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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 gur níos minice a bhaintear leas as an intleachta shaorga (IS) sa saol laethúil agus 
san ionad oibre;

B. de bhrí go gcuirtear tairbhí eacnamaíocha agus sochaíocha ar fáil leis an intleacht shaorga, 
agus go dtagann roinnt dúshlán chun cinn san am céanna;

C. de bhrí go meastar go mbeidh tionchar láidir ag réitigh IS agus róbataic ar an margadh 
saothair1 agus go dtiocfaidh méadú ar an ngá le sainshaothar.2

1. á thabhairt chun suntais gur gá measúnú críochnúil a dhéanamh ar na héifeachtaí nó na 
himpleachtaí a bhaineann le feidhmchláir IS i dtaobh cuideachtaí agus riarachán poiblí i 
ndáil le hoibrithe, poist agus sreafaí oibre; á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach mar chuid 
den mheasúnú sin go rachfar i gcomhairle le hoibrithe agus lena n-ionadaithe agus go 
bhfaighfear faisnéis leordhóthanach sula mbainfear úsáid as feidhmchláir IS;

2. á chur i bhfios go bhfuil sé d’acmhainn ag réitigh IS feabhas a chur ar dhálaí oibre agus ar 
cháilíocht saoil, ach go bhféadfadh faireachas díréireach agus neamhdhleathach ar oibrithe 
a bheith mar thoradh orthu, agus cóir idirdhealaitheach i ngeall ar algartaim laofa, lena n-
áirítear algartaim de réir inscne3 - agus gur féidir leo an bonn a bhaint de dhínit agus 
neamhspleáchas daoine;

3. á mheas gur cheart go mbeadh sé éigeantach go bhfaigheadh úsáideoirí agus tomhaltóirí an 
fhaisnéis ábhartha uile maidir leis na gnéithe eiticiúla d’fheidhmchláir IS ionas go 
bhféadfadh siad cinntí eolasacha a dhéanamh;

4. á chur i bhfáth gur gá a áirithiú go rachaidh gnóthachain táirgiúlachta i ngeall ar fhorbairt 
agus úsáid IS agus róbataic chun tairbhe ní hamháin d’úinéirí agus scairshealbhóirí 
cuideachtaí, ach chun tairbhe na sochaí i gcoitinne freisin, go háirithe i gcás ina rachadh na 
gnóthachain sin chun dochair do phoist;

5. á iarraidh go gcuirfí prionsabal an réamhchúraim i bhfeidhm maidir le teicneolaíochtaí nua 
atá bunaithe ar IS; á chur i bhfios go láidir nach mór go mbeidh IS faoi smacht an duine i 
gcónaí agus go mbeidh cinntí IS inchúlaithe; 

6. á iarraidh go mbeadh creat reachtach ann maidir leis na gnéithe eiticiúla d’fheidhmchláir IS 
san ionad oibre, go háirithe i gcás cearta oibrithe agus dálaí oibre;

1 STOA, “Eitic na hintleachta saorga: saincheisteanna agus tionscnaimh” Márta 2020
2 Parlaimint na hEorpa “Staidéar ar STEM a spreagadh maidir leis an margadh saothair” Márta 2015
3 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


