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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i 
gcomhair rúin:

A. de bhrí go bhfuil cur i bhfeidhm na hIntleachta Saorga, na róbataice agus  
teicneolaíochtaí gaolmhara (IS) sa saol laethúil agus san ionad oibre ag méadú i gcónaí, 
agus ar an gcaoi sin na struchtúir shocheacnamaíocha reatha á n-athrú go suntasach; de 
bhrí gur cheart go rachadh IS chun leasa na saoránach agus na sochaí trí cháilíocht na 
beatha a fheabhsú, trí dheiseanna nua fostaíochta a chruthú agus iomaíochas an Aontais 
a fheabhsú; de bhrí gur cuid bhunriachtanach den gheilleagar digiteach é IS agus go 
bhfuil an cumas aige rathúnas a chothú agus an t-aistriú go geilleagar inbhuanaithe a 
éascú, má bhaintear leas maith as;

B. de bhrí go dtagraíonn IS do chórais a léiríonn iompar cliste trí anailís a dhéanamh ar a 
dtimpeallacht agus trí ghníomhartha a dhéanamh, le leibhéal áirithe neamhspleáchais, 
chun sainspriocanna a bhaint amach; de bhrí gur féidir córais AI-bhunaithe a bheith 
bunaithe ar bhogearraí amháin, ag gníomhú dóibh sa domhan fíorúil, mar shampla i 
bhfoirm cúntóirí gutha, bogearraí anailíse íomhá, innill chuardaigh, córais aitheantais 
urlabhra agus aghaidhe, nó gur féidir iad a neadú i bhfeistí crua-earraí, le haghaidh mar 
shampla i bhfoirm róbait shárfhorbatha, gluaisteáin uathrialacha, ladrann nó 
feidhmchláir Idirlíon na Rudaí Nithiúla;1

C. De bhrí gur tosaíocht straitéiseach é IS nach féidir leas a bhaint as a lánacmhainneacht 
ach amháin má tá úsáideoirí agus tomhaltóirí ar an eolas faoi na buntáistí agus na 
dúshláin a d’fhéadfadh teacht as; de bhrí nach mbíonn fiontair chomh maith le hoibrithe 
agus a n-ionadaithe ar an eolas go minic faoi iarratais IS ná faoina bhfeidhmeanna agus 
sonraí bunúsacha; de bhrí go bhfuil cásanna ann maidir le hiarratais IS a sháraíonn na 
rialacháin atá ann cheana, amhail cosaint sonraí;

D. de bhrí go bhféadfadh IS tairbhí eacnamaíocha agus sochaíocha a thairiscint chomh 
maith le deiseanna nua do ghnólachtaí agus d’oibrithe, agus ag an am céanna a mbeidh 
mar thoradh air roinnt dúshlán eitice, dlí agus fostaíochta; de bhrí gur féidir le cur i 
bhfeidhm IS san ionad oibre cur le margaí saothair cuimsitheacha agus tionchar a imirt 
ar shábháilteacht agus sláinte ceirde, agus gur féidir é a úsáid freisin chun faireachán, 
meastóireacht, réamh-mheas agus treoir a thabhairt ar fheidhmíocht oibrithe ag a bhfuil 
iarmhairtí díreacha agus indíreacha ar a ngairmeacha beatha; de bhrí gur cheart tionchar 
dearfach a bheith ag IS ar dhálaí oibre agus go mbeadh sé faoi threoir urraim do chearta 
an duine chomh maith le cearta agus luachanna bunúsacha an Aontais; de bhrí gur 
cheart go mbeadh IS duinelárnach, feabhas a chur ar fholláine daoine agus na sochaí 
agus cur leis an aistriú cóir.

E. de bhrí go bhfuil tionchar suntasach ag IS ar mhargadh an tsaothair2; de bhrí go 
bhféadfadh sé teacht in ionad oibrithe a dhéanann gníomhaíochtaí athchleachtacha, 
córais chomhoibritheacha idir daoine agus meaisíní a éascú, iomaíochas agus rathúnas a 

1  Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le hIntleacht Shaorga don Eoraip, COM(2018) 237 final
2  STOA, “Eitic na hintleachta saorga: saincheisteanna agus tionscnaimh” Márta 2020
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mhéadú agus deiseanna nua fostaíochta a chruthú d’oibrithe cáilithe de bhrí go bhfuil an 
tírdhreach fostaíochta ag teacht chun cinn go gasta agus go meastar go mbeidh 65% de 
leanaí an lae inniu ag obair i gcineálacha poist go hiomlán nua agus go bhfuil gá le 
hathoiliúint agus breisoiliúint oibrithe, go háirithe maidir le scileanna digiteacha, chun a 
áirithiú nach bhfágfar aon duine ar leataobh agus go bhfuil dóthain saothair speisialaithe 
ann3;

F. De bhrí, de réir CEDEFOP, go bhfuil taithí ag thart ar 43% d’fhostaithe aosacha an 
Aontais ar theicneolaíochtaí nua ag an obair; de bhrí go bhfuil scileanna digiteacha, ar 
leibhéal meánach ar a laghad, de dhíth ar thart ar sheachtar as gach deichniúr oibrithe 
san Aontas chun a gcuid oibre a dhéanamh;4 de bhrí, ar an meán, go bhfuil easpa 
scileanna digiteacha nó leibhéal íseal scileanna digiteacha ag timpeall an ceathrú cuid de 
shaoránaigh AE; de bhrí go bhfuil gnéithe socheacnamaíocha, inscne, aoise, 
geografacha agus inrochtaineachta ag an deighilt dhigiteach, nach mór aghaidh a 
thabhairt orthu; de bhrí go gcreideann 42% d’oibrithe i gcuideachtaí a chuireann IS i 
bhfeidhm ina bpróisis ghnó go mbíonn saincheisteanna eiticiúla mar thoradh ar na 
gníomhaíochtaí sin, nach mór aghaidh a thabhairt orthu; de bhrí go gcreideann 28% de 
na fostóirí nár fhorbair cur i bhfeidhm IS ar scála iomlán mar gheall ar easpa rialacha 
eiticiúla ar an gceist sin;5

G. de bhrí gur cuireadh i bhfios go láidir le paindéim COVID-19 tábhacht  réiteach 
digiteach, lena n-áirítear teilea-obair, chomh maith lena impleachtaí teicniúla agus 
sóisialta; de bhrí nach bhfuil aon fhorálacha comhchoiteanna ann ar leibhéal an Aontais, 
maidir le AI a chur i bhfeidhm san ionad oibre, a bhféadfadh saobhadh margaidh agus 
míbhuntáistí iomaíochta a bheith mar thoradh air; de bhrí gur cheart IS a bheith faoi 
chreat rialála iomchuí;

H. de bhrí gur dhréachtaigh ECFE moltaí maidir le IS6;

I. de bhrí go spreagann Comhairle an Aontais Eorpaigh cur chuige eiticiúil agus 
duinelárnaithe a chur chun cinn maidir le IS7;

J. de bhrí gur chuir comhpháirtithe sóisialta ar leibhéal an Aontais creat-chomhaontú i 
gcrích maidir le digitiú, a chuimsíonn’ i measc nithe eile, caibidil ar “an Intleacht 
Shaorga agus prionsabal an duine a bheith i gceannas a ráthú”8;

K. de bhrí go bhfuil comhlachtaí speisialta bunaithe ag roinnt Ballstát cheana féin chun 
faireachán agus measúnú a dhéanamh ar thionchar IS san ionad oibre;

L. de bhrí nach leor na hiarrachtaí chun dul i ngleic le claontacht inscne agus 
neamhionannas san earnáil dhigiteach; de bhrí go leanann an bhearna inscne i ngach 

3  Parlaimint na hEorpa “Staidéar ar ETIM a spreagadh maidir leis an margadh saothair” Márta 2015
4 CEDEFOP, “Suirbhé Eorpach ar Scileanna agus Poist”
5 Institiúid Taighde Capgemini, “Cén fáth go rachaidh sé chun tairbhe eagraíochtaí aghaidh a thabhairt ar 
cheisteanna eiticiúla in IS”, Iúil 2019  
6 ECFE, “Moladh ón gComhairle maidir leis an Intleacht Shaorga”, 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449
7 Comhairle an Aontais Eorpaigh “Conclúidí ón gComhairle maidir le Todhchaí Dhigiteach na hEorpa a 
Mhúnlú”, Meitheamh 2020;
8 Creat-Chomhaontú Chomhpháirtithe Sóisialta na hEorpa maidir le Digitiú, Meitheamh 2020
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réimse den teicneolaíocht dhigiteach agus go háirithe maidir le IS, agus ar an gcaoi sin 
treoshuíomh fireann san earnáil dhigiteach a chomhdhlúthú sna blianta beaga atá amach 
romhainn;

1. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le measúnú críochnúil a dhéanamh ar na deiseanna 
agus na dúshláin a chuireann iarratais IS ar fáil i gcuideachtaí príobháideacha agus 
poiblí chomh maith le riarachán poiblí i ndáil le poist agus oibrithe, lena n-áirítear a 
dtionchar ar chothromaíocht oibre is saoil, eagrú oibre agus sreafaí oibre; á mheas go 
bhfuil sé fíor-riachtanach nach ndéanfaí idirphlé sóisialta a sheachthreorú agus go 
rachfaí i gcomhairle le hoibrithe agus lena n-ionadaithe agus go bhfaigheann siad 
faisnéis leordhóthanach ó thús an phróisis cinnteoireachta; á chur i bhfios go láidir go 
gcaithfidh imscaradh IS a bheith trédhearcach agus go gcaithfidh córais IS san ionad 
oibre príobháideachas agus dínit oibrithe a urramú;

2. á thabhairt dá haire gur cheart go dtiocfadh measúnú riosca cuimsitheach roimh 
fhorbairt, imscaradh agus cur chun feidhme chórais IS, agus a thionchar ar chearta 
bunúsacha agus ar dhálaí oibre á mheas, lena n-áirítear i dtéarmaí  sábháilteacht agus 
sláinte ceirde, chomh maith lena iarmhairtí sóisialta;  á chur in iúl gur cheart go 
gcumhdódh measúnuithe rioscaí a bhaineann le cinnteoireacht dhaonna agus idirdhealú 
sóisialta, chomh maith le meastóireacht ar rioscaí ceirde a thagann chun cinn;

3. á thabhairt dá haire go bhféadfadh réitigh AI dálaí oibre agus cáilíocht na beatha a 
fheabhsú, lena n-áirítear cothromaíocht oibre is saoil níos fearr agus inrochtaineacht 
níos fearr do dhaoine faoi mhíchumas, forbairt mhargadh an tsaothair a thuar agus tacú 
le bainistíocht acmhainní daonna chun claontacht an duine a chosc, ach fós féin go 
bhfuil siad in ann údair imní a ardú freisin maidir le príobháideachas agus sábháilteacht 
agus sábháilteacht agus sláinte ceirde, amhail an ceart chun dícheangal, agus faireachas 
agus faireachán díréireach agus neamhdhleathach a dhéanamh ar oibrithe, ag sárú a 
ndínit agus a bpríobháideachais, chomh maith le cóireáil idirdhealaitheach, lena n-
áirítear i bpróisis earcaíochta, mar gheall ar algartaim chlaonta, lena n-áirítear algartaim 
atá claonta ar bhonn ciníoch agus eitneach9 chun aimhleasa grúpaí leochaileacha; á chur 
in iúl gur cúis bhuartha di, thairis sin, gur féidir le IS an bonn a bhaint de shaoirse agus 
uathriail daoine agus cur le fadhbanna sláinte meabhrach oibrithe, amhail tnáitheadh, 
“strus teicneolaíoch”, ró-ualach síceolaíoch agus tuirse; á chur i bhfáth go gcaithfidh 
réitigh IS san ionad oibre a bheith trédhearcach, cothrom agus aon impleachtaí diúltacha 
do na hoibrithe a sheachaint;

4. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh rochtain ag údaráis inniúla ar gach faisnéis a 
bhaineann leis na sonraí a úsáidtear le haghaidh oiliúna, samhlacha staidrimh agus 
prionsabail theoiriciúla a bhaineann le réitigh IS chomh maith le bailíocht eimpíreach a 
dtorthaí;

5. á mheas gur féidir le IS cuidiú le húsáid níos fearr a bhaint as scileanna agus 
inniúlachtaí daoine faoi mhíchumas agus gur féidir le cur i bhfeidhm IS san ionad oibre 
cur le margaí saothair cuimsitheacha agus rátaí fostaíochta níos airde do dhaoine faoi 

9  Parlaimint na hEorpa “Oideachas agus fostaíocht na mban san eolaíocht, sa teicneolaíocht agus sa gheilleagar 
digiteach, lena n-áirítear an intleacht shaorga agus an tionchar atá aici ar an gcomhionannas inscne”, Aibreán 
2020
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mhíchumas;

6. á chur i bhfáth nár cheart go mbeadh acmhainneachtaí feabhsaithe ar bhonn míchothrom 
ó thaobh na teicneolaíochta de, agus todhchaí dhigiteach dhídhaonaithe, mar thoradh ar 
fhéidearthachtaí teicneolaíochta nua, amhail IS, agus léirthuiscint ar éifeachtúlacht 
oibre; á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh eitic na nuálaíochta cur chuige daonnúil a 
leanúint;

7. á mheas gur cheart é a bheith éigeantach úsáideoirí, lena n-áirítear oibrithe, agus 
tomhaltóirí a chur ar an eolas nuair a úsáideann córas IS, go háirithe maidir le táirgí nó 
seirbhísí pearsantaithe, agus faisnéis fhónta a fháil, i bhfoirm atá sothuigthe agus 
inrochtana go héasca, maidir le gach gné eiticiúil d’fheidhmchláir IS atá ábhartha dóibh, 
chun cinntí eolasacha a dhéanamh;  á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé tuiscint a fháil ar 
an gcaoi a bpróiseálann agus a luachálann algartaim sonraí agus conas is féidir iad sin a 
theorannú nó a stopadh; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le forbairt inniúlachta trí 
oiliúint agus oideachas d’oibrithe agus dá n-ionadaithe maidir le IS san ionad oibre chun 
tuiscint níos fearr a fháil ar impleachtaí réitigh IS;

8. á chur i bhfáth go gcaithfear iarratasóirí agus oibrithe a chur ar an eolas i scríbhinn nuair 
a úsáidtear IS le linn nósanna imeachta earcaíochta agus cinntí eile maidir le 
hacmhainní daonna agus conas sa chás sin is féidir athbhreithniú daonna a iarraidh chun 
cinneadh uathoibrithe a aisiompú;

9. á chur i bhfáth gur gá a áirithiú go rachaidh gnóthachain táirgiúlachta i ngeall ar 
fhorbairt agus úsáid IS agus róbataice chun tairbhe ní hamháin d’úinéirí agus 
scairshealbhóirí, ach freisin chun tairbhe cuideachtaí brabúis agus an lucht saothair, trí 
dhálaí oibre agus fostaíochta níos fearr, lena n-áirítear pá, fás agus forbairt 
eacnamaíoch, ach fónamh freisin don tsochaí i gcoitinne, go háirithe i gcás ina rachadh 
na gnóthachain sin chun dochair do phoist; á iarraidh ar na Ballstáit staidéar cúramach a 
dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag IS ar mhargadh an tsaothair agus ar 
chórais slándála sóisialta agus straitéisí a fhorbairt maidir le conas cobhsaíocht 
fhadtéarmach a áirithiú trí chánacha agus ranníocaíochtaí a athchóiriú chomh maith le 
bearta eile i gcás ioncaim phoiblí níos lú a bheith ann;

10. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá infheistíocht chorparáideach in oiliúint fhoirmiúil agus 
neamhfhoirmiúil agus i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil d’fhonn tacú leis an aistriú cóir i 
dtreo an gheilleagair dhigitigh; á chur i bhfáth sa chomhthéacs sin go bhfuil sé de 
fhreagracht ar chuideachtaí a úsáideann IS athoiliúint agus breisoiliúint leordhóthanach 
a sholáthar do gach fostaí lena mbaineann chun go bhfoghlaimeoidh siad 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;

11. á iarraidh go gcuirfí prionsabal an réamhchúraim i bhfeidhm maidir le teicneolaíochtaí 
nua atá bunaithe ar IS; á chur i bhfios go láidir gur ann don bhunphrionsabal go 
gcaithfidh measíní agus IS a bheith faoi smacht an duine i gcónaí agus go gcaithfidh 
cinntí IS agus cinnteoireacht IS a bheith cuntasach agus inchoimhlinte agus inchúlaithe i 
gcás inarb ábhartha; á chur i bhfáth go gcaithfear caighdeáin sábháilteachta agus 
slándála le haghaidh IS a urramú agus á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá 



AD\1210427GA.docx 7/11 PE648.298v02-00

GA

seiceálacha agus rialuithe rialta ina leith sin chun aschur earráideach IS a chosc; á 
mheabhrú go gcaithfear dliteanas maidir le húsáid IS a shainiú go soiléir, i gcás timpistí 
ceirde agus damáiste a dhéantar do thríú páirtithe;

12. á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh IS a bheith duinelárnach, trédhearcach, sábháilte 
agus slán agus go gcaithfidh sé na cearta bunúsacha agus na dlíthe agus na rialacháin is 
infheidhme a chomhlíonadh, lena n-áirítear an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí (RGCS ), ar feadh shaolré iomlán an chórais, go háirithe nuair a úsáidtear é ag an 
ionad oibre; á iarraidh córas láidir deimhniúcháin a fhorbairt, bunaithe ar nósanna 
imeachta tástála agus faoi threoir phrionsabal an réamhchúraim, a lamháfadh do 
ghnóthais a thaispeáint go gcomhlíonann a gcuid táirgí AI cearta bunúsacha agus 
caighdeáin an Aontais;

13. á mheabhrú go mbaineann acquis fostaíochta agus sóisialta an Aontais go hiomlán le IS 
agus á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit forfheidhmiú cuí a áirithiú agus 
aghaidh a thabhairt ar aon bhearnaí féideartha reachtaíochta; á thabhairt dá haire gur 
féidir leis an Aontas a bheith ina cheannaire domhanda maidir le húsáid IS atá freagrach 
go sóisialta a chur chun cinn;

14. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cur chuige coiteann Eorpach maidir le gnéithe eiticiúla 
IS; á chur i bhfios go láidir go gcaithfidh aon chreat rialála ina leith sin a bheith 
leormhaith agus bunaithe ar mheasúnú tionchair cuimsitheach chun go seachnófaí cur 
isteach ar nuálaíocht agus ar chruthú post sa todhchaí; á iarraidh sa chomhthéacs sin go 
mbeadh creat rialála Eorpach ann maidir le gnéithe eiticiúla IS atá comhréireach agus a 
bhfuil fócas speisialta aige ar shaol na hoibre, lena n-áirítear cearta oibrithe agus dálaí 
oibre;  á mheas gur cheart aird ar leith a thabhairt ar chineálacha nua oibre, mar shampla 
obair sporadach agus ar ardáin, a eascraíonn as teicneolaíochtaí nua a chur i bhfeidhm 
sa chomhthéacs sin; á mheas go gcaithfidh creat reachtach, a bhfuil sé mar aidhm aige 
coinníollacha teilea-oibre a rialáil ar fud an Aontais agus dálaí maithe oibre agus 
fostaíochta sa gheilleagar digiteach a áirithiú, tionchar IS a chur i gcuntas ar an gcaoi 
chéanna; á iarraidh ar an gCoimisiún dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe sóisialta, 
le forbróirí IS, le taighdeoirí agus geallsealbhóirí eile ina leith sin; 

15. á chur i bhfios go láidir nach ceadmhach do IS ná d’aon reachtaíocht ghaolmhar difear a 
dhéanamh ar bhealach ar bith do fheidhmiú cearta bunúsacha mar a aithnítear sna 
Ballstáit agus ar leibhéal an Aontais, lena n-áirítear an ceart nó an tsaoirse dul ar stailc 
nó beart eile a dhéanamh a chumhdaítear leis na córais shonracha caidrimh tionscail i 
mBallstáit, i gcomhréir leis an dlí agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta, nó a dhéanann 
difear don cheart dul i mbun caibidlíochta, comhaontuithe comhchoiteanna a thabhairt i 
gcrích agus a fhorfheidhmiú, nó gníomhaíocht chomhchoiteann a dhéanamh i gcomhréir 
leis an dlí agus/nó leis an gcleachtas náisiúnta;

16. á chur i bhfios go láidir go gcaithfear aird ar leith a thabhairt ar shonraí a bhailítear san 
ionad oibre le cabhair ó IS, go háirithe má úsáidtear iad le haghaidh cinntí acmhainní 
daonna; á iarraidh ar na comhpháirtithe sóisialta ar leibhéal na cuideachta anailís agus 
faireachán a dhéanamh ar imscaradh IS go comhpháirteach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
agus ar na comhpháirtithe sóisialta anailís a dhéanamh ar an ngá le forálacha speisialta 
maidir le cosaint sonraí san ionad oibre i gcomhthéacs IS; á chur i bhfáth gurb iad na 
hoibrithe úinéirí a gcuid sonraí, fiú tar éis deireadh a bheith curtha le caidreamh 
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fostaíochta; 

17. á mheas go gcaithfear leis an gClár Oibre Scileanna nua don Eoraip 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 de IS; á chur i 
bhfios go láidir go bhfuil gá le gnéithe eiticiúla de IS agus forbairt scileanna chun críoch 
eiticiúil a dhéanamh ina gcuid lárnach d’aon churaclaim oideachais agus oiliúna 
d’fhorbróirí agus do dhaoine atá ag obair le IS; á mheabhrú go gcaithfidh forbróirí, 
ríomhchláraitheoirí, cinnteoirí agus cuideachtaí a dhéileálann le IS a bheith ar an eolas 
faoina bhfreagracht eiticiúil; á mheas go bhfuil sé tábhachtach ar an gcaoi chéanna a 
áirithiú go gcuirtear faisnéis chuimsitheach ar fáil d’úsáideoirí deiridh agus do 
thomhaltóirí agus go ndéantar malartuithe rialta idir na geallsealbhóirí ábhartha go léir 
maidir leis sin;

18. á athdhearbhú a thábhachtaí atá an t-oideachas agus an fhoghlaim leanúnach chun na 
cáilíochtaí atá riachtanach san aois dhigiteach a fhorbairt agus chun dul i ngleic le 
heisiamh digiteach; á iarraidh ar na Ballstáit infheistíocht a dhéanamh in oideachas 
ardcháilíochta, sofhreagrach agus cuimsitheach, i ngairmoiliúint agus i gcórais 
foghlama ar feadh an tsaoil chomh maith le beartais athoiliúna agus breisoiliúna 
d’oibrithe in earnálacha a bhféadfadh IS dul i gcion go mór orthu; ag cur béim ar an ngá 
na scileanna litearthachta, uimhearthachta agus digiteacha riachtanacha a sholáthar don 
lucht saothair reatha agus sa todhchaí chomh maith le hinniúlachtaí san eolaíocht, 
teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic (ETIM) agus scileanna boga 
trasghearrtha, mar smaointeoireacht chriticiúil, cruthaitheacht agus fiontraíocht; á chur i 
bhfios go láidir go gcaithfear aird ar leith a thabhairt ar ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste a 
áireamh ina leith sin;

19. á chur i bhfios go láidir nach ceadmhach do IS neamhionannais inscne agus steiréitíopaí 
a threisiú trí chlaontachtaí agus réamhchlaontaí analógacha a athrú go cinn dhigiteacha 
trí algartaim; 

20. á chur i bhfáth go bhfuil gá lena áirithiú go gcuirtear daoine ó chúlraí éagsúla, lena n-
áirítear mná, daoine óga, daoine de chine daite agus daoine faoi mhíchumas san áireamh 
i bhforbairt, imscaradh agus úsáid IS; á mheabhrú go gcaithfidh teicneolaíochtaí IS-
bhunaithe san ionad oibre a bheith inrochtana do chách, bunaithe ar an bprionsabal an 
dearadh do chách;

21. ag tabhairt dá haire go bhfuil rochtain ar réitigh IS nasctha go dlúth le rochtain ar 
idirlíon ardluais agus, dá bhrí sin, gur cheart clúdach leathanbhanda a bheith mar 
thosaíocht chun idirdhealú agus rochtain mhíchothrom ar na teicneolaíochtaí sin a 
sheachaint;

22. ag tabhairt dá haire go bhfuil deiseanna réitigh AI ag brath ar ‘Shonraí Móra’, agus go 
bhfuil gá le mais chriticiúil sonraí chun algartaim a oiliúint agus torthaí a bheachtú; á 
chur in iúl gur geal léi ina leith sin an togra ón gCoimisiún maidir le comhspás sonraí a 
chruthú san Aontas chun malartú sonraí a neartú agus tacú le taighde agus urraim 
iomlán á tabhairt do rialacha Eorpacha um chosaint sonraí.
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FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR
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