfadh siad níos fusa é freisin rochtain a fháil ar fhaisnéis agus ag an am céanna 
eispéireas cultúrtha níos gléiní a thabhairt d’úsáideoirí. 

D’fhéadfadh IS freisin tuiscint ar stair an Aontais a éascú, amhail an bealach ina bhfuil sé mar 
aidhm ag an ‘Time Machine Project’(Tionscadal an Mheaisín Ama) ardteicneolaíochtaí IS a 
chruthú chun ciall a dhéanamh as méideanna móra faisnéise ó thacair sonraí stairiúla casta atá 
stóráilte i gcartlanna agus i músaeim. Leis sin, cumasaítear do chlaochlú sonraí ilroinnte go 
heolas inúsáidte trí éabhlóid shóisialta, chultúrtha agus gheografach iomlán an Aontais a 
mhapáil. D’fhéadfadh sé sin fiosrú ar fhorbairt chultúrtha, eacnamaíoch agus stairiúil na 
gcathracha Eorpacha a éascú, agus tuiscint orthu a fheabhsú.

(iii) Athraíonn IS an bealach ina n-oibríonn tionscail an chultúir agus na cruthaitheachta, go 
háirithe earnáil an chlosamhairc

Tá úsáid IS ag méadú go tapa sna meáin agus roinnt mhaith feidhmeanna aici:

- Margaíocht agus fógraíocht faoi thiomáint sonraí, trí algartaim mheaisínfhoghlama a 
thraenáil chun réamhbhlaistí promóisin de scannáin a fhorbairt agus fógraí a dhearadh,

- Eispéireas úsáideoirí a phearsantú, trí mheaisínfhoghlaim a úsáid chun inneachar 
pearsantaithe bunaithe ar shonraí ó ghníomhaíocht agus iompraíocht úsáideora a 
mholadh, 

- Optamú ar chuardach a dhéanamh, trí IS a úsáid chun feabhas a chur ar luas agus ar 
éifeachtúlacht phróiseas léiriúcháin na meán agus ar an gcumas gnéithe amhairc a eagrú,

- Inneachar a chruthú, trí ghearrthóg físe a ghiniúint ó mhíreanna físe uathoibríche atá 
ullamh do chraoladh agus ó éifeachtaí speisialta, amhail leagan níos óige d’aisteoir a 
athchruthú go digiteach nó inneachar nua le haisteoir atá ar shlí na fírinne a chruthú,

- Scríbhneoireacht scripte amhail téacs fíorasach simplí (tuarascálacha spóirt agus 
nuachta déanta ag róbait) a chruthú, ach freisin chun scéalta ficsin a scríobh, amhail an 
gearrscannán turgnamhach ‘Sunspring’,

- Idirghníomhaíocht breathnóra le scéalta casta amhail ‘Bandersnatch’, an eipeasóid 
dheireanach den tsraith ‘Black Mirror’ de chuid na Breataine , 

- Fo-theidealú uathoibríoch, amhail próisis tras-scríobh fuaime, do bhreathnóirí faoi 
mhíchumas

- Modhnóireacht uathoibríoch ar inneachar chlosamhairc.

Cé go gcuireann IS raon mór deiseanna ar fáil ó thaobh inneachar cruthaitheach agus cultúrtha 
ar ardchaighdeán a chruthú, le dáileadh láraithe agus rochtain ar inneachar den sórt sin 
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léirítear roinnt ceisteanna eiticiúla agus dlíthiúla, go háirithe maidir le cosaint sonraí, saoirse 
chun tuairimí a nochtadh agus éagsúlacht chultúrtha. 

Dáiltear saothair chultúrtha agus chruthaitheach go príomha trí
ardáin láraithe mhóra, ina bhfuil an úsáid a bhaintear as na meáin faoi réir algartam dílsithe 
atá forbartha ag na hardáin sin. 

Léiríonn an Rapóirtéir go bhféadfadh na moltaí pearsantaithe atá bunaithe ar algartaim a 
bheith díobhálach d’éagsúlacht chultúrtha agus teanga, ag cur cosc ar inneachar cultúrtha agus 
cruthaitheach atá tearcionadaithe a fheiceáil sna moltaí a sholáthraíonn na córais sin. Ar na 
hardáin is mó, níl na critéir a úsáidtear chun saothar a roghnú nó a mholadh trédhearcach ná 
in-iniúchta, agus is dócha go gcinntear iad ar bhonn gnéithe eacnamaíocha chun tairbhe na n-
ardán sin amháin. 

Dá bhrí sin, is ríthábhachtach an cheist faoi éagsúlacht chultúrtha agus teanga sna córais 
moltaí agus ní mór aghaidh a thabhairt uirthi. Cuireann an Rapóirtéir béim ar an ngá atá le 
creat dlíthiúil soiléir a chur ar bun d’algartaim thrédhearcacha, chuntasacha agus 
chuimsitheacha, chun éagsúlacht chultúrtha agus teanga a chosaint agus a chur chun 
cinn.

Tá na dúshláin rialála atá spreagtha ag feidhmeanna IS laistigh d’earnáil an chlosamhairc 
nasctha freisin le gníomhartha dlíthiúla atá ann cheana, amhail Treoir Sheirbhísí na Meán 
Closamhairc. Mar sin de, b’fhéidir go mbeidh gá le measúnú níos doimhne maidir le práinn 
agus nó/ fuinneamh pholaitiúil d’oiriúnuithe amach anseo ar na comhaid sin chuig IS.

Cé gur féidir le IS cuidiú le roinnt mhaith cruthaitheoirí a chumhachtú, earnálacha an chultúir 
agus na cruthaitheachta a dhéanamh níos rathúla agus éagsúlacht chultúrtha a chur chun cinn, 
féadfaidh sé nach bhfuil taithí ag formhór na n-ealaíontóirí agus na bhfiontraithe le huirlisí IS 
fós. 

Tá easpa eolais theicniúil i measc cruthaitheoirí a chuireann bac orthu triail a bhaint as 
meaisínfhoghlaim agus tairbhe a bhaint astu. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach measúnú a 
dhéanamh ar na scileanna a mbeadh gá leo go luath amach anseo, agus ag an am céanna na 
córais oiliúna a fheabhsú, lena n-áirítear uas-sciliú agus athsciliú, lena ráthaítear foghlaim ar 
feadh an tsaoil i rith an tsaoil oibre iomláin agus ina dhiaidh sin. 

Sa chomhthéacs sin, molann an Rapóirtéir faireachlann IS a chur ar bun leis an gcuspóir 
grinnscrúdú fianaise-bhunaithe ar fhorbairtí nua in IS a chomhchuibhiú agus a éascú 
chun dul i ngleic leis an gceist faoi chumas iniúchta agus cuntasacht na bhfeidhmeanna 
IS in earnálacha an chultúir agus na cruthaitheachta.

(v) Ag cur in aghaidh na bréagnuachta

Úsáidtear níos mó agus níos mó teicneolaíochtaí IS chun bréagnuacht a scaipeadh, go háirithe 
trí ‘domhainbhrionnuithe’ a úsáid. 
Is íomhanna nó físeáin shintéiseacha iad domhainbhrionnuithe arna nginiúint ag IS ag baint 
úsáid as ‘meaisíní domhainfhoghlama’ agus líonraí sáraíochta giniúnacha (GAN). Ní féidir le 
daoine idirdhealú a dhéanamh idir domhainbhrionnuithe agus inneachar barántúil. Is féidir 
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domhainbhrionnuithe a úsáid le haghaidh gach saghas cleasaíochta, is ‘malartú aghaidheanna’ 
an ceann is mó a úsáidtear, ó aortha neamhdhíobhálacha agus mionathruithe ar scannáin go 
foláirimh bhréige mhailíseacha, ciapadh spriocdhírithe, pornagrafaíocht domhainbhrionnaithe 
nó calaois airgeadais. An chontúirt a bhaineann le domhainbhrionnuithe ná go gcreidfidh 
daoine gur an fhírinne atá i gceist le rud nach bhfuil fíor, agus, mar sin de, d’fhéadfaí iad a 
úsáid mar arm cumhachtach agus láidir ach go háirithe do mhífhaisnéis ar líne, iad á 
mearscaipeadh ar ardáin agus ar na meáin shóisialta, áiteanna ar féidir tionchar a bheith acu ar 
thuairimí an phobail, phróisis vótála agus ar thorthaí toghcháin. 

Cé go ndírítear go minic ar IS dá ról i mbréagnuacht a scaipeadh, d’fhéadfadh ról suntasach a 
bheith aici freisin i gcur in aghaidh na bréagnuachta agus na mífhaisnéise, agus iad a 
chomhrac, mar atá léirithe le tionscadail amhail “Fake News Challenge” (Dúshlán na 
Bréagnuachta). Is féidir le córais IS bréagnuacht atá ginte ag IS a dhíthiomsú, agus cuidiú le 
hinneachar cúbláilte a shainaithint. Mar sin féin, tá algartaim a ghineann 
domhainbhrionnuithe ag éirí níos sofaisticiúla agus níos sofaisticiúla, agus mar thoradh air sin 
tá sé ag éirí níos deacra iad a bhrath.

Dá bhrí sin, cuireann an Rapóirtéir béim ar an ngá atá le dul i ngleic le mí-úsáid IS i 
mbréagnuacht agus mífhaisnéis ar líne a scaipeadh, go háirithe trí fhéachaint ar bhealaí 
chun domhainbhrionnuithe a bhrath go héifeachtach.


